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چقدر دلم برایت تنگ اســت، تنها چند روز اســت که 
از عــروج نابهنگامت به آســمان با خبر شــده ام اما به 
همین زودى، دلم برایت پر مى کشــد، واى که همیشه 

چقدر زود دیر مى شود.
اى دریغا که کاسه بُغض بلواى فراقت دارد سر مى رود و 
چه زود آتش دلتنگى ات به خرمن جان بیتابم افتاده است.

همین چند روز پیش، قبل از ایام عید، از برنامه سفرت به 
خارج براى دیدار فرزند دلبندت خبر داده بودى و اینکه 
بزودى بعد از بازگشتت، دوباره توفیق دیدار رفیق خواهد 
افتاد و قرار بود طبق عادت مالوف و مثل عیدهاى گذشته، 

به دیدارت بشتابم تا بازهم گل بگویى و گل بشنوم.
بعد از حلول سال نو نیز در پاســخ به پیام تبریکم، گفته 
بودى که ظرف ماه آینده به ایران بازخواهى گشــت و 

امکان دیدار دوباره فراهم خواهد شد. 
مشتاقانه چشم براهت بودم تا بازهم با نو شدن سال، به 
دیدارت بیایم تا مثل همیشه از گوهر درخت گنج وجودت، 
میوه ها بچینم تا آنکه آن شب نحس سر رسید و حسرت 
دیدار دوباره ات و رسم خجسته آغاز سالى خوب با تلمذ از 

معارف استادى خوب را به دلم گذاشت. 
آن شب شوم، جیغ دیرگاه تلفن، بند دلم را برید، همکارى، 

با پیامى ُمردد، خبر هولناکى داشت...
ادامه در صفحه 5

براى استاد

چقدر دلم برایت تنگ اســت، تنها چند روز اســت که 
از عــروج نابهنگامت به آســمان با خبر شــده ام اما به 
همین زودى، دلمبرایت پر مى کشــد، واى که همیشه 

ش ق
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سخنگوى وزارت امور خارجه، تمدید تحریم هاى یکجانبه 
اتحادیــه اروپا علیه ایــران به بهانه نقض حقوق بشــر را 
سیاستى شکســت خورده و ناکارآمد دانست و گفت: این 
اتحادیه چشمان خود را بر واقعیات حقوق شهروندى ایران 

بسته است. 
به گزارش میزان به نقل از اداره کل دیپلماســى عمومى و 
رســانه اى وزارت امور خارجه، بهرام قاسمى در واکنش به 
تمدید تحریم هاى حقوق بشــرى علیه کشورمان توسط 
اتحادیه اروپایى اظهار داشت: جمهورى اسالمى ایران روند 
تکرارى و ناسالم برخوردهاى دوگانه و سیاسى و سوءاستفاده 
ابزارى از حقوق بشر توســط اتحادیه اروپا، از جمله تمدید 

تحریم هاى یکجانبه غیرمشــروع به بهانه نقض حقوق 
بشر، که سیاستى شکست خورده و ناکارآمد است را محکوم 
مى کند. وى افزود: متأســفانه اتحادیه اروپا نشــان داده 
است که درك درســت و واقع بینانه اى از وضعیت حقوق 
بشر در جمهورى اســالمى ایران را ندارد و با برخوردهاى 
کامًال سیاسى، چشمان خود را بر واقعیات مربوط به حقوق 
شهروندى در نظام مردمساالرى دینى در ایران بسته است.  
قاسمى تصریح کرد: جمهورى اسالمى ایران فارغ از این 
قبیل وارونه نمایى ها و جوسازى ها به مسیر خود در حفظ 
و ارتقاى حقوق شــهروندان خود بر اساس اصول مترقى 

اسالمى و قانون اساسى ادامه خواهد داد.

وزیر امور اقتصادى و دارایى، ساختار نامتعادل اقتصادى، 
وابســتگى اقتصادى به نفــت و دولتى بــودن آن را از

چالش هاى اساســى کشــور خواند و گفت: تنش هاى 
اقتصادى کنونى ریشــه در سیاســت هاى اقتصادى 

نادرست اواخر دهه 80 دارد.
به گزارش ایرنا، على طیب نیا روز پنج شــنبه در دیدار 
با نماینده ولى فقیه در اســتان مرکزى در اراك، افزود: 
دولت یازدهم تالش خود را براى اصالح این حوزه پایه و 

معیشت مردم به کار گرفته است.
وى گفت: هیچکــس منکر محدودیــت هاى تجارى 
و اقتصادى در کشــور نیســت اما با اقدامات چهار سال 

اخیر، ثبات و آرامش نسبى در این زمینه در کشور حاکم 
شده است.

وزیر امور اقتصادى و دارایى گفت: دولت یازدهم شرایط 
دشــوار اجرایى را به دســت گرفت و توانست تورم 40 
درصدى را به زیر 8 درصد در اواخر ســال 95 برساند که 

موفقیتى بزرگ است. 
وى بیان کرد: نوسانات بازار ارز 4 درصد است و با وجود 
شدیدترین دوره کاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت 
نفت و مشکالتى که براى تأ مین منابع مالى کشور وجود 
دارد با همدلى و همزبانى شرایط به شکل مثبتى کنترل 

شده است. 

اتحادیه اروپا 
چشمان خود را بسته است

تنش هاى اقتصادى ریشه در 
سیاست هاى دهه 80 دارد

مرد 5 زنه 
نامزد ریاست جمهورى شد!

حاشیه هاى ثبت نام کاندیداهاى     خبر آنالین |
ناشـناس در وزارت کشـور در دو روز گذشته همچنان 

ادامه داشت.
روز پنج شـنبه هفته گذشـته ناصر فرقانـى ا... آباد که 
پنج زن و 18 فرزند دارد کاندیداي ریاسـت جمهوري 
شـد. او در سـخنانی عجیب می گوید: تریاك را آزاد و 
نیروى انتظامى را جمع مى کنم، باید قبایل مشکالت 

خودشان را خود حل کنند!
فردى عجیب تر هم با حضور در وزارت کشـور گفت: 
ثبت نام ریاسـت جمهورى طبق قانون شـرایط سنی 
ندارد بـه همین دلیـل آمده تـا دختر خردسـالش را در 

انتخابات ثبت نام کند!
مردى اهل شهرستان الهیجان نیز با تحصیالت فوق 
لیسانس تربیت بدنى به سـتاد انتخابات وزارت کشور 
آمد و گفت: با توجه به شـرایط حسـاس منطقه، ایران 
به رئیـس جمهورى جنگ طلـب نیازمند اسـت و من 
همان فـرد مورد نظر هسـتم. وى ادامـه داد: اگر تأیید 
صالحیت شـوم و مردم به من رأى دهند، انتقام پدرم 
را از ترامپ مى گیرم. وى در خاتمه افزود: امکان ترور 

من وجود دارد.

حمله به سوریه 
هنگام صرف دسر!

رئیـس  نوشـت:  لعالـم»  «ا    خبر آنالین | 
جمهـورى آمریکا گفـت که حمله بـه پایـگاه نظامى 
سـوریه را در هنگام صرف دسـر به رئیـس جمهورى 

چین خبر داد.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهـورى آمریکا در مصاحبه 
با «فاکس نیوز» گفت؛ من پشـت میز نشسـته بودم، 
ما صرف شـام و دسـر را تمام کردیم. براى دسر کیک 
شـکالتى فوق العاده اى در نظـر گرفته شـده بود که 
«شـى جین پینگ» رئیس جمهورى چیـن از خوردن 
آن لذت بـرد. در همیـن حین من یـک پیـام از ژنرال 

دریافت کردم.
ترامپ افـزود: «من گفتم، آقاى رئیـس جمهور! اجازه 
بدهید مطلبى را به شما عرض کنم؛ ما همین االن 59 
موشک به سوى عراق شـلیک کردیم.» پس از اعالم 
شـلیک 59 موشـک به سـوى عراق، مجرى اشـتباه 
وى را تصحیح کرد و پرسـید، به سوى سوریه؟ رئیس 

جمهورى آمریکا پاسخ داد بله، سوریه.

احمدى نژاد 
اعتقادى به والیت فقیه ندارد 

روزنامـه «جمهـورى اسـالمى»     انتخاب  |
در بخشـى از سـرمقاله پنج شـنبه خـود آورده اسـت: 
ثبت نـام محمود احمدى نـژاد علیرغـم توصیه صریح 
رهبر انقالب به وى که وارد این عرصه نشـود، موجب 
شگفتى عده اى شد ولى این رویداد براى کسانى که او 
را مى شناسـند غیرمنتظره نبود، زیرا مى دانستند که او 

اعتقادى به والیت فقیه ندارد.

 
بازگشت انحرافیون 

نتیجه ناکارآمدى دولت است
محمدباقر قالیباف در جمع تعدادى     انتخاب  |
از فعاالن دانشجویى گفت: وقتى کسى بى هیچ مبنا و 
فقط براى کسب رأى وعده صد روزه مى دهد مشخص 
است که درکى از مدیریت اجرایى کشور ندارد و مجبور 
مى شود به بى صداقتى روى بیاورد. صد روز که هیچ؛ 
کارنامـه چهار سـال دولت را کـه نگاه مـى کنیم فقط 
طرح ها و بسته هاى بى سرانجام و تبلیغاتى را مشاهده 
مى کنیم. شهردار تهران تصریح کرد: خوب است دولت 
به جاى «رسـانه درمانى» و «مدیریت بخشنامه اى» 
به کار و تـالش مؤثـر مى پرداخت تـا امـروز برخى از 

انحرافیون امیدوار به اقبال دوباره مردم نمى شدند.

استقبال کره شمالى از 
نامزدى احمدى نژاد!

خبرگـزارى رسـمى کره شـمالى     تابناك  |
نوشـت: بازگشـت احمدى نژاد خبر خوبى براى ثبات 

جهانى است!

توئیتر

نصف جهان پاســخ حجت االســالم و المســلمین 
محسنى اژه اى معاون اول قوه قضائیه به خبرنگاران 
خبرگزارى صدا و سیما و شبکه خبر، واکنش دولت و 

وزیر اطالعات را در پى داشت.
ماجرا از کنفرانس خبرى رئیس جمهور در روز دوشنبه 
هفته گذشته آغاز شد که روحانى در حضور خبرنگاران 
به نقــل از وزیر اطالعــات اعالم کــرد ادمین هاى 
شــبکه هاى اجتماعى که بازداشت شــده اند جرمى 
مرتکب نشده اند. در واکنش به این اظهار نظر رئیس 
جمهور، محسنى اژه اى روز چهارشنبه هفته گذشته 
در گفتگو با صدا و سیما ضمن اینکه اعالم کرد برخى 
از این افراد به اتهام مســائل ضــد امنیتى و بعضى

هم عالوه بر مســائل ضد امنیتى بــه دلیل ارتکاب 
به جرائــم خالف عفــت عمومى و انتشــار مطالب 
مستهجن دســتگیر شــده اند، به موضوعى پرداخت 
که باعث واکنش ســریع دولت شــد. اژه اى گفت: 
«على القاعده جناب آقاى رئیس جمهور که اطالعات 
حقوقى دارند مى دانند مرجع صالح براى اینکه کسى 
مرتکب جرم شده اســت یا نه وزیر اطالعات نیست. 
در خصوص این پرونده خاص، مطالبى در مورد خود 
وزیر اطالعات مطرح اســت که طبعًا حتى ایشــان 
نمى توانــد در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشــى 

تهیه نمایند.»

واکنش دولت
دفتر ســخنگوى دولت در پاسخ اظهارات سخنگوى 
قوه قضائیه در اطالعیه اى نوشت: «در حالى که کشور 
از منظر امنیتى با تحرکات ضدانقــالب و مخالفین 
ایران اســالمى، اقدامات امنیت زداى تروریسم کور 
و هواداران تکفیرى آن روبه رو اســت شاید مناسب

مى بود سخنگوى محترم قوه قضائیه به جاى تضعیف 
مبارزه خالصانه ســربازان گمنام امام زمان(عج) و به 
ویژه وزیر محترم اطالعات که با اشــراف اطالعاتى 
در برقرارى امنیت در سرتاسر کشور به موفقیت هاى 
مثالزدنى دســت یافته و آرامش خاطر و امنیت روانى 
ملت شریف ایران در کنار امنیت سیاسى و اقتصادى 
را فراهم نموده اند، از وجه اثباتى به دفاع از احترام این 
مجموعه خدوم به حقوق شهروندى و امنیت اجتماعى 
اشاره نموده و از ضرورت همبستگى و یکپارچگى نظام 
اطالعاتى-قضائى کشور در این شــرایط خطیر که 
وزیر رژیم منحوس صهیونیســتى به تهدید مقامات 

کشورمان پرداخته است اقدام مى نمودند.»
در ادامه این بیانه آمده اســت: «به نظر مى رسد بیان 
اینگونه مطالب، برآمده از خستگى و فشار تعهدات و 
اقدامات ســخنگوى محترم قوه قضائیه بوده و قطعًا 
خود ایشان نیز به ضرورت رعایت شئونات قواى کشور 

توجه خواهند داشت.»

واکنش وزیر اطالعات 
همچنین در پى اظهارات معاون اول قوه قضائیه، وزیر 
اطالعات در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: براى ادمین ها 
جرمى نمى شناسم که شــریک آنها باشم، گویا آنها 

شریک جرم بنده هستند. 
حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوى سپس 
اضافه کــرد: دفاع از دولت، جرم کوچکى نیســت. با 
حساسیت هاى امنیتى کشــور و منطقه  وقت زیادى 

براى پرداختن به این موضوعات ندارم.

احمدى نــژاد تبدیل به تنهاترین    نامه نیوز |
فرد صحنه سیاســت ایران شده اســت که هیچکس 
حاضر نیست از او حمایت کند حتى کسانى که سال ها 

سینه چاك او بودند.
ثبت نــام احمدى نــژاد بــراى حضــور در انتخابات 
واکنش هاى بســیارى را به همراه داشت که اکثر آنها 
منفى و حتــى تند بــود.  واکنش اصولگرایان نشــان 
مى دهد که دیگر هیچ رابطه اى میان آنها و احمدى نژاد 
وجود ندارد. بسیارى از محافظه کاران تالش مى کردند 
احمدى نژاد را در گفتمان خود تعریــف کنند. حاال اما 
داستان فرق کرده اســت. آنها ثبت نام احمدى نژاد را 
گام برداشتن در مسیرى مى دانند که براى احمدى نژاد 

آینده خوبى ندارد.
اصالح طلبان امــا تحلیل هــاى جالبــى از ثبت نام

 احمدى نژاد ارائه کردند که شاید مهمترین آن به سعید 

حجاریان اختصاص دارد. تئوریسین اصالحات عقیده 
دارد که حضور و ثبــت نام احمدى نــژاد در انتخابات 
خالف منویات رهبرى نیســت، این در حالى است که 
وى توأمان معتقد است هیچ فردى از طیف احمدى نژاد 
یعنى خــود او و بقایى تأیید صالحیت نخواهند شــد و 
به زودى آن ها گزینه دیگرى را به عنــوان نماینده خود 

معرفى خواهند کرد.
صحبت هاى اصالح طلبان نشان مى دهد آنها مى خواهند 
از ثبت نام احمدى نژاد، حقانیت خود را ثابت کنند و بگویند 
ما سال ها در مورد احمدى نژاد هشدار دادیم و امروز همه 
دیدند که هشدارهاى ما درست و واقعى بوده است.واکنش  
هردو جناح که با یک شــوك همراه است. واکنش آنها 
نشان مى دهد احمدى نژاد تبدیل به تنهاترین فرد صحنه 
سیاست ایران شده است که هیچکس حاضر نیست از او 
حمایت کند حتى کسانى که سال ها سینه چاك او بودند.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امــام(ره) و رهبرى دلیل 
ســکوت سیاســى محمدرضا باهنر را نه از ســر قهر یا 
ناتوانى،  بلکه براى دست یافتن به یک مصلحت بزرگ تر 

مى داند.
محسن کوهکن در گفتگو با خبرآنالین درباره برنامه هاى 
سیاسى روزهاى حاضر محمدرضا باهنر و دلیل سکوتش 
اظهار داشــت:  معتقدم که آقاى باهنر چون آدمى  زیرك، 
فهیم و عمقى  نگر در مسائل است؛ تشخیص داده به این 

صورت عمل کند.
نماینده اصولگــراى مجلــس ادامه داد: من شــخصًا 
چندین بــار با ایشــان صحبــت کــردم و مزیت هاى 
ایشــان را بر تمام کسانى که مطرح هســتند یکى یکى
برشمردم و به ایشان گفتم «شما فردا پیش خدا مسئول 

هستید! 
تسلط شــما به همه اطالعات کشــور و به سازمان هاى 
مختلف بسیار ارزشمند اســت. همچنین شما در مجمع 

تشــخیص مصلحت هســتید، توانمندى تــان در فهم 
درست از مســائل اقتصادى و حاشیه نداشتن یک مزیت

 است». 
کوهکن تأکید کرد: بر خالف برخى هــا که اصولگرایى 
آقاى باهنر را زیر سئوال مى برند، من اصولگرایى ایشان 
را در عمل مى بینــم. دو دوره عملکرد ایشــان در هیئت 
رئیســه مجلس بیانگر این بود که روى موازین اصولى 
که تشخیص مى دهد، مى ایستد و اصًال و ابداً اهل معامله 

کردن با کسى نیست.
نماینــده مردم لنجــان در مجلــس  با تأکید بــر اینکه 
«ســکوت باهنر قطعاً از ســر قهر یا ناتوانى نیست، بلکه 
صالح و مصلحــت بزرگ تــرى را تشــخیص داده و 
سکوت کرده است»، در پاســخ به این سئوال که آیا این 
مصلحت بزرگ تر مى تواند حضور در انتخابات سال 1400 
باشد؟ گفت:  این مصلحت بزرگ تر مى تواند حفظ اتحاد و 

وحدت باشد.

یادگار امام(ره) تأکید کرد:  روزى که آقاى هاشــمى براى 
ثبت نام ســال 92 رفته بود، گفتم با همان ماشین هایى که 
همیشه رفت و آمد مى کنید رفتید، گفتند بله براى رأى مردم 

که نباید ریا کرد.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینى 
روز پنج شنبه هفته گذشته در همایش دیده بان اعتدال با بیان 
اینکه در ادوار مختلف آیت ا... هاشمى به اشرافیت متهم شد، 
گفت: اما واقعیت این است که در عمل و گفتار به دور از ریا بود. 
در سخنرانى هایى ایشان گفتند به این دلیل جذب امام(ره) 
شدم که ریا نداشت. آقاى هاشمى هم هیچگاه بناى کتمان 

نداشت و خودشان بودند.
یادگار امام(ره) یادآور شد: کتابى را نوشته بودم سال گذشته 
نسخه اى را محضر آقاى هاشمى تقدیم کردم، ایشان لطف 

داشــتند و گفتند مى خوانند، هفته بعــد فرمودند مقدمه را 
خواندند. ایشان گفتند که مواردى که نوشته شده باطل است 
و وارد بحث شدیم، در این مجلس نمى گنجد که چه گفتیم، 
مقصودم این است که آقاى هاشمى چقدر نکته دان بودند 
و گریز داشــتند از ریا به گونه اى که فکر مى کردم مقدارى 

افراط مى کردند.
سیدحسن خمینى تأکید کرد: روزى که براى ثبت نام سال 
92 رفته بود، گفتم با همان ماشین هایى که همیشه رفت 
و آمد مى کنید رفتید، گفتند بله براى رأى مردم که نباید ریا 
کرد. اشرافیت یعنى مال داشتن، اگر ابراز کنیم به جهت تفاخر 
به دور از شأن انسانى است اما حاال کسى مال دارد اما کتمان 
مى کند که ریاست و مصداق چون به خلوت مى روند آن کار 

دیگر مى کنند، است.

او ادامــه داد: آقاى هاشــمى معتقــد بود ریا مانع رشــد 
در جوامــع اســالمى اســت، او معتقد بــود علت عقب 
ماندگى در جامعه اســالمى این اســت که به تولید ثروت 
فکر نمى شود براى این است که توسعه کنار گذاشته مى شود. 
او با بیان اینکه آقاى هاشمى هیچ وقت نگفت که وضعیت 
مطلوب انزواست، اظهار داشــت: ایشان وضعیت مطلوب 
را تولید کار و ثــروت و خروج کشــور از خمودگى و رکود 
مى دانست. البته این مسئله تنها وظیفه دولت نیست بلکه 
وظیفه تمام افراد است اما ایشان مى گفت که افراد باید این 

ثروت را به نفع جامعه و خیر عمومى ببخشند.
او با تأکید بر اینکه آقاى هاشــمى یک فرد معتدلى بود و 
شعارش اعتدال بود، عنوان کرد: البته این مسئله آرام آرام 
شکل گرفت. هاشمى مرد میانه روى بود. حرکت در میانه 

امور یعنى نه زهد ریاکارانه و نه تزویر و اسراف که این مشى 
اعتدال است.

یادگار امام (ره) با بیان اینکه براى اعتدال ورزیدن باید عدالت 
در اجرا داشته باشیم و عقالنى تصمیم بگیریم، خاطرنشان 
کرد: از امتیازات آقاى هاشــمى این بود که احساساتش در 
کنترلش بود. هاشمى فرد به شدت احساساتى بود. کافى بود 
با او حرفى بزنید تا اشکش در بیاید. به عبارتى، سریع البکا بود 
ولى در تصمیم گیرى، احساساتش را دخیل نمى کرد و حتى 

نسبت به کسانى که به او بد کردند این کار را مى کرد.
سیدحسن خمینى با بیان اینکه آیت ا... هاشمى صبور بود، 
ابراز داشت: صبر هاشمى در عقالنیتش ریشه داشت چون 
به دنبال منفعت و هدفى بود. هدف را تعیین مى کرد و به آن 

سمت مى رفت.
او ادامه داد: هاشــمى چون معتدل بود با کســانى که به او 
بد مى کردند، بد نمى کرد و مى توانســت دشــمن دیروز 
را ببخشــد و حتى با آنها ائتــالف کند. او مى توانســت

 ببخشــد و حتى فراموش کند. به واســطه ســال هاى 
اخیر با ایشــان زیاد حشــر و نشــر داشــتم. درباره تمام
آدم هایى که شــما بگویید، درخصوص آنها حرف مى زد و 
نظرش را مى گفت ولى نمى توانســت از آنها عبور کند. او 
مى توانست به افق دوردســت نگاه کند و امروز را پلکانى 

براى فردا کند.

یادگار امام(ره) صفات بارز رئیس فقیدمجمع تشخیص مصلحت نظام را برشمرد

هاشمى از زبان سید حسن

پاسخ دولت به محسنى اژه اى

معاون قوه قضائیه خسته است!
نقطه پایان رابطه «مرد رفته از پاستور» با اصولگرایان

نماینده لنجان در مجلس پاسخ مى دهد

چرا باهنر در انتخابات ریاست جمهورى نامزد نمى شود؟

در ســومین روز از ثبــت نام نامزدهاى ریاســت 
جمهورى وزیر اسبق نفت هم اقدام به کاندیداتورى 

کرد.
به گزارش انتخاب، ســیدمحمد غرضی با حضور 
در وزارت کشور بار دیگر براي حضور در انتخابات 
ریاســت جمهوري ثبت نام کرد. وى در نشســت 
خبرى گفت: اگر افرادى مى خواهند در ادامه به نفع 
فرد دیگرى کنار بکشند اصًال ثبت نام نکنند و وقت 

مردم را نگیرند.
غرضى همچنیــن در واکنش بــه کاندیداتورى 
احمدى نژاد اظهار داشــت: احمــدى نژاد به هیچ 
وجه شایســتگى ندارد دوباره بر امور مردم حاکم 
شود. وى با اشاره به کاندیداتورى احتمالى قالیباف 
گفت: بعد از انقالب، شــهردارى تهران با استفاده 
از رانت، رئیس جمهور معرفى کرده اســت، باز هم 

مى خواهد بکند.
کاندیداى شکســت خورده انتخابات ســال 92  
همچنین در گفتگو با «انتخاب» اظهار داشــت: 
من قطعًا پیروز مى شوم، حرف هایى که براى شما
مى زنم، اصــًال معــارض و مخالف نــدارد، جز 
گروه هایى که قدرت در دســت دارند.  وى افزود: 
در دوره قبل اعالم کردند من در اکثر استان ها نفر 
دوم بودم. منتها در طول عمرم هرگز حاضر نیستم 
بخاطر کسب قدرت، یک قطره خون از دماغ کسى 
بریزد. غرضى اضافه کرد: ان شاءا... این بار موفق 

مى شوم.
وى همچنین با اشاره به مناظرات انتخاباتى گفت: 
شنیده ایم که آقاى روحانى گفته اند که در مناظرات 
شرکت نمى کنند، ان شاءا... که اشتباه باشد، بنده از 
ایشان دعوت کرده ام که یک مناظره با هم داشته 

باشیم، اما صداوسیما گفت که وى موافق نیست.
کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى خاطرنشان 
کرد: صداوسیما باید فاصله بین کاندیداها و مردم 
را کم کند و خودش واسطه نشــود. ماشاءا... 40 یا 
100 کانال و شــبکه داریم که مى توانند در اختیار 
کاندیداها قــرار دهند، تا مردم بى واســطه با آ نها 
صحبت کنند، آن زمان معلوم مى شود که اوضاع 

از چه قرار است.

دوره قبل در اکثر استان ها 
دوم بودم!

سیدمحمد غرضى بعد از ثبت نام 
در انتخابات ریاست جمهورى:

محمودِ تنها

,,
صبر هاشمى در 
عقالنیتش ریشه 
داشت چون به دنبال 
منفعت و هدفى بود. 
هدف را تعیین مى کرد 
و به آن سمت مى رفت
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مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان گفت: 
وضعیت دریاى خزر مانند سابق است و عقب نشینى ها 

همچنان ادامه دارد.
اسماعیل مهاجر در ادامه افزود: علت اصلى عقب نشینى 
دریاى خزر رودخانه ولگاى روســیه است که 90 درصد 
آب دریا از این رودخانه تأمین مى شود، چراکه بستر این 
رودخانه یک دره بسته اســت و با کاهش آب رودخانه 
آب دریا هم به مراتب کاهش مى یابد و هر زمان که آب 

زیادى وارد آن شود، آب دریا نیز زیاد مى شود.
وى در رابطه با کنفرانس بین المللى دریاى خزر تصریح 
کرد: سازمان محیط زیســت و پنج کشور حاشیه دریاى 

خزر هر ساله کنفرانسى را به نام کنفرانس تهران در رابطه 
با بهبود وضعیت دریاى خزر برگزار مى کنند که عالوه 
بر نمایندگان پنج کشور حاشیه دریاى خزر، نماینده اى از 

سازمان ملل در این مراسم حضور دارد.
مهاجر در رابطه با وضعیت تاالب هاى اســتان گلستان 
افزود: تاالب هاى گلستان در وضعیت نامناسبى هستند، 
چراکه این تاالب ها مانند تاالب بین المللى گمیشــان 
که بخش اعظم آن در حال حاضر خشک شده است به 

دریاى خزر متصل مى شوند.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان گفت: 
مدیریت تاالب هاى متصل به دریا خارج از کنترل ماست.

یکى از مشــکالت مردم در کشــور بحث هزینه هاى 
جراحى على الخصوص در حوزه ارتوپدى اســت، که در 
این رابطه  غالمعلى عکاشه رئیس سابق انجمن جراحان 
ارتوپدى در مورد عدم حمایت از مردم درباره هزینه هاى 
درمانى که متعاقبًا بیمه ها باید ایــن کار را انجام دهند، 
اظهار داشت: بیمه ها یکى از معضالت و خطرات جامعه 

ما هستند.
عکاشه ادامه داد: بیمه در همه جاى دنیا به عنوان یار و 
یاور بیمه شونده و استفاده کننده از بیمه است و پزشک 
این اطمینــان را دارد اگر یک بیمار آمد و بیمه اســت 
بنابراین هیچگاه مشکل ارتباطى با بیمار نخواهد داشت 

و دیگر چانه زدن با بیمار را نخواهد داشت و بیمار نیز هم 
این اطمینان حمایت را خواهد داشت.

رئیس ســابق انجمن جراحان ارتوپــدى تصریح کرد: 
بیمه یعنى اینکه شما در ســالمت بیمه شده باشید ولى 
در مملکت ما، هم از نظر بیمار و هم از نظر پزشــک به 

عکس است.
عکاشــه اظهار داشــت: بیمه هاى کنونى یک معضل 
هســتند و یارى دهنده نیســتند و ما معتقدیم اینگونه 
بیمه ها اصًال نباشند بهتر اســت، چون نه بیمار، طلبکار 
از پزشک مى شود و نه پزشــک خود را وابسته به بیمه 

خواهد کرد.

بیمه هاى کنونى نباشند 
بهتر است

خزر 
نفس هاى آخرش را مى کشد

سهمیه بندى جنسى 
دبیر کل جامعه فاطمیون با بیان اینکه رقابت زنان با 
مردان در انتخابات شـوراى شهر و روسـتا به ویژه در 
شهرستان ها عادالنه نیسـت تصریح کرد: شیوه هاى 
تبلیغاتى و زد و بندهاى پشـت صحنه در شـأن زنان 
نیست. در این شـرایط در انتخابات مجلس و شوراها 

نیازمند سهمیه بندى جنسیتى هستیم.
رحیمى با تأکیـد بر ضرورت افزایش حضـور زنان در 
شوراهاى اسـالمى شهر و روسـتا اظهار داشت: زنان 
مشـکالت خاص خود را دارند. مردان از این مسـائل 
اطالعى ندارنـد و از آنان توقع نمـى رود که مطالبات 
زنـان را پیگیرى کننـد. در واقع حضور زنـان در همه 
عرصه هـا الزم اسـت تـا مشـکالت را از نـگاه زنانه 

بررسى کنند.

خانه هاى جوانى 
محمدرضا رسـتمى با بیـان اینکه در دولـت یازدهم 
تعداد سـازمان هاى مردم نهاد از 50 مورد به دو هزار 
سمن رسید، افزود: ارتقاى مراکز مشاوره ازدواج از 20 
مرکز به 200 مرکز، افزایش مبلغ پرداختى وام ازدواج 
به حدود چهار برابر از سال 92 تا 95 و انجام هزار و774 
طرح حمایت شـده توسـط دولت در موضوع سازمان 
هاى مـردم نهـاد از دیگـر اقدامـات وزارت ورزش و 

جوانان در حوزه جوانان است.
وى افزایش بهره مندى جوانان از برنامه هاى فراغتى 
دولـت را از دیگـر برنامـه هاى اجرا شـده دانسـت و 
گفت: شـاخص بیـن المللى توسـعه امـور جوانان در 
ایـران 0/62اسـت در حالى کـه میانگیـن آن در دنیا 

0/61 است.

لطفاً  خبربدهید 
مدیر گروه بهداشت دانشکده علوم رفتارى و سالمت 
روان، عنوان دومین کشور افسرده به نام ایران را کامًال 
رد کرد و گفت: یکى از عوامل مهم استرس در ایران 

افزایش قیمت ها بدون اطالع دادن به مردم است.
على اصغر اصغرنژاد، اظهار داشت: افسردگى در تمام 
آدم ها رخ مى دهد و این افسـردگى مى تواند عملکرد 
آدم ها را مختل کند، مثًال یک مادر افسرده نمى تواند 
وظایف خود را در خانه انجام دهد و کسى هم که نتواند 
از خود مراقبت کند و افسرده شود حال اطرافیان خود 

را نیز به هم خواهد زد 
وى با گریزى نسـبت به برخـى خبرها دربـاره اینکه 
ایران دومین کشـور افسرده دنیاسـت، پاسخ داد: این 
مسئله به هیچ عنوان براسـاس مراجع و داده هاى ما 
صحیح نیسـت البته شـاید آنچنان هم کشور شادى 
نباشیم ولى اینکه دومین کشـور افسرده باشیم اصًال 

صحیح نیست.
اصغرنژاد افزود: درخواست ما روانپزشکان از مسئوالن 
کشور این است که اگر قیمتى افزایش یابد قبل از آن 
مردم را براى این افزایش قیمت آماده کنند، زیرا پدیده 
افزایش قیمت ها همیشـه در کشـور ما با بى اطالعى 
و متعاقـب آن اسـترس و در ادامـه افسـردگى مردم 

همراه است.

اما و اگرهاى وقوع زلزله 
بیش از 6 ریشترى

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: براساس 
بررسـى هـاى انجـام شـده، بسـیارى از واحدهـاى 
مسکونى در شهرها و روستاهاى کشور در برابر زلزله 

بیش از 6 ریشتر مقاوم نیستند.
 اسماعیل نجار در حاشیه بازدید از کانون اصلى زلزله 
6 ریشترى اخیر در خراسان رضوى در روستاى دوقلعه 
براشک در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: هنوز نمى توان 
آمار متقنى از میزان مقاومت خانه ها در کشور داد اما 
آسیب پذیر بودن بیشتر آنها در برابر زلزله محرز است.
وى افـزود: زلزلـه و حـوادث طبیعـى دیگـر، یـک 
بحثـى علمـى اسـت و دنیـا موفـق شـده بـا بـه 
کارگیرى علم، خرد و اندیشه فضایى ایمن در برابر این 

حوادث براى خود ایجاد کند.
نجار بیـان کـرد: ایـران کشـور حادثه خیزى اسـت 
اما در میـان همه حـوادث، زلزله از اهمیت بیشـترى 
برخوردار اسـت از این رو باید خانه هایى ساخته شود 
که امنیت مردم را در برابر شـدیدترین تکانه ها حفظ 

کند.

چرك نویس

پس از گذشت ســال ها با فعالیت هاى مستمرى که در 
راستاى فرهنگسازى اهداى عضو در کشور انجام شد، 
اکنون ایران در جایگاهى است که با وجود هشت هزار 
مرگ مغزى در سال که بیش از 50 درصد آنها قابلیت 
اهدا دارند، کمتر از هزار خانواده به اهداى عضو عزیزشان 

رضایت مى دهند.
به گزارش ایسنا، بیش از 28 ســال از اولین روزى که 
دکتر ایرج فاضل وزیر وقت بهداشــت، فتواى اهداى 
عضو فرد مرگ مغزى را از امام خمینــى (ره) دریافت 
کرد، سپرى مى شــود و با اســتناد به آمار و ارقام این 

مقوله در کشور، همچنان نیازمند فرهنگسازى اهداى 
عضو از مرگ مغزى هستیم، چراکه به گفته مسئوالن، 
عدم فرهنگسازى مناســب و مغفول ماندن زمینه هاى 
تأثیرگذار در این حوزه، موجب مى شود روزانه بین هفت 
تا ده نفر از بیماران نیازمند اعضاى پیوندى، جان خود را 

در لیست انتظار از دست بدهند.
بنابر اعالم انجمن اهداى عضو ایرانیان، در حال حاضر 
46 درصد بزرگساالن آمریکا و یک سوم مردم انگلستان 
رضایتشــان را براى اهداى عضو پس از مرگ مغزى، 
اعالم کرده اند. این در حالى است که از میان 50 میلیون 

بزرگسال ایرانى تنها حدود چهار میلیون نفر کارت اهداى 
عضو دریافت کردند. بر این اساس یکى از علل مهم این 
اختالف بارز، درج نشــان تمایل به اهداى عضو روى 
کارت هاى گواهینامه رانندگى در کشورهاى غربى است.

بدیهى است در شرایطى که حدود 50 درصد مرگ هاى 
مغزى در کشور بر اثر سوانح رانندگى اتفاق مى افتد، درج 
نشان تمایل به اهداى عضو مى تواند یکى از مؤثرترین 
اقدامات بــراى افزایش آمار رضایت بــه اهداى عضو 
باشــد، زیرا به خانواده فرد این امــکان را مى دهد تا با 
توجه به خواست قبلى عزیزشان در سخت ترین شرایط 

درست ترین تصمیم را بگیرند.
بر این اســاس انجمن اهداى عضو ایرانیان نیز براى 
نیل بــه اهداف خــود در زمینه فرهنگســازى اهداى 
عضو، اقدامات پیگیرانه و رایزنى هاى فراوانى را با اداره 
راهنمایى و رانندگى، وزارت بهداشــت و وزارت کشور 

براى عملیاتى ساختن این طرح مؤثر انجام داده است.
در این زمینه کتایون نجفى زاده مدیرعامل انجمن اهداى 
عضو ایرانیان در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: از سال ها 
قبل، اقدامات و رایزنى هاى فراوانى را در این زمینه انجام 
دادیم که متأســفانه به نتیجه نرسید تا اینکه با تشکیل 

انجمن در سال گذشته و نامه اى که از سوى رئیس هیئت 
مدیره و رئیس هیئت امناى انجمن (على نوبخت و ایرج 
فاضل) به وزیر بهداشت نوشته شد، این مسئله به مرحله 

عملیاتى شدن نزدیک شد.
وى افزود: در حال حاضر نامه درخواســت درج نشان 
تمایل اهداى عضو روى کارت گواهینامه پس از ارجاع 
به وزارت بهداشت، راهنمایى و رانندگى و وزارت کشور 
براى تدوین الیحه در دست هیئت دولت قرار دارد و در 
آخرین مراحل عملیاتى شدن خود به سر مى برد و این 

انجمن مجدانه پیگیر به ثمر رساندن آن است.

«تمایل به اهداى عضو» 
در یک قدمى درج 
روى گواهینامه

نایب رئیس اتحادیه دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
غیرانتفاعى گفت: دانشجویانى که شــهریه خود را به طور 
کامل پرداخت نکرده اند تا 15 خرداد ماه نســبت به تسویه 

شهریه خود اقدام کنند.
محمد حســین طیرانى با اشــاره به زمان آغــاز امتحانات 
خرداد ماه دانشجویان اظهار داشت: این امتحانات از هفتم 

خرداد آغاز مى شود و تا 12 روز کارى ادامه دارد. وى افزود: 
تمامى دانشجویان باید در این مهلت باقیمانده خود را براى 

آزمون ها آماده کنند.
نایب رئیس اتحادیه دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
غیرانتفاعى با اشاره به اینکه دانشجویان از ابتداى آغاز ترم 
مى توانند شهریه خود را به صورت اقساط پرداخت کنند ادامه 

داد: تاکنون در دانشگاه هاى غیرانتفاعى 30 تا 35 درصد کل 
شهریه ها تسویه نشده است. الزم به ذکر است آخرین فرصت 

براى پرداخت کل شهریه ها تا 15 تیرماه است.
طیرانى تصریح کرد: دانشــجویان مى توانند براى اطالع از 
زمان دقیق آخرین فرصت پرداخت شهریه به سایت دانشگاه 

خود مراجعه کنند.
وى خاطر نشان کرد: در این سال هاى اخیر به طور معمول 
نیمى از ظرفیت دانشگاه هاى غیرانتفاعى خالى مانده است 
که پیش بینى مى شــود این وضعیت در ترم هاى آینده نیز 

ادامه داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
غیرانتفاعى دلیل ایجاد ظرفیت هاى خالى دانشگاه را توزیع 
ناعادالنه دانشجو دانســت و گفت: با وجود دانشگاه هاى 
دیگرى همچون آزاد، پیام نور و غیرانتفاعى دانشــجویان 

کمترى جذب خواهند شد.   
طیرانى در پایان افزود: شهریه دانشگاه هاى غیرانتفاعى براى 
ترم جدید 10 تا 15 درصد افزایش پیدا مى کند. درصد افزایش 

شهریه به تصمیمات هیئت امنا وابسته است.

آغاز امتحانات دانشگاه هاى غیرانتفاعى از هفتم خرداد

ســال 2017 میالدى برابــر با یکصد ســالگى برپایى 
جمهورى در کشور فنالند اســت و کشورهاى گوناگون 
کوشیده اند تا در پاسداشــت این رویداد تاریخى با مردم 

فنالند همراهى ستودنى داشته باشند.
به ابتکار نمایندگى ایران هم، سردیس فردوسى بزرگ، 
آخرین ساخته استاد افشین اسفندیارى (عضو امناى بنیاد 
فردوسى) به عنوان نماد پیوند دو کشور از سوى ایران به 

مردم فنالند پیشکش شد.
در آغاز آیین رونمایى تندیس فردوسى در فنالند، ضرب 
و زنگ حماسى مرشد محسن شــریفى، چنان فرهنگ 
دوســتان را به وجد آورد تا ســتایش ارزنده دکتر کامبیز 
جاللى سفیر ایران در «هلســینکى» از حکیم فردوسى، 

فرزند برومند ایران بیشتر به دلها بنشیند.
براساس این گزارش، ســردیس فردوسى به سفارش و 
پشتیبانى نمایندگى کشور ایران در هلسینکى، چهارمین 
سردیس حکیم توس اســت که در هفت سال گذشته، 
پس از ثبت جهانى «هزاره شاهنامه» در یونسکو از سال 
2010 تاکنون به تکاپوى بنیاد فردوسى ساخته شده و این 
سردیس با همکارى مؤسســه فردوسى توسى به کشور 

فنالند پیشکش شد.
سه سردیس فردوسى در ســال هاى پیشین هم ساخته 
استاد افشین اسفندیارى بوده که از سوى بنیاد فردوسى 
در موزه هاى کشــورهاى تاجیکســتان، بوسنى و چین 

نصب شده است.

نصب 
سردیس فردوسى در 
دانشگاه هلسینکى

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شهرستان گچساران از کشف و ضبط یک خنجر تاریخى 

در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا، هومن عنایى در جمع خبرنگاران گفت: 
در پى گزارشات مردمى، ســاعت 4 بامداد روز چهارشنبه 
هفته گذشته سه فرد ســودجو در حین حفارى در یکى از 
مناطق شهرستان گچساران توسط تیم یگان حفاظت این 

اداره دستگیر شدند.
وى با بیان اینکه سودجویان 3 متر حفارى انجام داده بودند، 
افزود: در این عملیات، دو خودروى پژوپارس و تیبا توقیف 
و یک خنجر تاریخى مربوط به دوره اســالمى کشــف و 

ضبط شد.
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شهرستان گچساران خاطرنشــان کرد: این افراد پس از 

تشکیل پرونده، به مراجع قضائى تحویل داده شدند.
عنایــى تصریح کــرد: از ابتداى امســال تاکنــون، این 

پنجمیــن باند حفار غیرمجاز آثار باســتانى اســت که در 
شهرستان گچساران دستگیر مى شــود. وى اضافه کرد: 
حفاظت از میراث فرهنگى گام مهمى در آشنایى نسل هاى 
آینده با تاریخ کهن است و ما اجازه نمى دهیم سودجویان به 

میراث تاریخى مردم دست درازى کنند.

کشف و ضبط یک خنجر تاریخى 

دبیر ســتاد مرکزى اطالع رسانى دارو و سموم سازمان 
غذا و دارو گفت: سال گذشــته 240 نفر با قرص برنج 

مسموم شدند.
یســنا بهمنش در مــورد قرص برنج کــه برخى براى 
خودکشى از این نوع سم استفاده مى کنند، خاطرنشان 
کرد: قرص برنج یکى از سمومى است که در انبارهاى 
برنج و شالیزارها از آن استفاده مى شود و به هیچ عنوان 

نباید در دسترس شهروندان قرار داشته باشد.
وى خاطرنشــان کرد: باید به این نکته اشاره کنیم که 
از سال 85 این ســم در بازار غیرقابل فروش اعالم شد 
و قرص هاى برنجى که اکنون در بــازار وجود دارد به 

صورت قاچاق وارد شده است.
دبیر ســتاد مرکزى اطالع رسانى دارو و سموم سازمان 
غذا و دارو ادامه داد: این سم به وســیله سازمان حفظ 
نباتات وابسته به وزارت کشاورزى براى مبارزه با آفت ها 
توزیع مى شود، ولى هیچکســى اجازه خرید و فروش 

آن را ندارد.
وى در مورد مبارزه با خرید و فروش قرص برنج در بازار 
گفت: نمایندگان سازمان غذا و دارو به همراه مأموران 
اصناف، مرتب بــا افرادى که در مغازه هــاى خود این 
قرص ها را به فروش مى رســانند، برخــورد مى کنند و 
پس از آن با افراد خاطى مطابق قانون برخورد مى شود.

بهمنش با اشاره به آمار پزشــکى قانونى در خصوص 
مسمومیت ها با قرص برنج خاطرنشــان کرد: با توجه 
به اطالع رســانى ها و باال رفتن سطح تشخیص مردم، 
آمار مســمویت با قرص برنج کاهش پیدا کرده است. 
طبق آمار پزشکى قانونى شاهد آن هستیم که هر سال 
این آمار سیر نزولى داشته اســت به طورى که در سال 
93 حدود 636 نفر، ســال 94 حدود 513 نفر و در سال 
گذشــته نزدیک به 240 نفر بر اثر مصرف قرص برنج 

مسموم شده اند.

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامى 
معلمان حق التدریس از ســوى مجلس مصوب شد اما با 
ابالغ نشدن آن براى اجرا از سوى دولت، رئیس مجلس 

خواستار چاپ آن در روزنامه رسمى کشور شد.
به گزارش تسنیم، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین 
تکلیف اســتخدامى معلمان حق التدریس و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و پرورش در مورد 
احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت 
و بازنشستگى، در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود و در 
27 بهمن ماه سال 95 در صحن علنى تصویب شد و در 

تاریخ 11 اسفند 95  به تأیید شوراى نگهبان رسید.
متن این قانون بدین شرح است: «معلمان حق التدریسى 
که به اســتخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان 
الزم االجرا شدن این قانون در وزارت آموز ش و پرورش 
اشتغال دارند، مى توانند به منظور احتساب سابقه خدمت 
ایام حق التدریس که به تأییــد وزارت آموزش وپرورش 
مى رسد در سوابق خدمت و بازنشســتگى، سهم خود و 
دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقســاط به طور کامل 

پرداخت نمایند. 

دولت قانون را اجرا نکرد، قرص برنج نباید در دسترس شهروندان باشد
الریجانى ابالغ کرد
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اجراى سریع احکام قضائى 
براى مجرمان خشن

دادستان عمومى و انقالب اسـتان اصفهان از رسیدگى 
سریع به پرونده قضائى مجرمان خشن و ناامن کنندگان 
جامعه که توسـط مأموران پلیس دستگیر مى شوند خبر 
داد. حسن رحیمى اظهار داشت: سختى هاى کار پلیس 
بر کسى پوشیده نیست و همه مى دانند امنیت و آرامشى 
که امروز در شهرها و جاده ها برقرار است نتیجه زحمات و 

تالش نیروهاى انتظامى است.
وى با بیان اینکه پلیـس از جایگاه باالیـى در بین مردم 
و نظام برخوردار اسـت، گفت: دستگاه قضائى به راحتى 
از خون شـهداى نیـروى انتظامى نمى گـذرد و عامالن 
به شـهادت رسـاندن آنها را به سـزاى اعمال پلیدشـان 
مى رساند.وى از برخورد قاطع و مقتدرانه پلیس استان با 
مجرمان خشن و باندهاى مجرمانه خبر داد و افزود: قطعًا 
عدالت در مورد این افراد که سبب به هم ریختن آرامش 

مردم هستند، اجرا مى شود.
رحیمى از رسیدگى سریع به پرونده قضائى مجرمان خشن 
و نا امن کنندگان جامعه که توسط مأموران پلیس دستگیر 
مى شـوند خبر داد و تصریح کرد: احکام قضائى اینگونه 
مجرمان در سال جدید با سرعت بیشترى انجام مى شود 

تا درس عبرتى براى دیگر مجرمان شوند.

ارتقاى عضو هیئت علمى 
دانشگاه  خمینى شهر

مرتبه علمى عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شهر با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسالمى به مرتبه 

دانشیارى ارتقا یافت.
در  ایـن حکم خطاب بـه طغرایى آمده اسـت: باتوجه به 
پیشنهاد کمیته منتخب واحد درخصوص ارتقاى مرتبه 
جنابعالى به دانشیارى، ضمن تبریک به موجب این حکم 
به مرتبه دانشیارى گروه آموزشى مربوطه در دانشگاه آزاد 

اسالمى ارتقا مى یابید.
داود طغرایى فارغ التحصیل دکتراى مهندسى مکانیک از 
دانشگاه صنعتى اصفهان و عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد 
اسالمى خمینى شهر در سال ها فعالیت علمى و تحقیقاتى 
توانسـت 65 مقاله ISI و 15 مقاله علمى پژوهشى و 33 
جلد کتاب در زمینه هاى مختلف مهندسـى مکانیک با 
گرایش تبدیل انرژى و نانو سیاالت به جامعه علمى کشور 

و جهان ارائه کند.

ادامه ثبت نام دانش آموزان 
استعدادهاى درخشان

رئیس اداره پرورش استعدادهاى درخشان و پژوهشگران 
جوان آموزش و پرورش اسـتان اصفهـان گفت: مرحله 
تکمیلـى ثبت نام شـدگان سـال تحصیلـى 1396-97 
آغاز شـده و تا پایان فروردین ماه به صورت الکترونیکى 

برگزار مى شود.
ابراهیـم غالمرضایـى اظهارداشـت: مرحلـه تکمیلـى 
ثبت نام شـدگان سـال تحصیلـى 97-96 تـا سـاعت 
24 روز پنـج شـنبه 31 فروردیـن مـاه از طریق سـایت

 azmoon.medu.ir برگزار مى شود.
وى افزود: افرادى که  مرحله اول آزمون ورودى مدارس 
اسـتعدادهاى درخشـان ثبت نام کرده اند باید با مراجعه 
به سـامانه ثبت نام آزمون ورودى مدارس اسـتعدادهاى 
درخشـان سـال تحصیلـى 97-96 بنابر اعـالم قبلى و 
برنامه ریزى صورت گرفته نسـبت به واریز وجه ثبت نام 

اقدام کنند.

ترجمه نهج البالغه 
به زبان گرجى در اصفهان 

محقق ومترجم فریدونشهرى ترجمه نهج البالغه را به 
زبان گرجى به پایان رساند.

امامقلى باتوانـى محقق ومترجم این اثـر گفت : ترجمه 
موضوعى نهج البالغه به زبان گرجى زیرنظربنیاد نهج 
البالغـه قم انجـام و بـراى این منظـور ازکتـاب گزیده 
موضوعـى نهج البالغه اثرسـیدجمال الدیـن دین پرور 
استفاده شده است. وى افزود: باتوجه به اهمیت محتواى 
نهـج البالغـه بیـش از2/5سـال تحقیـق و مطالعه در 
اصطالحات تخصصى نهـج البالغه انجام شـده و این 

ترجمه بعد از چاپ درمجامع بین المللى قابل ارائه است.
امامقلى باتوانى محقق ومترجم فریدونشهرى پیش ازاین 

هم قرآن کریم را به زبان گرجى ترجمه کرده بود.

مدیر اداره پشتیبانى و تدارکات آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: ثبت سفارش و توزیع کتاب هاى درسى 
ســال تحصیلى 97 - 96 در اصفهان همزمان با سراسر 

کشور از طریق سامانه اینترنتى انجام مى شود.
اکبر بیات با اشاره به آغاز ثبت سفارش کتاب هاى درسى 
سال تحصیلى 97-96 از طریق سامانه اینترنتى، اظهار 
داشت:  سال گذشــته طرح ثبت نام و توزیع کتاب هاى 
درسى مدارس به صورت الکترونیکى و از طریق سامانه 

اینترنتى با موفقیت اجرا شد.
وى ادامــه داد: دانش آموزان مى تواننــد هم به صورت 
انفرادى و هم به صورت گروهى از طریق مدارس اقدام به 

ثبت سفارش کتب درسى کنند و در نظر داشته باشند که 
شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه آنان به 
عنوان رمز عبور استفاده مى شود، اگر دانش آموزى اقدام 
به تعویض شناسنامه کرده است باید هرچه سریع تر با در 
دست داشتن صفحه اصلى شناسنامه تعویضى به مدرسه 
مراجعه و  نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام و بعد از آن 

با رمز جدید، ثبت نام کتب را تکمیل کنند.
بیات خاطرنشــان کرد: در هنگام ثبت سفارش کتاب، 
فرض بر قبولى در ســال جارى اســت، در صورتى که 
دانش آموز در سال تحصیلى جارى موفق به قبولى نشد، 

امکان اصالح سفارش نیز در نظر گرفته شده است.

استاندار اصفهان گفت: بر اساس طرح 9 ماده اى احیاى 
حوضه آبریز زاینده رود، هرگونه برداشت جدید فیزیکى 
آب از سوم دى سال 92 از این رودخانه ممنوع شده است.

رســول زرگرپور اعالم کرد: در طرح 9 ماده اى احیاى 
حوضه آبریــز زاینــده رود از کلمه بارگــذارى به جاى 
تخصیص استفاده شده و این بدین معناست که هرگونه 
برداشــت فیزیکى جدید آب از دى ماه سال 92 ممنوع 

است.
وى که در مجمع نمایندگان اســتان اصفهان ســخن 
مى گفت، به اقدام هاى صورت گرفته براى احیاى حوضه 
آبریز زاینده رود و طرح 9 ماده اى اشــاره و اظهار کرد: 

در دور اول دولت قبلى، من به عنــوان معاون وزیر نیرو 
حداکثر تالش خود را به کار گرفتم تا یکپارچگى مدیریت 
حوضه هاى آبریز در کشــور حفظ شــود ولى مدیریت 

حوضه آبریز، استانى شد.
زرگرپور ادامه داد: این در حالى اســت کــه در همه دنیا 
تقســیم بندى مدیریت حوضه هاى آبریز بر اســاس 

یکپارچگى حوضه صورت مى گیرد نه تقسیم استانى.
اســتاندار اصفهان به برداشــت هاى غیرمجاز و طرح 
هاى توسعه آبى غیرمجاز نیز اشــاره کرد و افزود: نباید 
اجازه دهیم کوچک ترین خدشــه اى به مصوبات طرح 

9 ماده اى احیاى حوضه آبریز زاینده رود وارد شود.

سفارش کتب درسى از طریق 
سامانه اینترنتى

برداشت آب از زاینده رود
 از دى 92 ممنوع شده است

بحران امروز ریزگردها نتیجه سیاستگذارى هاى دهه60است

آیا زرنگ بازى 
کار دست اصفهانى ها داد؟

رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان از برگزارى انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا به صورت الکترونیکى در 11 شهر استان اصفهان خبر داد.

احمدرضا ضیایى اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان اصفهان نیز از روز 
جمعه 25 فروردین(دیروز) تا 31 فروردین ماه سال جارى در خصوص صالحیت آن دسته 

از داوطلبانى که در هیئت اجرایى تأیید صالحیت شده اند، بررسى خواهد کرد.
وى تصریح کرد: نظر مجدد هیئت نظارت شهرستان اصفهان در اول اردیبهشت ماه سال 
جارى به هیئت اجرایى انتخابات ارجاع خواهد شد؛ همچنین زمان ابالغ مراتب تأیید یا 
رد صالحیت به داوطلبان انتخابات شوراها پس از دریافت نظر هیئت نظارت شهرستان 

توسط فرماندارى، دوم اردیبهشت ماه خواهد بود.
ضیایى عنوان داشت: داوطلبانى که توســط هیئت هاى اجرایى یا هیئت هاى نظارت 
شهرستان اصفهان رد صالحیت شده اند، مى توانند از 3تا 6 اردیبهشت ماه نیز شکایت 

خود را به هیئت نظارت استان اعالم کنند.
وى با اشاره به برگزارى انتخابات شوراهاى اسالمى شــهرها به صورت الکترونیکى 
در 11 شهر استان اصفهان تأکید کرد: این شهرها  عبارتند از آران و بیدگل، گلپایگان، 
کاشان، نجف آباد، خمینى شهر، شاهین شهر، شهرضا، زرین شهر، فوالدشهر، مبارکه و 

بهارستان.
رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: ایجاد سخت افزارهاى 
دســتگاه هاى الکترونیکى اخذ رأى با تالش تیم هاى فنى و کارشناسى پیگیرى شده 
است.  وى اضافه کرد: برگزارى انتخابات به صورت الکترونیکى پنج فرآیند و مرحله دارد 

که تمامى آموزش هاى الزم توسط کارشناسان مربوطه ارائه خواهد شد که براى بهتر 
برگزار شدن این فرآیند، پهناى باند مخابراتى استان اصفهان افزایش یافته تا مشکلى 
پیش نیاید؛ همچنین هیچگونه محدودیتى در خطوط تلفن وجود نخواهد داشت.ضیایى 
بیان داشت: در تمامى شهرهاى استان اصفهان اینترنت پرسرعت ایجاد شده و تمامى 

حوزه هاى انتخابیه از این امکانات به صورت برابر بهره مند خواهند شد.

احراز صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها تا 2 اردیبهشت
جابه جایى 

جسد 2 زن در 
بیمارستان شریعتى!

جسد دو زن که در بیمارستان شریعتى اصفهان فوت کرده 
بودند جابه جا شد که این موضوع منجر به تنش در مراسم 

عزادارى یکى از این فوت شدگان گردید.
در روز 21 فروردین ماه مادر شهید «حر» به دلیل کهولت 
سن دار فانى را وداع گفته و در همان روز نیز  بانوى  دیگرى 
به نام « بتول شیره پز» به دلیل بیمارى در همین بیمارستان 
جان خود را از دســت مى دهد. در این راستا خانواده متوفى 
دوم زمان تحویل جســد را همزمان با میالد امام على (ع) 
اعالم کرده اند که در زمان دریافت جسد متوفى شان متوجه 
جابه جایى جسد مرحومه «شیره پز» با مادر شهید «حر» 

مى شوند.

در این راســتا نزدیکان خانواده مرحومه «شیره پز» به این 
اتفاق واکنش نشان داده و خواستار پیگیرى قانونى شدند.

در این بین در تماس تلفنى با اصغر نجاتى مدیر بیمارستان 
شــریعتى اصفهان ضمن تأیید جابه جایى متوفیان اظهار 
داشت: جسد مادر شهید «حر» تحویل خانواده وى شده است 
و فرزندان این شهید بزرگوار با حضور نیروهاى انتظامى جسد 

مادرشان را تحویل گرفتند.
وى در خصوص جسد خانم «شیره پز» نیز اضافه کرد: این 
جسد به اشتباه تحویل خانواده شهید «حر» شده است که 
با حضور نیروهاى انتظامى توافقات این دو خانواده صورت 

گرفته است.
مدیر بیمارستان شریعتى با بیان اینکه هر دو جسد در قبر دو 
طبقه دفن شده اند، اضافه کرد: دیگر مشکل جدى در این 

خصوص وجود ندارد.

به فاصله یک روز بعد از اعالم حضور تاکسى اینترنتى «تپسى» در اصفهان، 
مدیر برنامه ریزى سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان در گفتگو با یکى از 

خبرگزارى هاى نزدیک به شهردارى، این اقدام را غیر قانونى اعالم کرد. 
تاکسى اینترنتى «تپسى» از سال گذشته در تهران کار خود را آغاز کرده بود و 

مناقشاتى نیز پیرامون آن مطرح بود.
اما این باعث نشــد تــا فعالیت این تاکســى هاى اینترنتــى در اصفهان 
تحت الشعاع قرار بگیرد به طورى که روز چهارشنبه 23 فروردین ماه تاکسى 
آنالین «تپسى» در اصفهان رسماً آغاز به کار کرد. این شرکت با وجود اینکه 
در حدود یکسال از تأسیس آن مى گذرد، با رشدى سریع توانسته به عنوان 
نخستین شرکت خدمات آنالین تاکسى مستقر در تهران باشد که خدمات 
خود را به شهرهاى دیگر ایران گسترش مى دهد، با وجود تمام صحبت ها و 
مناقشات پیرامون شرکت هاى تاکسى آنالین و بحث آنها با اتحادیه آژانس ها 

و تاکسیرانى، به نظر مى رسد این شرکت ها نه تنها فعالیتشان متوقف نشده 
بلکه در حال گسترش به دیگر نقاط کشور نیز هستند. شرکت  ارائه دهنده 
خدمات تاکسى هاى آنالین نیز دیشب  طى یک نشست خبرى  در اصفهان 

به طور رسمى آغاز فعالیت «تپسى» را اعالم کرد.
این در حالى است که روز پنج شنبه هفته گذشته مدیر برنامه ریزى سازمان 
تاکســیرانى شــهردارى اصفهان در گفتگو با مهر اظهار داشت: فعالیت  
شرکت هاى تاکسى آنالین در اصفهان فاقد مجوز قانونى است و مدیریت 

حمل و نقل شهرى در این زمینه هیچ تعهدى به شهروندان ندارد. 
سعید جعفرى با اشــاره به اینکه مدتى است که شــرکت هاى نرم افزارى 
تاکسى آنالین در سطح شهر اصفهان فعالیت مى کنند، افزود: هیچیک از این 
شرکت ها به صورت رسمى به مراجع ذیصالح که طبق قانون متولى صدور 
مجوز هستند، مراجعه نکرده اند. وى با بیان اینکه رانندگان و خودروهایى 

که تحت پوشش این شــرکت ها فعالیت دارند، فاقد مجوز قانونى هستند، 
گفت: این در حالى اســت که این شرکت ها  آگهى اســتخدام راننده را نیز 

اعالم کرده اند.
جعفرى با تأکید بر اینکه شهردارى در خصوص هر گونه حادثه اى که در این 
شرکت هاى اتفاق بیافتد پاسخگو نخواهد بود، افزود: باید توجه داشته باشیم 
که شرکت هاى فاقد مجوز، امنیت روانى و اجتماعى شهروندان را به خطر 
مى اندازد. وى با بیان اینکه سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان مراتب 
فعالیت شرکت هاى تاکسى آنالین را به مراجع ذیصالح اعالم کرده است، 
تصریح کرد: این شرکت ها فعالیت هاى نرم افزارى را انجام داده و از این رو 
از برخى از مراجع ذیصالح در این زمینه مجوز اخذ کرده اند و این در حالى 
است که باید توجه داشته باشیم که براى هر گونه فعالیت در حوزه حمل و نقل 

درون شهرى باید از سازمان تاکسیرانى مجوز دریافت کنند.

مناقشه بر سر حضور «تپسى» در اصفهان 

پایگاه اطالع رسانى عصر ایران در گفتگویى مفصل  با دکتر 
سید احمد خاتون آبادى استاد دانشگاه و عضو کمیته آب اتاق 
بازرگانى، صنایع و معادن اصفهان، بحران آب و خشکسالى 
و گرد و غبار که تهدید کننده استان اصفهان است را بررسى 
کرده است تا درك بهترى از وضع کنونى این استان صنعتى 

کشور حاصل شود. بخش هایى از این گفتگو را بخوانید.
حدود دو ســال قبل در سال 1393 
درباره احتمال پیشــروى ریزگردها و 
فرونشست زمین در استان اصفهان 
صحبت هایى داشــته و هشدارهایى 
داده اید نسبت به خطرى که در پیش 
است. در آن زمان چه اطالعاتى داشتید 

که این نکات را مطرح کردید؟
دکتر احمد جاللیان از اســتادان پیشکســوت دانشــگاه 
صنعتى اصفهان هستند و در رشته خاك شناسى تخصص 
دارند. ایشان یک طرح زیســت محیطى را در مورد تاالب 
گاوخونى دنبال کرده و ســازمان محیط زیســت هم از 
اجراى این طرح حمایت کرده اســت. آقــاى جاللیان در
نمونه بردارى هایى که انجــام داده احتمال وجود فلزات 
سنگین و سمى را بررسى کرده اند از جمله کادمیوم و سرب و 
روى. به طور سیستماتیک از تاالب گاوخونى نمونه بردارى 
کرده اند. ایشان مى گویند هنوز تاالب گاوخونى به دلیل 
پوشش خشک نیزارها که از بین نرفته است کانون گرد و 
غبار، فعال نشده است ولى آنچه در تله هاى رسوب گذارى 
از ریزگردها گرفته اند از دهانه و اطراف تاالب است. یعنى 

این ریزگردها به این سموم آلوده است.
االن به صورت مشــخص ریزگرد از 
طرف تاالب گاوخونى به سمت اصفهان 

و شهرهاى دیگر حرکت مى کند؟
طبق تحقیقاتى که انجام شــده و مطالعاتى که ما انجام 
داده ایم در اوایل فصل تابســتان جریان باد از شــرق به 
غرب مى شــود. یعنى ریزگردهــا از تــاالب گاوخونى 
و اطراف شــهر ورزنه حرکت مــى کند و بــه اصفهان 
مى آیــد.  بــه این دلیل که دشــت مســطحى اســت 
و مانعى هم وجود نــدارد به حرکت خــود ادامه مى دهد. 
ریزگردها تا عمق2000کیلومترى مى رونــد و تا ارتفاع 

4000مترى.
پس چون جریان باد از شرق به غرب 
اســت و ورزنه و تاالب گاوخونى در 
شــرق اصفهان قرار دارند شــما از 
این جهت نگران هســتید و نسبت 
به پیشــروى ریزگردها هشدار داده و 
گفته بودید سهم و حقابه تاالب را باید

 بدهیم؟
بله. حتى وزارت نیرو حقابه سالیانه تاالب را به میزان 170 

میلیون متر مکعب مشخص کرده است. ما مى گوییم 150 
میلیون متر مکعب یا حداقل 100 میلیون متر مکعب آب 
به تاالب بدهید. راه افتادن ریزگردهاى تاالب گاوخونى، 
هنوز در مرحله قبل از بحران اســت. در نتیجه باید جلوى 
آن را گرفت که بعــداً بحران هاى دیگر بــه وجود نیاید و 
هزینه هاى دولت و ملت باال نرود. البته همیشه هم اینطور 
نبوده است که آب زاینده رود، مستقیماً به تاالب گاوخونى 
بریزد. در مناطق شرق اصفهان، کشــاورزى مى کردند و 
بخش عمده آب بعد از آبیارى، به صورت زهکش و زه آب 

به تاالب گاوخونى مى ریخت.  به همین دلیل تمام کودهاى 
شیمیایى مصرف شــده در زمین هاى کشاورزى و پسآب 
کارخانجات نساجى و رنگرزى هاى اصفهان که قبًال تعداد 
آنها بیشتر بود و االن خیلى از آنها تعطیل شده اند، به تاالب 
گاوخونى مى ریخت. تمام این کارخانه هاى نســاجى و 
رنگرزى ها، فلزات سنگین دارند و فلزات پساب هاى این 
صنایع در تاالب گاوخونى دپو شده و تاالب، انبار این فلزات 

سنگین است.
نگرانى شما به این دلیل است که سرب 

و مواد شیمیایى دیگر در قالب ریزگردها 
و همراه با جریان باد از ســمت شرق 
استان اصفهان به ســمت اصفهان 

بیاید؟
بله. یک نگرانى من این اســت. یــک نگرانى دیگر من 
این اســت که اگر تاالب گاوخونى نابود شود مردم مجبور 
مى شــوند از اصفهان مهاجرت کنند. تنوع جانورى، تنوع 

زیستى و تنوع گیاهى هم از بین مى رود.
در برخى مقاطع که آب سد با رهاسازى 

به زاینده رود مى ریزد چه تأثیرى در 
مقابله با خشک شدن زمین و رسیدن 

آن به تاالب دارد؟
آب سد را به مدت 20 روز رها کردند ولى کشاورزان شرق 
اصفهان هم مى خواهند از آب رها شده استفاده کنند. زندگى 
اینها به آب رودخانه بســتگى دارد و مهارت دیگرى هم 
ندارند. خشکى رودخانه، دالیل زیادى دارد از جمله اینکه 
صنایع ملى در اصفهان قرار دارد و از آب استفاده مى کنند. 
یک عده مى گویند این زرنگ بازى اصفهانى ها بوده است 
که صنایع را به دستور وزیر صنایع وقت، در اصفهان تأسیس 
کردند. در حالى که جنگ، علت اصلى تأسیس این صنایع 
در اصفهان بود و کارخانه فوالدى که قرار بود در بندرعباس 
تأسیس شــود در اصفهان تأسیس شده و بحث حفاظت از 
صنایع هم مطرح بوده است. شاید هم اصفهانى ها یک مقدار 
زرنگ بازى کرده اند. اگر زرنگ بازى هــم کرده اند االن 
مى بینیم جواب آن منفى است. چون آبى وجود ندارد. بنابراین 
هم توسعه کشت در اصفهان و هم برداشت هاى باالدست 
زاینده رود در اســتان چهار محال و بختیارى باید متوقف 
شود و حقابه تاالب باید داده شود. تونل اول کوهرنگ مال 
کشاورزان است که پول تأسیس آن را کشاورزان اصفهان 
داده اند. حدود 50 ســال پیش، پول آن را کشاورزان دادند. 
دولت با تونل دوم و ســرمایه گذارى که انجام داده اســت 
مى تواند چیزى حدود 350 میلیون متر مکعب آب تملک کند 
و از جمله به صنعت بفروشد. در حالى که دولت، حدود 1000 

میلیون متر مکعب آب فروخته است.
در سال 1000 میلیون متر مکعب؟

بله. دولت این مقدار در سال آب فروخته و متعلق به دولت هم 
نبوده است. یعنى حقابه کشاورزان و حقابه تاالب گاوخونى 
را فروخته است. در باالدســت هم آب برداشت مى کنند. 
روى کوه دارند آب مى برند. در اصفهان، مصارف جدیدى 
را به وجود آورده اند و بارگذارى هاى جدید انجام شده است. 
همه این اقدامات باید متوقف شود تا آب به تاالب گاوخونى 
برسد و کویر مرکزى ایران پیشروى نکند. اگر آب به آنجا 
نرسد ریزگردهاى کویر، آسیب هاى زیادى ایجاد مى کند. 
کشاورزان شرق اصفهان به صورت مجانى دارند خاك را 

نگهدارى مى کنند.
اینکه مى گوییــد 1000 میلیون متر 
مکعب آب فروخته شده در چه سالى 
این موضوع اتفاق افتاده است و چند 
برابر ظرفیتى که دولت ایجاد کرده آب 

فروخته است؟
به مرور این مقدار فروش آب اتفاق افتاده اســت. ظاهراً از 
دهه 1370 هجرى شمسى اکثر این واگذارى ها انجام شده 
است. از نیمه دهه 60 دولت واگذارى ها را شروع کرده است. 
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دلناله هاى شاگرد براى استاد
...ادامه از صفحه اول

و مى خواست صحتش را از من وابکاود: ‹استاد ثقفیان در خارج 
از کشور درگذشت‘.

راوى، این خبر را در گروه هاى تلگرامى دیده بود و مى خواست 
صحت و ُسقمش را از من بجوید.

از حضورت در خارج با خبر بودم و همین، دلم را مثل سیر و سرکه 
مى جوشاند. دلم هزار راه رفت، نمى دانستم چه خاکى باید بر سر 

بریزم. به خانه ات زنگ بزنم یا به تلفن همراهت؟ 
با دستى لرزان و قلبى غلیان، شماره خانه ات را گرفتم. چند بار 
زنگ خورد. ناگهان صدایت را شندیم که مى گفتى:›وقت شما 
بخیر، در صورت تمایل پیام بگذارید، با شما تماس مى گیریم‘.

با شنیدن طنین صداى گرم ضبط شـده ات روى منشى تلفن 
خانه ات، یکباره چشمه اشکم جوشید، باور نمى کردم این صداى 
سرشار از گرمى، اُنس و لطف براى همیشه خاموش شده باشد، 
صدایى دلنشین، گرم و رسا که روزى روزگارى، از پشت رادیو 

اهواز، براى مخاطبان جنوبى اش، خبر مى خواند. 
نمى توانستم باور کنم که دیگر از آن نگاه مهربان با چشمان نافذ، 
آن عطر گلخندهاى منقوش روى لبانى که همیشه از کندویش، 
حـالوت کلمـات خوشـبو نثـار مخاطبان مـى شـد، آن همه 
شکوفه هاى وارستگى و فروتنى و آن همه صفا و صمیمیت و 

آن همه گنجینه دانش و تجارب گرانبها، محروم شده ام. 
تصور چهره آرام و همیشه متبسمت از پشت تور اشکهایم، ذغال 

دل ُگر گرفته ام را بیشتر ِجز مى زد. 
سرآسـیمه روى شـماره همراهت، پیام احوالپرسـى گذاشتم، 
جوابى نیامد تا اینکه لحظاتى بعد دوباره صداى زنگى شـوم از 

صحت خبر عروجت با خبرم کرد.
یکى از همـکاران توانسـته بود با فرزنـدت تماس بگیـرد و از 
گفته هـاى آمیخته بـا زاریـش، صحت ایـن خبر جانگـداز را 

کسب کند. 
آه از نهادم برآمد، آخر با دریغ لطف شانه دوست، در تاریکناى آن 

شبانگاه نحس، وزن بغض ُمعطلم را چه مى کردم؟
یکباره فیلم خاطرات خوبم با تو در ذهن پریشـانم زنده شد، از 
همان روزى که مرا با روى گشاده و با عطیه کلمات مهرورزت 
در خبرگزارى پذیرفتى و درهمه سال هاى بى ادعاى ریاستت، 
بى هیچ ُحبى و بُغضى مثل رفیقى شفیق، راهنما و معلم صادقم 
بودى و در اثناى مواجهه ام با نامالیمات کارى، سـنگ صبور 
دالرامم مى شـدى و همیشـه با روح سـخى و بزرگمنشـت، 
ُمشوق خط خطى هاى پشـیزانه ام بودى و در همه احوال کار 
حرفه اى نیز بى هیچ تکلف و دریغى نکته هاى بسیار از گنجینه 
دانسـته هاى بى شـمارت را یادم مـى دادى تا اینکـه باالخره 
روزى- بمیـرم- با چشـمانى اشـکبار، دوره بازنشسـتگى ات 
را آغـاز کردى ورفتـى اما همیشـه برایم ماندى تـا این آخرى 
که داغ جانگـزاى فراقـت را به تابـه دلم گذاشـتى و اینچنین

 به حال زارم نشاندى.  واى چه کنم که از روز واقعه تاکنون، در 
گورزار کلمات مگوى دلتنگى ام پالسم، کاش براى خالصى 
ام، دستکم چشمه ُمذاب اشکم بریزد یا بُغض کلمات مگویم سر 
باز کند تا بتوانم جانمایه حرف دلم را، آنگونه که تو شایسته اى 
و آنگونه که حق استادیت بر شاگردى من است، بازگویم و دفتر 

سوگنامه ات را با مهمترین خبر زندگیت، خوب بنویسم. 
باور کن که دورى وجود نازنینت، مرز طاقت را درمى نوردد، آه 
استاد همیشه نجیب و شریفم، کجاست لطف ستبر شانه ات تا در 
بزنگاه خلوت این شبانگاهان دالزار و حزین بى تو، دوباره مامن 

بغض غریبانه شادگرد ابدیت باشد.
اى نفرین بـه این کلمـات عجزآلودم -که چقـدر هم که تقال 
مى کنـم- بخوبـى نمـى توانند رخـت سـیاه عزایـم را بر تن 
احساس زارم بپوشـانند، آخر چه کنم که در سوگ معلم خوبم، 

دیگر زور قلمم به زارى بغضم بى پایانم نمى رسد. 
اما کجایى اى باران ماتمپوش که اشک شفق غروب یار از افق 

عمر سر زد، تندتر ببار تا شاید کمى آرامم کنى.
الهى نباشـم که با این همه خاطره خواه سـینه چاك آشنا، چه 
غریبانه در دیـارى غریب، چشـم مهربانت را بـر روى دار دنیا 

بسته اى و مظلومانه رفته اى.
محمد رضا شکرالهى

 ............
اسـتاد محمدرضـا ثقفیـان پیشکسـوت خبـر و روزنامـه  
نـگارى، مدیـر اسـبق خبرگـزارى جمهـورى اسـالمى در 
اصفهـان و از موسسـان خانـه مطبوعـات در ایـن اسـتان 
بـود کـه هفتـه گذشـته بـر اثـر سـکته مغـزى درگذشـت.

مرحوم ثقفیان در سـال 1322 در آبـادان به دنیا آمد. در سـال 
1343 گوینده رادیو اهواز و بعد از آن کارشناس خبر خبرگزارى 
ایران (پارس) شـد و در سال 1347ریاسـت خبرگزارى پارس 
در اسـتان خوزسـتان را برعهـده گرفـت.وى در سـال 1360 
معاون خبرگزارى جمهورى اسـالمى اسـتان اصفهان شـد و 
سپس ریاست خبرگزارى جمهورى اسـالمى استان اصفهان 
را برعهده گرفت. مرحوم ثقفیان در سـال 1374 از خبرگزارى 
جمهورى اسـالمى بازنشسـته شـد امـا تـا پایان عمـر حرفه 
خبرنـگارى و تـالش در عرصـه اطالع رسـانى را رهـا نکرد.
وى پس از بازنشستگى مدتى نیز با روزنامه همشهرى همکارى 
داشت. مرحوم ثقفیان از فعاالن تشکل هاى صنفى رسانه اى 
اصفهان و از موسسـان خانـه مطبوعات اسـتان اصفهان بود.

وى همچنین در سال هاى 1381 تا 1383 دبیر انجمن صنفى 
روزنامه نـگاران اسـتان اصفهان بود. پیکر این اسـتاد مسـلم 
روزنامه نگارى پس از انتقال از خارج کشور به اصفهان، امروز در 

باغ رضوان این شهر به خاك سپرده خواهد شد.

یادداشت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
طرح پارکومتر از ابتداى اردیبهشت امسال در خیابان هاى 
اصفهان به صورت اجبارى و همراه با اعمال قانون اجرایى 

مى شود.
علیرضا صلواتى با اشاره به اجراى طرح پارکومتر در برخى 
از خیابان هاى اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر این 
طرح در خیابان هاى شــریعتى، توحید و نظر به صورت 

آزمایشى اجرایى مى شود.
وى به اجبارى شدن اجراى طرح پارکومتر در خیابان هاى 
اصفهان از اول اردیبهشت ماه اشاره کرد و ابراز داشت: از 
اول اردیبهشت ماه این طرح عالوه بر خیابان هاى مذکور 

در خیابان هاى شیخ بهایى، آیت ا...طالقانى، شهید آیت ا...
دکتر بهشتى، آیت ا...کاشانى و آیت ا...شمس آبادى اجرایى 
مى شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه طرح پارکومتر به صورت هوشمند اجرایى 
مى شود، اضافه کرد: بر این اساس هزینه پارکومتر در نیم 
ساعت اول به صورت رایگان، در ساعت اول هزار ریال و 

در ساعت دوم  هزار ریال برآورد شده است.
وى با بیان اینکه هر خودرویى که بعد از ساعت دوم از محل 
جابه جا نشود شامل اعمال قانون خواهد شد، اضافه کرد: 
با اجراى این طرح مدت ماندگارى خودروها در یک مکان 

کاهش مى یابد.

مدیر عامل آب منطقــه اى اصفهان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: در جلســه اى که با حضــور نمایندگان 
اســتاندارى و فرماندارى اصفهــان، نمایندگان صنف 
کشاورزان غرب، معتمدان کشاورزى و مدیر کل مدیریت 
یکپارچه حوضه زاینده رود تشکیل شد قرار شد خروجى 
سد زاینده رود از چهارشنبه شب به منظور آبرسانى مزارع 

و باغ هاى غرب اصفهان افزایش  یابد.
مسعود میر محمد صادقى به باد و گرمى هوا در اصفهان 
اشاره کرد و افزود: بر این اساس به منظور حفظ باغ هاى 
غرب و شــمال اصفهان خروجى ســد زاینــده رود از 
چهارشنبه بیســت و ســوم فروردین ماه افزایش پیدا 

کرده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
میزان خروجى آب از ســد زاینده رود به درجه حرارت و 
وضعیت سد در روزهاى آینده بستگى دارد، خاطر نشان 
کرد: براساس بارش ها، درجه حرارت و ورودى هاى سد 
زاینده رود به صورت مقطعى و در بازه زمانى مشــخص 

شده تعیین مى شود. 
وى با اشاره به زمان جارى بودن آب در زاینده رود گفت: 
براساس پیش بینى هاى صورت گرفته و با توجه به میزان 
بارش ها و ورودى ها به سد زاینده رود آب تا اواسط خرداد 

ماه، جارى است.

خروجى سد زاینده رود 
افزایش یافت

اجراى طرح پارکومتر از 
اول اردیبهشت

شهردار شاهین شهر در جلسه شوراى مدیران شهردارى 
ضمن تبریک ســال جدیــد و اعیاد مــاه رجب گفت: 
شهردارى شاهین شــهر همواره خدمت به شهروندان 
و رفع نیازمندى هاى شــهر را در سرلوحه وظایف خود 

قرار داده است.
حسین امیري در ادامه با اشــاره به اجرایى شدن 150 
پروژه عمرانى در شــهردارى در 20 ماه گذشته، اظهار 
داشــت: اکثر پروژه ها با حضور معاون رئیس جمهور، 
وزیردفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و استاندار اصفهان 
در مراحل متعدد به بهره بردارى رســیده و تعدادى به 
زودى به بهره بردارى خواهد رسید و علیرغم مشکالت 
و موانع مالى در شــهردارى خوشــبختانه پروژه هاى 
عمرانى یکى پس از دیگرى به ســرانجام رسیده و تا 
اتمام دوره چهارم شوراى اسالمى شاهین شهر، پروژه 

نیمه تمام و نیز دیونى باقى نخواهد ماند.
شهردار شاهین شــهر با بیان اهمیت نامگذارى سال 
توســط مقام معظم رهبرى به نام اقتصــاد مقاومتى؛ 
تولید- اشــتغال، افزود: شــهردارى از ابتداى ســال 
1395 مبحث اقتصاد مقاومتى را ســرلوحه اقدامات و 
فعالیت هاى خود قــرار داده و اقدامات مطلوبى در این 
زمینه صورت گرفته و امسال نیز این مهم با جدیت در 

شهردارى و سازمان هاى تابعه دنبال خواهد شد.

وى ادامــه داد: اقتصــاد مقاومتــى بــه معنــاى 
ریاضت اقتصادى نیســت بلکه به معناى اســتفاده از 
توانمندى ها و ظرفیت هاى موجود در شــهر و کشور 
است و خوشبختانه ظرفیت هاى مناسبى در حوزه هاى 
مختلف شــهردارى وجود دارد که باید این ظرفیت ها 
تعریــف و در قالب برنامه هاى اقتصــاد مقاومتى اجرا 

شود.
امیــرى در ادامه خاطر نشــان کرد: علیرغــم اینکه 
شهردارى متولى بحث اشتغال نیســت ولى با احداث 
پروژه هاى ســرمایه گذارى با بخش خصوصى زمینه 
اشتغال بسیارى از جوانان شاهین شهرى فراهم شده 

است.
شهردار شاهین شــهر در خصوص تکریم ارباب رجوع 
از تمامى کارکنان شهردارى و ســازمان هاى وابسته 
خواست رضایتمندى ارباب رجوع را در اولویت وظایف 
خود قرار دهند تــا مراجعه کنندگان به شــهردارى و 
سازمان هاى وابســته با رضایتمندى کامل شهردارى 
را ترك نمایند و از تمامى معاونان و مدیران شهردارى 
خواست با توجه به لزوم حمایت از تولیدات داخل، خرید 

کاالهاى ایرانى را در اقدامات خود لحاظ نمایند.
امیرى گفت: قانون، فصل الخطــاب کارها و اقدامات 
شــهردارى بوده و کار خالف قانــون از هیچ کارمند 

و کارگرى پذیرفته نیســت و در این راســتا هیچگونه 
ناهماهنگى در شهردارى و سازمان هاى وابسته نباید 

وجود داشته باشد.
وى تصریــح کرد:با توجه بــه اینکه ظرفیــت ایجاد 
پروژه هاى تجارى در شاهین شهر تقریبًا اشباع شده، از 
حوزه هاى متولى امر مى خواهیم به سمت پروژه هاى 
با کاربرد خدمات عمومى براى رفاه حال شهروندان به 

پیش روند.
شهردار شاهین شــهر در بخشى از ســخنان خود با 
توجه به نزدیک بــودن انتخابات ریاســت جمهورى 
و شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا گفت: همه 
کارکنان شــهردارى باید تالش نمایند تا شهروندان 
حضور گســترده در پــاى صندوق هاى رأى داشــته

 باشند .
امیرى اذعان داشت: شهردارى و سازمان هاى وابسته 
حق هیچگونــه تبلیغى له یا علیــه کاندیداها را ندارند 
و  به هیــچ وجه نباید اجــازه دهیم امــوال و امکانات 
شهردارى در اختیار فرد یا افرادى در انتخابات قرار گیرد 
و ستاد ساماندهى تبلیغات انتخابات شهرى باید هرچه 
ســریع تر فعال شــود و هدف اصلى ما در انتخابات، 
تشویق شــهروندان به حضور هرچه گســترده تر در 

انتخابات است.

اولویت اصلى شهردارى شاهین شهر رفع نیازمندى هاى شهرى است

سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: اعزام زائران ایران 
به حج از اول مرداد ماه آغاز مى شود.

حمید محمدى اظهار داشت: ثبت نام اولیه از واجدین 

شرایط تشرف به حج تمتع از صبح 23 فروردین ماه آغاز 
شده و از این روز به مدت ده روز ادامه دارد.

محمدى گفت: با توجه به اینکــه یک میلیون و 300 

هزار نفر در انتظار تشرف به حج هستند و در سال جارى 
سهمیه کشورمان افزایش یافته و به بیش از 86 هزار 
نفر رسیده است، کسانى که تا تاریخ 31 تیرماه 1385 

ثبت نام کرده اند، مى توانند با مراجعه به شعب بانک 
ملى در سراسر کشور نسبت به انجام مراحل ثبت نام 

اولیه اعزام به حج اقدام کنند.
سرپرســت ســازمان حج و زیارت افزود: هم اکنون 
کارشناسان مسکن سازمان حج و زیارت در شهرهاى 
مکه و مدینه منوره در حال تدارك هتل براى اسکان 
حجاج هستند و از آنجا که درجات هتل ها و کاروان ها 
کامل تعیین نشده است، لذا متقاضیان اولویت دار براى 
اعزام به حج در مقطع بعدى مى توانند درجه کاروان خود 
را انتخاب و مابه التفاوت هزینه ها را با توجه به درجه 

انتخابى پرداخت کنند و ثبت نام نهایى را انجام دهند.
وى درباره عمره گفت: اعزام عمــره گزاران ایرانى به 
عربســتان، تا حد زیادى به تعامل عربستان با حجاج 

جمهورى اسالمى ایران در موسم حج بستگى دارد.

واجدین شــرایط بــه بانــک ملى 
مراجعه کنند

در همین حال غالمحســین زاهــدى مدیرکل حج 
و زیارت اصفهان در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه 
واجدین تشرف به حج تمتع مى توانند از روز 23 فروردین 
به مدت ده روز به بانک ملى براى پرداخت مبالغ مورد 
نیاز مراجعه کنند، اظهار داشت: واجدین شرایط کسانى 
هســتند که تا قبل از تیر ماه ســال 85 براى این سفر 

ثبت نام کرده اند.
وى ســقف هزینه قابل پرداخت براى این سفر را در 
حال حاضر ده میلیون تومان اعالم کرد و ابراز داشت: 
با احتساب یک میلیون تومان پول و سودى که طى این 
سال ها به این مبلغ تعلق گرفته است سقف پرداخت ها از 

سوى واجدین شرایط 10 میلیون تومان است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه به 
دلیل عدم مشخص بودن وضعیت مسکن و کاروان ها 
هنوز سهمیه اصفهان مشخص نشده است، افزود: در 
آینده اى نزدیک سهمیه اســتان ها اعالم خواهد شد. 
وى در خصوص سهمیه استان اصفهان در خصوص 
اعزام زائران به عتبات عالیات نیز اضافه کرد: در حال 
حاضر استان اصفهان هر هفته اعزام 40 گروه به عتبات 
عالیات را عهده دار است که 25 گروه به صورت هوایى 

و 15 گروه به صورت زمینى اعزام مى شوند.

کلید اعزام اصفهانى ها
به حج زده شد 

سرپرست سازمان حج و زیارت: اولین گروه حجاج ایرانى اول مرداد اعزام مى شوند 

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان گفت: تبلیغ 
روى گوشت گاو و جایگزین کردن به جاى گوشت گوسفند 

باعث باال رفتن قیمت آن شد.
اصغر پورباطنى اظهار داشــت: قیمت گوشت گوسفند در 
حال حاضر روى 36 هزار تومان باقى مانده اســت.وى با 
بیان اینکه هم اکنون گوشت فراوان است اما به دلیل اینکه 
گوسفند قیمت باالیى دارد نمى توانیم قیمت گوشت قرمز 
را پایین بیاوریم، ادامه داد: بخاطر عید که گوشت قرمز تا
 36 هزار تومان نیز رسید، هم اکنون روى این قیمت ثابت 
مانده است اما با این تفاوت که در عید به ضرر قصاب بود و 

امروز براى قصاب ضررى ندارد.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان در پاسخ به 
اینکه آیا گوسفند فراوان شده است و دیگر کمبودى نداریم، 
اعالم کرد: گوسفند فراوان است اما هنوز وارد بازار نشده و 
اگر هم اکنون گوشت در قصابى ها مى بینید به دلیل رکود 
بازار و عدم توانایى مردم در خرید گوشت گوسفندى است 
که قیمت ثابت مانده است. وى در این ارتباط که چرا قیمت 
را پایین نمى آورید، گفت: وقتى گوسفند به قیمت گزاف به 
فروش مى رسد نمى توان قیمت گوشت قرمز را پایین آورد.
پورباطنى با اشــاره به اینکه نظارتى روى قیمت گوسفند 
نیست و هر کس به یک قیمتى مى فروشــد، ادامه داد: از 
سوى دیگر شاهد صادرات گوسفند یا با مجوز یا بى مجوز 
هستیم که با گزارشى که پارســال دادیم جلوى این کار 
گرفته شد .وى  گفت: گوشــت گاو کراهت دارد و بخاطر 
تبلیغاتى که چند ماه اخیر روى گوشت گاو شد قیمت آن 

نیز افزایش یافت.

مدیر کل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان با تبیین اقدامات صورت 
گرفته در راستاى ساماندهى مراسم اعتکاف، آمار نهایى معتکفین استان 

اصفهان را 84هزار و600 نفر اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومى اداره کل تبلیغات اســالمى استان اصفهان، 
حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى گفت: از این تعداد 57هزار 
و622 نفر زن و26هزار و978 نفر مرد هستند که تعداد زنان 7 درصد و 
مردان 3/4 درصد رشد داشته است و در مجموع رشد باالى 5 درصدى 

معتکفین را شاهد هستیم.
وى در همین راستا به درصد کاهش و افزایش معتکفین در شهرستان ها
و مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: در برخى مناطق تعداد آمار معتکفین 
با کاهش روبه رو بوده است که البته این کاهش به دلیل تجمیع مساجد 
کوچک و متمرکــز نمودن اعتــکاف و همچنین کیفیت بخشــى در 

خدمات رسانى به معتکفین بوده است. 
حجت االسالم والمســلمین اروجى افزود: بیشــترین و کمترین آمار 

معتکفین به ترتیــب مربوط به شهرســتان اصفهان (شــامل بخش 
مرکزى، کوهپایه، هرند، ورزنــه و جرقویه) با32هزارو720 نفر در 136 
مسجد و شهرستان خوانســار با 396 نفر در چهار مســجد مى باشد.  
مدیر کل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان یکى از اقدامات اساسى 
ستاد اعتکاف استان را راه اندازى سامانه جامع ثبت نام اعتکاف برشمرد 
و گفت: امسال ثبت نام معتکفین به دو صورت حضور شخص در مسجد 

و اینترنتى انجام شد. 
وى افزود: پس از اتمــام عملیات ثبت و بارگــذارى اطالعات افراد در 
سامانه، دعوتنامه حضور در پایگاه تعاملى عاکفین براى افراد ارسال شد. 
حجت االسالم والمسلمین اروجى با بیان اینکه این کانال ارتباطى دو 
سویه توسط ستاد اعتکاف استان و به منظور تغذیه فکرى و محتوایى و 
همچنین برقرارى ارتباط مســتمر با معتکفین در طول سال راه اندازى 
شده است، افزود: افراد مى توانند کانال عاکفین را در پیام رسان کامًال 

ایرانى گپ با شناسه akefin @ مشاهده نموده و عضو آن شوند.  

آمار نشان مى دهد

زنان معتکف در اصفهان دو برابر مردها هستند

تبلیغ روى گوشت گاو 
قیمت آن را باال برد

رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان از شناســایی 960 فقره 
گواهینامه داراي حد نصاب نمره منفی در اصفهان خبر داد.

سرهنگ رضا رضایی اظهار داشت: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
اصفهان در سال 95 تعداد 960 راننده متخلف که گواهینامه آنها داراي 

حد نصاب نمره منفی بود را شناسایی کردند.
وي افزود: صاحبان این گواهینامه ها داراي حد نصاب 30 نمره منفی 

بودند که طبق ماده  7 قانون رســیدگی به تخلفات اخطارکتبی براي 
آنها ارسال شد.

این مقام انتظامی بیان داشت : تعداد 960 نفر راننده متخلف براي مدت 
سه ماه از رانندگی محروم و گواهینامه آنان توقیف شد.

سرهنگ رضایی ادامه داد: گواهینامه رانندگان متخلف پس از سپري 
شدن مدت محرومیت، پرداخت جریمه نقدي و سیر مراحل قانونی به 

آنها بازگردانده می شود.
ســرهنگ رضایی در پایان افزود: ایــن راننــدگان چنانچه درمدت 
محرومیت اقدام به رانندگی کنند بــه منزله رانندگی بدون گواهینامه 
براي آنها محسوب شده و برابر با مقررات عالوه بر توقیف وسیله نقلیه 
آنها به مراجع قضائــی جهت اجراي مقررات اعــم از جریمه و حبس 

معرفی خواهند شد.

توقیف 960 فقره گواهینامه  
داراي نمره منفی در اصفهان

شــهردار اصفهان با بیان اینکه خط دوم قطار شــهرى 
اصفهان را وزیر امور خارجه کلنگزنى کرده، گفت: خط دوم 
متروى اصفهان از ابتداى کلنگزنى تا به امروز پیشرفت 
چشمگیرى داشته که دلیل پیشرفت آن روبه رو نشدن با 

مشکالت عملیاتى خط اول قطار شهرى اصفهان است.
مهدى جمالى نژادبا اشاره 
به اینکه شهردارى اصفهان 
براى راه اندازى و حمایت از 
ایجاد خط سوم قطار شهرى 
اصفهان با بنیاد مستضعفان 
گفتگوهایــى را انجام داده 
اســت، اظهــار داشــت: 
خط ســوم قطار شــهرى 
اصفهان از میــدان آزادى 
به سمت بلوار شفق است. 
شهردار اصفهان ادامه داد: 
شــهردارى اصفهان خط 

چهارم قطار شهرى را براى خود تعریف کرده و قرار این 
است این خط مترو از ایستگاه قدس تا تقاطع غیرهمسطح 

استقالل با سرعت پیش  رود.
وى با بیان اینکه آزادســازى هاى مناطق شــهردارى 
در مناطق 15، 14 و 12 بســیار با قــدرت پیش مى رود، 

گفت: تملک پیچ پینارت در منطقه مشــتاق سوم شهر 
اصفهان انرژى خوبى را به مردم و شهردارى در آن منطقه 

داد.
جمالى نژاد با بیان اینکه پروژه عظیم میدان اســتقالل 
شهر اصفهان در مرحله ساخت پل هفتم قرار دارد، اضافه 
کرد: تقاطع غیرهمســطح 
اســتقالل تقریبــاً تمــام 
اســت و در مرحله ساخت 
پــل هفتم قــرار داریم که 
شــهردارى اصفهــان با 
قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) 
در حــال انجــام پــروژه 

هستند.
وى تأکید کرد: پروژه تقاطع 
غیرهمســطح اســتقالل 
تا یک مــاه آینــده آماده 
بهره بردارى مى شود اما به 
لحاظ انجام زیباسازى هاى شهردارى این تقاطع در روز 

عید سعید فطر افتتاح خواهد شد.
وى افزود: پروژه ساخت نمایشگاه بین المللى اصفهان تا 
به حال پیشرفت بسیار خوبى داشته و چهار پنج ماه آینده 

به بهره بردارى خواهد رسید.

پیشرفت سریع خط دوم متروى اصفهان
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ویترین

 خبر خوش براى کارمندان
معاون رئیس جمهـور در بخشـنامه اى، افزایش طبقه 
ورودى کلیه مشاغل مشـمول قانون مدیریت خدمات 
کشورى را ابالغ کرد.  جمشید انصارى رئیس سازمان 
ادارى و استخدامى در بخشـنامه اى به تمامى دستگاه 
هاى اجرایى مشمول قانون مدیریت خدمات کشورى 
ابـالغ کرد کـه طبقـه ورودى کلیه مشـاغل یـک پله 

افزایش یابد.

اقبال مردم به کاالهاى داخلى
وزیر صنعـت، معدن و تجـارت گفت: مردم نسـبت به 
گذشته بیشتر کاالهاى ایرانى مى خرند. تعدد تولیدکننده 
و کاالهاى تولیدى داریم، دولت امسال بیش از گذشته 

به دنبال طرح هاى تشویقى براى تولیدکنندگان است.
محمدرضا نعمـت زاده ادامـه داد: زمانى کـه کاالهاى 
ما براى رقابـت در بازارهاى خارجى پذیرفته مى شـود 
دلیلى ندارد که در داخل نسبت به آن کم توجهى شود. 
امیدواریم امسال هم رشد تولید را شـاهد باشیم. طرح 
رونق تولید که تسـهیالتى برایش بـه صنایع کوچک 

پرداخت کردیم خوشبختانه مصوب شده است.

نرخ مرغ در بازار کاهش یافت  
مهدى یوسـف خانى رئیـس اتحادیه پرنـده و ماهى از 
کاهش 300 تومانى نرخ مرغ در بـازار خبر داد و گفت: 
نرخ هر کیلـو مرغ زنده درب مرغـدارى با کاهش 300 
تومانى نسـبت به ابتداى هفته چهار هزار و 800، مرغ 
آماده به طبخ در کشـتارگاه شـش هـزار و 350، توزیع 
درب واحد هاى صنفى شش هزار و 500 و خرده فروشى 

هفت هزار و 150 تومان است.

رئیس سازمان دامپزشکى اعالم کرد: بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان فروکش کــرده و کامًال تحت کنترل 
است و همه مطالبات مرغداران ناشى از تلفات این بیمارى 
با تأمین اعتبار 30 میلیارد تومانى از سوى دولت پرداخت 

شده است. 
مهدى خلج اظهار داشــت: بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان فروکش کرده و کامًال تحت کنترل اســت به 
گونه اى که مدت هاســت کانون جدیدى از این بیمارى 
مشاهده نشده و روند نزولى شیوع این بیمارى کامًال در 
کشور مشهود است. وى افزود: با توجه به ادامه داشتن سیر 
حرکت پرندگان مهاجر از مناطق جنوبى کشور به مناطق 

شمالى و مرزهاى شمالى ایران خطر شیوع این بیمارى 
همچنان وجود دارد و در این راستا نظارت ها، مراقبت ها، 
اطالع رسانى، قرنطینه و کنترل و نظارت بر کشتار همچنان 
از سوى سازمان دامپزشکى ادامه دارد و از تولیدکنندگان و 
مرغداران مى خواهیم همچنان نسبت به کنترل و مراقبت 

از واحدهاى پرورشى خود حساسیت به خرج دهند.
خلج ادامه داد: شرایط شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در گونه هاى جدید با گذشته کامًال متفاوت است 
و نمى توان با گرم شدن هوا آسودگى خاطر از شیوع این 
بیمارى داشت چرا که طى ســال هاى گذشته بروز این 

بیمارى در فصل گرما نیز سابقه داشته است. 

قائم مقام مدیرعامل «وبیمه»  گفت: با ورود به سامانه 
مجازى «وبیمه» مى توانید از کلیه شرکت هاى بیمه گر 
فعال به صــورت آنالین اســتعالم و پس از بررســى 
شــرایط مدنظر خود، بیمه نامه مورد نظــر را خریدارى 

کنید.
اســداللهى با بیان اینکه با این ســامانه آنالین شما به 
راحتى مى توانید با توجه به نوع و موضوع، بیمه نامه خود 
را صادر کنید، اظهار داشت: با ورود به هر بخش و با درج 
مشخصات بیمه نامه آنالین خود در این سامانه آنالین 
بیمه اى، از کلیه شــرکت هاى بیمه گر فعال در سراسر 
کشور به صورت آنالین استعالم و پس از بررسى تمام 

شرایط مد نظر خود بیمه مورد نظر را صادر کنید.
وى افزود: خدمات و امکانات این سامانه از قبیل هزینه 
صدور بیمه آنالین، میزان بهره مندى از تخفیف صدور 
بیمه آنالین، اطالع از نحوه پرداخت نقدى و یا اقساطى 
بیمه نامه آنالین، میزان رضایت کاربران و بیمه از صدور 
بیمه آنالین، اطالع از شرایط و بهره مندى طرح هاى 

ویژه صدور آنالین بیمه نامه و... مى باشد.
اســداللهى گفت: با شروع ســال 96 تا پایان فروردین 
کاربــران اینترنتــى زمــان دارند تــا بــا مراجعه به 
سایت«وبیمه» به نشانى webimeh.com از تخفیف

20 هزار تومانى برخوردار شوند.

فروکش کردن 
بیمارى آنفلوآنزا در کشور

«وبیمه»؛ حق انتخابى در 
خرید انواع بیمه نامه

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 394/12واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى طاهرى نجف آبادى  فرزند یداله در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3956 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/493 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك شماره 1561واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم طیبه پاسبانى  فرزند حسن وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3955 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/494 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قسمتى ازیکبابخانه پالك شــماره 468/3واقع درقطعه5 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم الهه ســلطانى چم حیدرى  فرزنــد غفاروغیره در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3954 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/495 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ به اســتثناءبهاى ثمنیه اعیانى یکباب مغازه وزمین متصله پالك شماره 
43/1واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن نادرنجف آبادى 
فرزند رضا   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3953 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/496 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 1216/33واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمودذکریا  فرزند حســن  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3952 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/497 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 812/5واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام ورثه خدیجه کبیرزاده  فرزند محمدکاظم در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3951 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/498 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشــجرغیرمحصور پالك شماره 812/4واقع درقطعه 5 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه مرحوم اسداله پیرمرادیان  فرزند یداله   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/18 ســاعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3950 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/499 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ ساده ومشجرپالك شماره 1375/32واقع درقطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمود هادیان  نجف آبــادى  فرزند رضا   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3949 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/500 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1216/32واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمرضا آذرى   فرزند اسماعیل در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3948 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/501 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 1527/11واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى نعمت ال...پورشبانان نجف آبادى  فرزند غالمعلى   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3947 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/502 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 363واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیــد مهرابى فرزند رضا   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3945 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/503 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ  پالك شماره 686 باقى مانده واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى یداله نورمحمدى  نجف آبادى وغیره فرزند قربانعلى  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3944 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/504  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 1411واقع درقطعه یک بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهراذبحى  نجف آبادى  فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3943 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/505 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ مشجر پالك شماره 734واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرامحمدى ارانى   فرزند محمدعلى  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3942 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/506

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 993/22واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على رضائى دره بیدى وغیره   فرزند على محمد در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3941 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/507 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 295/13مجزى شده از295/3واقع درقطعه 4 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فضل اله یزدانى  فرزند نعمت اله  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3940 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/508 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 140/1مجزى شده از140 اصلى واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق آراء شماره 5243و5244 مورخ 1395/5/10 قانون تعیین 
تکلیف به نام آقاى رحمان چترائى عزیزآبادى فرزند رضا وخانم معصومه شهیدى عزیزآبادى فرزند حسن 
بالسویه مفروز گردیده است وطبق پرونده ثبتى به نام نامبردگان  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 3939 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/509 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ انارى پالك شماره 340/4واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم خدیجه کمرانى  نجف آبادى  فرزند غالمرضا   در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3938 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/510 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانــه پالك شــماره 641/2واقع درقطعــه 6 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبــق پرونده ثبتــى به نام آقاى ســعادت قائمــى  فرزند علــى وغیــره  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبــت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مــورخ 96/2/25 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمــل خواهد آمــدودر صورت مصــادف با تعطیلــى عملیات 
تحدید حــدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى 
گرددکــه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاوریــن مطابق ماده 
20قانــون ثبــت ازتاریخ تنظیــم صورت  مجلــس تحدیــدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. 

م الف: 4022 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/515 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک (که طبق سند انتقال بصورت خانه درآمده است) پالك 655 
واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم شاهســوارى 
فرزند اسماعیل در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
96/2/18 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4023 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/1/516 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759300012 شــماره پرونده: 9509983759301406 شماره بایگانی 
شعبه: 951441 با توجه به اینکه خواهان ناصر بیدرام فرزند محمدعلى دادخواستی بطرفیت خوانده آقاى 
على اکبر اکبرى فرزند به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههاي عمومی شهرستان شاهین شهر نمود که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقى شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و 
به کالسه 951441 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/03 ساعت 9/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 4 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/1/240

مدیرعامل شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
«هما» اعالم کرد: با وجود تمام مقدمات فنى پیچیده اى 
که اســتفاده از هواپیماهاى جدید در نــاوگان «هما» 
داشته اند خوشبختانه اســتفاده مناسبى از هواپیماهاى 
وارد شده به کشور صورت گرفته و امیدواریم این فرآیند 
در رابطه با هواپیماهایى که در آینــده نزدیک به ایران 

مى رسند نیز طى شود.
به گزارش ایســنا، فرهاد پرورش روز پنج شــنبه هفته 
گذشــته در مراســم امضاى قرارداد نهایى با شــرکت 
هواپیمایــى «ATR »درباره احتمال ورود نخســتین 
بوئینگ خریدارى شــده به ایران در یک ماه آینده نیز 
تصریح کرد: طبق اصولى که در تمــام قراردادها وجود 
دارد وقتى یک ایرالین بنا به هر دلیلى توانایى دریافت 
هواپیماى خود را نداشته باشــد شرکت هواپیماساز این 
فروند ساخته شده را به دیگر ایرالین ها پیشنهاد مى کند. 
اخیراً شرکت «ترکیش ایرالینز» بنا به دالیلى از دریافت 
«بوئینگ 777 »خود امتناع کــرده؛ از این رو بوئینگ، 
پیشــنهاد دریافت این هواپیما را بــه «ایران ایر» ارائه 

کرده است.
پرورش گفت: در حال حاضر مسئوالن بوئینگ در ایران 
هســتند و مذاکرات ما با آنها درباره تحویل این هواپیما 
ادامه دارد. در صورتى که مذاکرات با موفقیت انجام شود 
و دو طرف درباره جزئیات به توافق نهایى دســت یابند 
مى توان انتظار داشت که این هواپیما ظرف یک تا یک 

ماه و نیم آینده به ایران تحویل شود.
وى تصریح کرد: طبق آمارهاى ارائه شــده هواپیماى 
«ایرباس 321» وارد شــده به ناوگان ایــران در طول 
هفته هاى گذشته 817 پرواز داشــته که در جریان آن 
بیش از 68 هزار مســافر جابه جا شده اند. البته این هنوز 

فاصله اى جدى با ایده آل هاى ما دارد، زیرا این هواپیماى 
مدرن امکان این را خواهد داشت که در طول شبانه روز 

14 ساعت فعالیت کند.
وى با اشاره به وضعیت «ایرباس 330 » خریدارى شده از 
سوى «ایران ایر» توضیح داد: هواپیماى دوم وارد شده به 
ایران تاکنون حدود 151 ساعت پرواز داشته و هواپیماى 
دوم نیز 55 ساعت پرواز را به ثبت رسانده است. البته باید 
این را در نظر داشت که ما هنوز بسیارى از این پروازها را 
با وجود معلمان خلبان فرانسوى انجام مى دهیم که طبق 

توافق هاى بین المللى باید در پروازهاى نخست حضور 
داشته باشــند. «ایران ایر» به طور همزمان آموزش 29 
خلبان و کمک خلبان را براى اســتفاده از این هواپیماها 

آغاز کرده است.
مدیرعامل «ایران ایر» دربــاره علت به طول انجامیدن 
قرارداد نهایى با شرکت «ATR » نیز توضیح داد: علت 
این موضوع نگرانى هایى بود که مــا در جریان مذاکره 
براى خدمــات پس از فروش داشــتیم. موتورهاى این 
هواپیماها را یک شرکت کانادایى تولید مى کند که اعالم 

کرده بود براى ارائه خدمات به ایران نیاز به دریافت مجوز 
دوباره «اوفک» دارد که خوشبختانه در جریان مذاکرات 
نهایى، «ATR » اعالم آمادگى کرد تــا زمانى که این 
شــرکت مجوزهاى الزم را اخذ کند به طور مستقیم در 
قرارداد با ایران، خدمات پس از فروش را ارائه خواهد کرد.
به گفته پرورش، حتى مذاکراتى نیز در زمینه ورود ایران 
به خط تولید قطعات نرم افزارى و ســخت افزارى براى 
شرکت «ATR » صورت گرفته که مى تواند در آینده به 

شکل رسمى دنبال شود.

مدیرعامل ایران ایرخبر داد:

قیمت سیمان در کشــور 15 درصد افزایش یافت که مذاکره براى خرید بوئینگ جدید ادامه دارد
به گفته دبیر انجمن ســیمان، این افزایش قیمت با 

هماهنگى دولت است.
طبق مصوبه جدید انجمن سیمان، قیمت سیمان در 
کشور افزایش یافت به طورى که نسبت به نرخ هاى 
مصوب قبلى ،  15 درصد رشــد داشته است. مصوبه 
قبلى تعیین قیمت سیمان مربوط به 31 خرداد 93 بود 
که البته بعد از آن، به دلیل رکود در ساخت و ساز این 
افزایش قیمت چندان لحاظ نشد و کارخانه ها محصول 
خود را با تخفیف به مشتریان عرضه مى کردند. حال 
پس از گذشت حدود سه سال، تصمیم جدیدى براى 
تعیین قیمت ســیمان گرفته و بر این مبنا قیمت این 

محصول 15 درصد افزایش یافته است. 
دبیر انجمن ســیمان در این مورد اظهار داشــت: در 
سال هاى 94 و 95 به دلیل رکود ساخت و ساز، سیمان 
با تخفیف عرضه مى شــد زیرا تــوان تولید داخل در 
حدود 80 میلیون تن بود اما نیاز کشــور کمتر از این 
رقم بود و در نتیجه کارخانه هاى داخلى براى صادرات 
سیمان و همچنین عرضه این محصول با تخفیف در 
داخل اقدام کردند. عبدالرضا شیخان گفت: در سال 
95 تخفیف هاى فروش سیمان به مرور حذف شد و 
اواخر سال 95 با توجه به اینکه قیمت عرضه سیمان 
در کارخانه مورد قبول سازمان حمایت نبود، این مسئله 
مورد بازنگرى قرار گرفت و با مهندســى معکوس، 
حداکثر قیمت فروش درب کارخانه مشخص شد که 
این نرخ به صورت یک نرخ مشــورتى به کارخانه ها 
اعالم شده اما در اجراى آن مختار هستند. وى با تأکید 
بر لزوم حمایت از کارخانه هاى تولید سیمان، افزود:  با 
تعطیل شدن هر کارخانه، 300 شغل مستقیم و هزار 
شغل غیرمستقیم را از دست مى دهیم، به همین دلیل 

باید از تولیدات داخل حمایت شود. 

قیمت سیمان
  15 درصد افزایش یافت

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623501665 شماره  پرونده: 9509983624700191 
شماره بایگانى شعبه: 950980 شاکى: آقاى حیدر شفیعى اردستانى فرزند مهدى 
به نشانى: اصفهان- اردستان- خ شریعتى- کوى مهر- روبروى بنیاد جانبازان 
سابق منزل مهدى شفیعى، متهم: آقاى مراد عسگرى به نشانى: مجهول المکان 
4، اتهام   : خیانت در امانت، دادگاه با عنایت و مداقــه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
مراد عسگرى موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى حیدر شفیعى اردستانى فرزند مهدى 
دائر بر خیانت در امانت به شــرح خیانت در یک فقره چک به شماره 679396 به 
مبلغ یک میلیارد ریال به عهده بانک ملى ایران بدون تاریخ با عنایت به شکایت 
تقدیمى و اظهارات شاکى خصوصى بدین شرح که بیان داشته بابت ضمانت یک 
دستگاه فینیشیر چک موصوف را تنظیم و تحویل متهم داده لیکن نامبرده اقدام به 
انتقال آن چک به غیر نموده است و چک با گواهى عدم پرداخت مواجه شده است؛ 
با توجه به مفاد دو برگ عادى ممضى به امضاى طرفین و شهود دایر بر 1) چک را 
بابت ضمانت دستگاه فینیشیر به صورت امانت به علت نداشتن چک نزد آقاى مراد 
عسگرى قرار دادم... 2) ... سفته به شماره 581718 به رسم امانت بابت چک که 
به آقاى عسگرى دادم ... توجهًا به اظهارات اولیه شاکى در مرجع انتظامى و مفاد 
اظهارات وى در جلسه مورخ 4/12/1395  این دادگاه در خصوص مبناى صدور و 
تحویل چک و اظهارات ایشان در خصوص اخذ چک و سفته در قبال تحویل چک 
به متهم و حتى اقدام بر روى سفته هاى تحویلى، بلحاظ مفاد شهادت شهود تعرفه 
شده که همگى داللت بر این امر داشت که صدور چک به درخواست متهم و جهت 
ضمانت دستگاه فینیشیر بوده اســت؛ با توجه به مفاد و محتویات پرونده کالسه 
950306 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اردستان دال بر اقدام شاکى 
در مطالبه وجه ســفته هاى تحویلى از متهم در دادگاه حقوقى همچنین با لحاظ 
مفاد اظهارات دارنده چک آقاى ناصرالدین مدرس فرزند احمد در خصوص نحوه 
رفتار با چک در حال حاضر (صرف اخذ گواهى عدم پرداخت و عدم اقدام حقوقى 
دیگر)؛ با توجه به اطالع شــاکى از موضوع صدور چک و محل استفاده از آن که 
به صراحت در خود چک نیز قید شده اســت باعنایت با اخذ اسناد معوض در قبال 
تحویل چک به متهم و حتى اقدام شــاکى در جهت وصول وجوهى از قبل اسناد 
معوض تحویلى بلحاظ اقدام طرفین در تحویل و تحول چک و اسناد مربوطه در 
سال 1392 با عنایت به این امر که در خصوص چک در سال 1394 گواهى عدم 
پرداخت صادر شده است لیکن در سال 1395 شکایت شاکى تقدیم شده است، با 
عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده اقدامى که از سوى متهم خارج 
از مرتب توافق شده و اطالع شاکى (صدور چک بابت ضمانت دستگاه فینیشیر 
و تحویل به آقاى مدرس جهت ضمانت دستگاه با قید قواعد حاکم بر ضمانت و 
اطالع شاکى از این امر) محقق شده النهایه بلحاظ فقد ادله اثباتى وقوع بزه اعالمى 
و نتیجتاً عدم احراز بزه موصوف مستنداً به اصول سى و شش، سى و هفت، یکصد 
و شصت و شش و یکصد و شصت و نه قانون اساسى و مواد 2 و 3 و 12 و 13 و 120 
از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و مواد 4 و 374 و 375 و 378 و 379 و 
380 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و با تمسک به اصل برائت؛ حکم 
بر برائت متهم صادر و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى ظرف موعد بیســت 
روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 16 بدریان رئیس شــعبه 101دادگاه کیفرى دوشهرســتان اردســتان 
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  خوش شانس و شایسته!
 ذوب آهن اصفهان لیگ قهرمانان آسیا را خوب شروع 
نکرده بود و با یک تساوى در زمین العین امارات و یک 
باخت خانگى بـه االهلى عربسـتان در انتظار حذفى 
زودهنگام از این مسـابقات بـود اما دو بـازى پیاپى با 
ضعیف تریـن تیم گروه یعنـى بنیادکار کمـک کرد تا 
شـاگردان مجتبى حسـینى با دو برد خوب به جدول 
برگردند. حـاال ذوب آهن براى اینکـه صعودش را به 
مرحله بعد قطعـى کند فقط باید العیـن را در اصفهان 
شکسـت دهد! ذوب آهن شاید خوش شـانس بود که 
طبق قرعه کشى دو بار متوالى با بنیادکار بازى کرد و 
6  امتیاز گرفت. اگر برنامه بازى هاى گروه به شـکلى 
دیگر بود ممکن بود کار براى شاگردان حسینى سخت 
شود و تکلیف صعود به بازى هاى هفته آخر و اتفاقات 
غیر فوتبالى وابسته شود اما حاال ذوب آهن با پیروزى 
برابر العیـن مى تواند یـک هفته قبل از پایـان مرحله 

گروهى جشن صعود به مرحله بعد را برپا کند.

 
رقیبان تدارکاتى احتمالى 

با پایان یافتن لیگ برتر در اواسط اردیبهشت ماه، دور 
جدید تمرینات تیم ملى فوتبـال براى برگزارى بازى 
حساس مقابل ازبکسـتان که 22 خرداد در استادیوم 
آزادى برگزار خواهد شد، آغاز مى شود. در این بین اما 
«کارلوس کى روش» سرمربى تیم ملى، قرار نیست 
صرفـًا روى تمرینـات تمرکز کنـد بلکه او بـه دنبال 

برگزارى بازى هایى دوستانه است.
بر اساس اخبار رسیده کى روش از مسئوالن خواسته 
تا در روزهـاى 6 و 18 خرداد دو مسـابقه تدارکاتى را 
ترتیب بدهند. مسـابقاتى کـه قطعًا کمـک حال تیم 
ملى بـراى نمایش هـر چه بهتـر مقابـل ازبک ها در 
بازى سرنوشت سـاز گـروه A رقابت هـاى مقدماتى 

جام جهانى خواهد بود.
مرورى بر لیسـت احتمالى کى روش براى دیدارهاى 
دوسـتانه نشـان مى دهد کـه تیم هـاى قزاقسـتان، 
ارمنسـتان، آلبانى، بوسـنى و هرزگوین، اردن، عمان 
و چند کشور آسیایى و اروپایى دیگر مى توانند حریفان 
احتمالى ایران باشـند که البته در ایـن میان تیم ملى 
اردن درخواست بازى ایران را رد کرده و قطعًا در برابر 

تیم ملى قرار نخواهد گرفت.

شایعه جدید درباره طارمى
مهدى طارمى جنجالـى ترین بازیکـن این روزهاى 
پرسپولیس است. او بعد از خراب کردن پنالتى جلوى 
الریان در شبکه هاى اجتماعى و به خصوص صفحه 
اینستاگرامش شـدیداً مورد انتقاد قرار گرفت تا نهایتًا 
مجبـور بـه عذرخواهـى از قرمزهـا شـود. در چنیـن 
شرایطى، حاال شایعه جدایى او از پرسپولیس به شکل 
جدى ترى نسبت به گذشته مطرح شده. از یک طرف 
گفته مى شود که «برانکو ایوانکوویچ» از دست بعضى 
رفتارهاى مهاجم تیمش ناراحت است و از طرف دیگر 
خود مهدى هم دوست دارد بازى در محیطى جدید را 
تجربه کند. با اینکه از یونان به عنوان مقصد احتمالى 
طارمى نام برده مى شود اما اخیراً یکى از سایت هاى 
خبرى مدعى شده که شـاید طارمى به روسیه برود و 
همبازى سـعید عزت اللهـى در آنژى شـود. باید دید 
واکنش طارمى و باشـگاه پرسـپولیس به این شایعه 

چیست؟

دلیل جدایى احتمالى سروش
بعد از تمدید قرارداد سیدجالل با پرسپولیس حاال همه 
منتظر کمال کامیابى نیا و سـروش رفیعى هسـتند تا 
قراردادشان با این باشگاه را تمدید کنند. اگر چه کمال 
مشـکلى براى تمدید قرارداد ندارد اما سروش رفیعى 
فعًال نمى خواهد که سـال آینده در پرسپولیس بازى 
کند. البته او هیچ مشکلى با برانکو و همبازیانش ندارد 
بلکه بخاطر تیم ملى مى خواهد از پرسـپولیس برود.

هافبک شماره 7 سرخپوشـان فقط به این دلیل قصد 
دارد از پرسپولیس جدا شود که در جام جهانى حضور 
داشـته باشـد. رفیعى به پرسپولیسـى ها اعالم کرده 
کى روش فقط به بازیکنانى که در اروپا بازى مى کنند 
اعتقاد دارد و بـه همین دلیل قصـد دارد زودتر لژیونر 
شـود. به همیـن دلیل رفیعى بـه برانکو و مسـئوالن 
باشـگاه پرسـپولیس اعالم کرد تـا بازیکنـى را براى 

جانشینى او پیدا کنند.

تایم اوت

علیرضا مرزبان بعد از برکنارى از خونه به خونه در تیمى 
فعالیت ندارد. او هم اینک در شــهر کلن آلمان به ســر 
مى برد و از باشــگاه کلن هم دیدن کرده است. به گفته 
خودش قرار اســت به زودى به دیدن «یورگن کلوپ» 

برود و دیدارى با او داشته باشد.
مرزبان درباره آینــده کارى اش در ایران گفت:  حقیقت 
امر اینکــه هنوز با هیچ باشــگاهى تمام نکــرده ام که 
بخواهم اسمى از آنها ببرم و مسلمًا اگر این کار را انجام 
دهم حرفــه اى عمل نکرده ام. با توجــه به این موضوع 
اجازه دهید وقتى مذاکراتم با یکى از باشــگاه ها نهایى

 شــد آن وقــت بــه طــور مفصــل صحبــت 

دو  بگویــم  مى توانــم  فقــط  کــرد.  خواهــم 
باشــگاه لیگ برتــرى بــا مــن صحبــت کرده اند

 و غیر از این خبرى باشد حتمًا در آینده راجع به آن حرف 
مى زنم. 

مرزبان که زمانى «توماس هسلر» را به ایران آورده بود 
قصد دارد باز هم با مربیان آلمانــى همکارى کند:  با دو 
مربى آلمانى که سابقه نشســتن روى نیمکت تیم ملى 
آلمان را دارنــد صحبت کرده ام و اگر مشــکل خاصى

 پیش نیاید همراه بــا آنها یک کادرفنى قــوى را براى 
یکــى از تیم هاى لیــگ برتــرى تشــکیل خواهیم

 داد.

با توجه به نتایج به دست آمده در هفته چهارم رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا اکنون سه تیم ایرانى فرصت آن را 
دارند تا با پیروزى در دیدار آتى، صعود زودهنگام خود را 

به مرحله بعدى رقابت ها جشن بگیرند. 
تیم هاى اســتقالل و ذوب آهن کــه در دیدار خانگى 
خود باید به مصــاف تیم هاى االهلــى و العین بروند 
با پیروزى در این مســابقات مى تواننــد صعود خود را 
قطعى کنند. اســتقالل خوزســتان نیز کــه در زمین
بــى طــرف بــه دیــدار الفتــح خواهــد رفــت

مــى توانــد بــا کســب پیــروزى کار بــزرگ خود 
را تکمیــل کــرده و در فاصله یــک هفته تــا پایان

رقابت ها صعود خود را به مرحله بعدى مســجل کند.
در بیــن نماینــده هــاى ایرانــى حاضــر در ایــن 
رقابت ها تنها پرسپولیس وضعیت مطلوبى را پشت سر 
نمى گــذارد و بــراى صعود بــه دور بعــد رقابت ها 
باید هر دو دیدار باقیمانده خود را با پیروزى پشــت سر 

بگذارد. 
گفتنى اســت در روزهایى کــه تیم ملى کشــورمان

مى تواند زودتر از سایر رقبا به جام جهانى 2018 صعود 
کند، حضور پر قدرت تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان 
آســیا و صعود زودتر از موعد این تیم ها به دور بعد نیز

 مى تواند روزهاى خوب فوتبال ایران را تکمیل کند.

ادعاى مرزبان شانس هاى صعود

 رشید مظاهرى اگرچه در بازى برابر بنیادکار نسبت به بازى هاى قبل کار ساده ترى داشت اما 

باز هم معدود سیوهاى  حساس و به موقع او باعث شـد ذوب آهن امتیازات حیاتى خانگى را 

از دست ندهد. در پایان هفته چهارم لیگ قهرمانان آسـیا، رشید مظاهرى ملى پوش در میان 

دروازه بانان برتر آسـیا قرار گرفته اسـت. در حالى که دروازه بان االهلى امارات با 30 سیو 

بهترین عملکرد را داشته، رشید مظاهرى با 13 سـیو مهم در چهار بازى گذشته در رده 

هفتم ایستاده و تنها نماینده ایران در بین ده دروازه بان برتر لیگ قهرمانان آسیاست.

البته در آمارى که جداگانه براى کلین شـیت  دروازه بانان در این رقابت ها منتشر شده 

وحید شیخ ویسى و مهدى رحمتى با ثبت دو کلین  شیت بهترین عملکرد را بین چهار 

دروازه بان آسیایى ایران داشته اند و البته در میان دروازه بانان برتر آسیا هم قرار گرفتند. 

در حالى که «سیپنگ» از جیانگسو یونایتد و «تامساتچانان» از مواهنگ یونایتد 

با سـه کلین شـیت در رده اول قرار دارند رحمتى و شیخ ویسى 

بعدى قرار گرفته اند.همراه با سـه دروازه بـان دیگر با دو کلین شـیت در رده 

دارنده مدال طالى وزنه بردارى المپیک ریو گفت: به سبب مسائل و مشکالت مالی در اردوي 
تیم ملی شرکت نکردم، انتظارات از قهرمان المپیک باالست.

   لیســت نفرات تیم ملى وزنه بردارى براى حضور در مسابقات قهرمانى آسیا 
که به میزبانى ترکمنستان برگزار مى شــود، اعالم شد و نام سهراب مرادى 
وزنه بردار اصفهانى که در سال گذشته موفق به کسب مدال طالى المپیک 

شد، در آن دیده مى شود.
این در حالى اســت که مرادى چند وقتى اســت در اردو هاى تیم ملى شرکت 

نمى کند و در صورت عدم حضــور در اردوى بعدى، از تیم ملى براى شــرکت در این 
مسابقات خط مى خورد.

در همین راستا ســهراب مرادى در گفتگو با فارس اظهار داشت: به سبب مسائل و 
مشکالت مالى در اردوى تیم ملى شرکت نکردم، ورزشکارى که مدال المپیک دارد، 
زمانى که براى مسابقه دیگرى آماده مى شود باید شرایط طورى براى او مهیا باشد 

که بتواند به درستى تمرین کند.
وى ادامه داد: هیئت وزنه بردارى اصفهان که هیچ اقدامى انجام 
نمى دهد، در اصفهان به این اتفاقــات اهمیت نمى دهند و از 

سوى مسئوالن اقدامى صورت نمى پذیرد.
وزنه بردار اصفهانى تیم ملى افزود: من قهر نکردم که ناز 
مرا بکشند، اگر شــرایط اینگونه باشد نتیجه گرفتن در 
مسابقات سخت مى شود، انتظارات از قهرمان المپیک 
باالست و اگر نتیجه اى گرفته نشود، همه تقصیر ها 
بر گردن من مى افتد و کسى به شرایط اردویى قبل از 

مسابقات توجه نمى کند.
مرادى خاطر نشــان کرد: من امیدوار هستم از سوى 

فدراسیون کارى در جهت رفع این مشکل 
انجام شود و بتوانم به اردوى تیم ملى بازگردم 
و براى کشور عزیزم افتخار آفرینى کنم و دل مردم 

را شاد کنم.

گزارش نصف جهان از یک رخداد جالب توجه
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زى هاى قبل کار ساده ترى داشت اما 
ـد ذوب آهن امتیازات حیاتى خانگى را 

 آسـیا، رشید مظاهرى ملى پوش در میان 
 که دروازه بان االهلى امارات با 30 سیو

0
سـیو مهم در چهار بازى گذشته در رده 
وازه بان برتر لیگ قهرمانان آسیاست.

 دروازه بانان در این رقابت ها منتشر شده
و کلین  شیت بهترین عملکرد را بین چهار

میان دروازه بانان برتر آسیا هم قرار گرفتند.  ر
ىىىىىىىیسىیتد و «تامساتچانان» از مواهنگ یونایتد   کلین شـیت در رده رند رحمتى و شیخ و

رى 
ها

   در حسرت گل

 2 تن از بازیکنان آکادمى باشــگاه سپاهان اصفهان در 
رادار باشگاه پارى سن ژرمن فرانســه قرار گرفته اند و 
این احتمال وجود دارد که تا چند ماه آینده در سفرى به 
فرانسه، در تمرینات و تست هاى نونهاالن این باشگاه 

مطرح اروپایى حضور پیدا کنند.
دى ماه سال گذشــته بود که  دو تیم نونهاالن سپاهان 
در رده هاى سنى زیر ده سال و زیر 13 سال در تورنمنت 
بین المللى مالــزى به عنوان نماینــده نونهاالن ایران 
حضور پیدا کردند. این دومین حضور بین المللى تیم هاى 
آکادمى سپاهان در یک تورنمنت خارجى به عنوان تنها 
نماینده کشورمان بود و کامًال واضح است که این حضور 
مى تواند تجربیات گرانبهایى را براى نونهاالن اصفهانى 

به ارمغان بیاورد.
در تورنمنت مالزى که سال گذشته برگزار شد، نونهاالن 
ایران در کنار ســایر تیم هایى که از سراسر نقاط جهان 
در این  کاپ حضور داشــتند، در کنار نونهاالن تیم هاى 
بزرگى همچون پارى سن ژرمن فرانسه، منچستر سیتى 
انگلستان و سائوپائولو برزیل قرار گرفتند و با این تیم ها 

دیدار کردند.
حاال چند ماه از آن تورنمنت گذشــته اســت و محمد 
بصیریان مدیر آکادمى باشگاه ســپاهان اعتقاد دارد که 
تأثیرات مثبت حضور در آن رقابت ها براى سپاهان هنوز 

ادامه دارد.
وى در این بــاره مــى گویــد: «در آن تورنمنت یکى 
از بازیکنــان زیر ده ســال و همچنین یکــى بازیکنان 
زیر 13 سال سپاهان مورد تمجید و ستایش کادر فنى دو 
تیم منچستر سیتى و پارى سن ژرمن قرار گرفتند و مربیان 
تیم فرانسوى نیز ُمِصر بودند که بتوانند دعوتى از این دو 
بازیکن براى حضور در باشگاه متبوعشان داشته باشند. 
آنها پس از چند ماه حاال درخواست خود را در ارتباطى که 
با ما داشته اند مجدداً اعالم  کرده و مى خواهند تا این دو 
بازیکن در تمرینات باشگاه پاریسى حاضر شوند و پس از 

گذراندن مراحل الزم، براى عقد قرارداد احتمالى با آنها 
اقدام شود.»

وى همچنیــن اظهار داشــت: «اجازه بدهیــد فعًال از 
این دو بازیکن نامى نبرم تا ببینیــم در آینده چه اتفاقى

مى افتد اما چیزى که کامًال مشخص است اینکه حضور 
در رقابت هاى خارجى و جام هاى دوســتانه اى که در 
رده هاى پایه برگزار مى شود، مى تواند یکى از راه هاى 
بزرگ و خوب معرفى و رونمایى از اســتعدادهاى ایران 

براى سایر کشورها باشد.»
حق با اوســت! قطعًا ســردار آزمون هــاى دیگرى در 
تیم هاى پایه سپاهان، ذوب آهن و سایر باشگاه هایى که 
به تیم هاى پایه خود اهمیت مى دهند  وجود دارند اما پس 
از مدتى به دالیلى که در فوتبال ایران معمول شده است 
فرصت بروز و ظهور نمى یابند و در صورت درخشــش 
و مورد توجه قــرار گرفتن هم پــس از مدتى عمده آنها

 به سوى خاموشى پیش مى روند.
حضور در تیم هاى اروپایى از رده هاى پایین سنى و قرار 
گرفتن  در مکتب آموزش تیم هــاى اروپایى مى تواند 
نویدبخش یک آینده روشــن و تولید ستاره هایى جدید 
در فوتبال ایران باشد. موضوعى که همیشه مورد تأکید و 

اصرار «کارلوس کى روش» هم بوده است.
باید منتظر بود تا ببینیم سرنوشــت دو بازیکن سپاهانى 
که مورد عالقه  و دعوت آکادمى پارى ســن ژرمن قرار 
گرفته اند چه مى شود. امیدواریم شرایط به سمتى پیش 
رود که تا چند ماه آینده اخبار عقد قرارداد این دو نونهال 

کریم انصارى فرد شــروعى طوفانى در ترکیب المپیاکوس داشــت. او در لیگ اروپا گل زد و سپس در نخستین طالیى را منتشر کنیم.
حضورش در جام حذفى دروازه حریف المپیاکوس یعنى آریس را باز کرد. انصــارى فرد از آن به بعد هرگز موفق 

نشده گلى به ثمر برساند و همچنان در حسرت به سر مى برد. انصارى فرد از هفته بیستم که براى نخستین بار براى 
المپیاکوس در لیگ یونان به میدان رفت تا امروز که هفته بیست و هشتم هم به پایان رسیده، در هشت بازى گلى 

به ثمر نرسانده و طلسمى عجیب را به نام خود ثبت کرده است.
انصارى فرد البته یک بار دروازه آترومیتوس را باز کرد که ابتدا گل به نام او ثبت شد اما سپس سازمان لیگ یونان 

نظر خود را تغییر داد و گل را به نام «فیتانیدیس» مدافع حریف ثبت کرد. به همین دلیل انصارى فرد آمارى نه چندان 
جالب را از خود بر جا گذاشته، آن هم در شرایطى که طى چند بازى اخیر همیشه در ترکیب اصلى المپیاکوس به 

میدان رفته و در فهرست 11 نفره تیمش حضور داشته است.
انصارى فرد در این هشت هفته مقابل الریسا، پانیونیوس، آترومیتوس، پائوك، پاناتینایکوس، پالتانیاس، کرکیرا 

و لوادیاکوس بازى کرده اما موفق به گشــودن دروازه حریفان نشده است. البته نادیده نگیریم که او در لیگ اروپا 
و جام حذفى براى المپیاکوس گل هاى سرنوشت سازى به ثمر رسانده است که مى تواند آمار او در لیگ یونان را 

تحت الشعاع قرار بدهد.

بااز دستندباز بهتریندروازه
هفتم
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و

 در اردوي 
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ت در این 

 مسائل و 
یک دارد، 
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دهند و از 

دم که ناز 
گرفتن در 
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 تقصیر ها 
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م از سوى 
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قهر نکردم که ناز مرا بکشند
دارنده مدال طالى وزنه بردارى المپیک ریو گف
تیمملی شرکت نکردم، انتظارات از قهرما

   لیســت نفرات تیم ملى وزنه بردارى براى
به میزبانى ترکمنستان برگزار مى شــ که
وزنه بردار اصفهانى که در سال گذشته مو

شد، در آن دیده مى شود.
این در حالى اســت که مرادى چند وقتى
نمى کند و در صورت عدم حضــور در ار

مسابقات خط مى خورد.
در همین راستا ســهراب مرادى در گ
مشکالت مالى در اردوى تیم ملى شرک
زمانى که براى مسابقه دیگرى آماد

که بتواند به درستى تمرین
وى ادامه داد: هیئت
نمى دهد، در اص
سوى مسئوال
ا وزنه بردار
مرا بکشن

مسابقات
باالست
بر گرد
مسابقا
مرادى
فدراسیو
انجام شود
و براى کشور ع

شاد کنم. را

قهر نکردم که ناز مر
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

حضور و مشورت گروهى، آفریده است.
موال على (ع)

شهردارى علویجه باستناد مجوز شماره 26- 95/1/28 شوراى اسالمى ش هر در نظر دارد نسبت به آسفالت 
کوچه ها و خیابانهاى اطراف 176 واحدى مسکن مهر با مقدار تقریبى 30000 مترمربع بصورت تنى اقدام 
نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا تاریخ 96/2/5 به شهردارى 

علویجه مراجعه نمایند. 

  آگهى مناقصه   آگهى مناقصه 

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه 

BAREKAT APPLIANCE  STORES

فروشگاه لوازم خانگى برکت

طرح تعویض لوازم خانگى دســت دوم با لوازم خانگى تخفیف خورده به علت 
عیوب ظاهرى و نمایشگاهى 

شامل ساید باى ساید- یخچال فریزر- یخچال تک- فریزر تک- لباسشویى- 
اجاق گاز با برندهاى معتبر 

تمامى محصوالت با گارانتى شرکتى مى باشد

فروش فوق العاده لوازم خانگى

«کتاب سال»، مشارکت، تعهد  
روزنامه نصف جهان به خود مى بالد که در انتشار یک «کتاب سال» 
جلب  را  نهاد  و  سازمان  مؤسسه،  ها  ده  مشارکت  توانست  دیگر 
نماید. برنامه هاى این روزنامه همواره به گونه اى طرح ریزى
 مى شود که این مشارکت متعهدانه  ادامه دار بوده و در بلند مدت 
نیز استمرار پیدا کند. انتشار «کتاب سال» 1395 قدمى بلند در این 
امیدواریم در سال 1396 نیز مشارکت نصف جهان با  راه بود و 

اصحاب صنعت و خدمات هر چه بیشتر رقم بخورد.
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فیلم «وقت نهار» به کارگردانى علیرضا قاســمى به 
عنوان یکى از 9 فیلم بخــش رقابتى فیلم هاى کوتاه 

جشنواره «کن» معرفى شد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســایت رسمى جشنواره 
فیلم کن، فیلم کوتاه «وقــت نهار» در بخش رقابتى 
فیلم هاى کوتاه هفتادمین جشنواره فیلم کن با آثارى 
از کشورهاى فنالند، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، لهستان، 
چین، کلمبیا و سوئد براى کسب نخل طالى بهترین 

فیلم کوتاه کن رقابت مى کند.
داستان این فیلم کوتاه به کارگردانى علیرضا قاسمى 
درباره یک دختر دبیرستانى است که براى تشخیص 

هویت مادر درگذشته اش به بیمارستان رفته  است.
امــا فیلم کوتــاه «حیــوان» از تولیدات آموزشــى 
هنرجویان مدرسه ملى ســینماى ایران نیز در بخش 
«سینه فونداسیون»، از مهمترین بخش هاى جشنواره 

فیلم کن 2017 پذیرفته شد.
در این بخش هر ساله فیلم هاى منتخب دانشگاه ها 
و مدارس فیلمسازى سراســر دنیا با یکدیگر رقابت 

مى کنند.
در بخش ســینه فنداســیون آثارى از کشــورهاى 
اسلواکى، برزیل، ژاپن، هند، فرانسه، آمریکا، آرژانتین، 

بریتانیا و تایوان نیز حضور دارند.
بهرام و بهمن حــاج ابول لو کــه از هنرجویان دوره 
اصلى پرورش سینماگر مدرســه ملى سینما هستند 
این فیلــم کوتاه 15 دقیقه اى را تحــت آموزش و به 
تهیه کنندگى و حمایت مدرســه ملى سینما ساخته و 
به نمایندگى از این نهاد در معتبرترین فستیوال فیلم 
جهان شرکت خواهند کرد. داستان «حیوان» درباره 
مردى است که تالش مى کند خود را به آنسوى مرز

 برساند.
 امســال «کریســتین مونجیو» فیلمســاز برجسته 
رومانیایــى ریاســت هیئــت داوران بخــش فیلم 
کوتــاه و ســینه فنداســیون هفتادمیــن دوره 
جشــنواره کــن را برعهــده دارد کــه از 17 تا 28 
مِ ــى (28 اردیبهشــت تــا 7 خــرداد) در فرانســه 

برگزار مى شود.

امیرحسین شریفى تهیه کننده سینما و تلویزیون پس از 
اتمام پخش ســریال هاى نوروز 96 گفت: بى پولى صدا 
و سیما و فرمانروایى اسپانسرها باعث شده تا سریال ها 
روز به روز بیشــتر دچار افول شــوند چرا که اسپانسرها 
توقعات زیادى از سازندگان ســریال ها دارند و محتوا و 
هنر برایشان خالى از اهمیت است و مى خواهند به اهداف 
اقتصادى خود دست پیدا کنند و این مسأله باعث ضعف 

سریال ها مى شود.
تهیه کننده فیلم ســینمایى «اشک ســرما» در گفتگو با 
سینماپرس افزود: ســال ها قبل و زمانى که سریال هاى 
ماندگار در تلویزیون تولید مى شــد تمامى ســازندگان
 سریال ها با دلبستگى و عشــق کار مى کردند و سازمان 
صدا و سیما هم بودجه هاى مناســبى را در اختیار آن ها 
مى گذاشت اما متأسفانه این دلبستگى ها امروزه به طور کل 
از بین رفته و بى پولى شدید سازمان صدا و سیما هم مزید بر 

علت شده تا ما سال به سال دچار پسرفت و عقبگرد شویم.
وى ادامه داد: تولید یک سریال تلویزیونى و به خصوص 
سریال هاى مناســبتى نیازمند تحقیقات مکفى است و 
حداقل باید یک بازه زمانى 6 ماهه براى تولید آن فکر شود 
اما شتاب زدگى هاى رایجى که در سازمان صدا و سیما 
وجود دارد مانع از این امر مى شود؛ همچنین به کارگیرى 
عوامل تکرارى و از سوى دیگر شبکه هاى ماهواره اى 
فارسى زبان باعث شده تا مخاطب داخلى دیگر هیچ میل 

و رغبتى براى تماشاى سریال هاى وطنى نداشته باشد.
تهیه کننده سریال تلویزیونى «زاویه هفتم» خاطرنشان 

کرد: شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان به دلیل داشتن 
بودجه هاى هنگفــت و همچنین اســتفاده از نظرات 
کارشناســان مجرب و داشــتن اتاق هاى فکر متعدد 
توانســته اند رگ خواب مخاطبان را در دست بگیرند و با
 ذائقه شناسى مخاطب امروزى دست به نوعى فرمانروایى 
بزنند؛ از این رو نیاز اســت تــا مدیران رســانه ملى با

 دغدغه مندى و تالش و اهتمام کافى سعى بر آن داشته 
باشند که با ماهواره ها که بنده به شدت با آن ها مخالف 
هستم و معتقدم که سعى دارند مخاطب ایرانى را از مسیر 

جامعه ایرانى-اسالمى دور کنند، مقابله کنند.
شریفى سپس با بیان اینکه سریال هاى نوروز 96 همگى 
کند، ضعیف و کسل کننده بودند اظهار داشت: من بسیار 
متأسفم از اینکه سال به سال ما به جاى پیشرفت در حال 
پسرفت هستیم، متأسفانه هیچ یک از سریال هایى که 
امسال از تلویزیون پخش شــد رغبت مخاطب را براى 

تماشایش برنمى انگیخت.
تهیه کننده ســریال تلویزیونى «روزهــاى بى قرارى» 
در خاتمه این گفتگو افزود: برنامه هاى تولید شــده در 
تلویزیون کشــور باید به حدى جذاب باشد که مخاطب 
را جلوى تلویزیون میخکوب کند اما متأســفانه با وجود 
شــوراهاى متعددى که بــراى ســاخت برنامه هاى 
تلویزیونى در سازمان صدا و ســیما وجود دارد ما همواره 
شاهد «فیدبک» هاى بس یار ضعیفى هستیم که نشانگر 
آن اســت که مخاطب ایرانــى این گونه برنامــه ها را 

نمى پسندد.

کمدى-انتقادى «سه بیگانه» تنها فیلم اکران نوروزى 
است که با ممنوعیت پخش تیزرهاى تلویزیونى روبرو 
شده است. این فیلم نه تنها در همان روزهاى ابتدایى 
اکران با حمله «20:30» مواجه شد بلکه با ممنوعیت 
پخش تیزرهایش در ایام نوروز شــرایطى به شــدت 

نامنصفانه را در اکران تجربه کرد.
 ممنوعیت تیزرهاى تلویزیونى این فیلم ابتدا با واکنش 
صریح تهیه کنندگان آن مواجه شــد و به دنبالش نیز 
تعدادى از سینماگران مستقل و از جمله سعید سهیلى به 
حمایت از آن پرداختند. جامعه صنفى تهیه کنندگان و 
شوراى صنفى نمایش دیگر نهادهاى صنفى بودند که 
ممنوعیت پخش تیزرهاى این فیلم را تلویحا نقد کردند.

مسعود ردایى و حبیب اسماعیلى تهیه کنندگان «سه 
بیگانه» به تازگى نامه اى شفاف به واحد بازرگانى سیما 
نوشته اند و خواستار بازنگرى در سیاستهاى آن سازمان 
درباره این کمدى مخاطب پسند بوده اند. با این حال آن 
طور که اسماعیلى گفته است گویا پاسخ درستى به این 
نامه هم داده نشده است. حبیب اسماعیلى مى گوید: ما 

براى آنکه حسن نیت خود را نشان دهیم کوشیدیم با 
مکاتبه مجدد با واحد بازرگانى ســیما تقاضاى پخش 
تیزرهاى فیلم را کنیم اما متأسفانه این روند جواب نداد 
و واحد بازرگانى سیما با پخش تیزر کامًال مخالفت کرد!

مدیر مؤسسه پخش رسانه فیلمســازان درباره چرایى 
مخالفت بیان مى دارد: هیچ چیز سرراستى به ما نگفتند 
و اگر مى گفتند تکلیف روشن تر مى شد به خصوص 
که «ســه بیگانه» متعلق به بخش خصوصى اســت 
و مصداق کامل تولیــد ملى. اما بــه راحتى از پخش 
تیزر فیلــم جلوگیرى مــى کنند و حتــى دلیلش را 

نمى گویند.
اسماعیلى با اشــاره به اقبال مخاطبان نسبت به «سه 
بیگانه» در روزهاى گذشــته خاطرنشــان مى سازد: 
نه فقط در روزهــاى انتهایى هفته بلکــه در روزهاى 
ابتدایى هفته هم استقبال مخاطبان به فیلم خوب بوده 
اســت و این معنایى ندارد جز آن که مخاطبان حتى با 
وجود تحریم صداوسیما هم «ســه بیگانه» را دوست

 داشته اند.

شــایعه افزایش قریب الوقوع و تصاعدى قیمت بلیت 
سینماها چند روزى اســت که فضاى رسانه اى ایران 
را دربرگرفته است؛ شایعه اى که حتى تکذیب رئیس 
شوراى صنفى نمایش نیز نتوانســت آن را کمرنگ 
کند و همین ابهامات هم بود که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى را مجاب کرد تا مستقیماً در این موضوع ورود 
کند. وى با تکذیب قاطع افزایش 20 هزار تومانى قیمت 
بلیت سینما، از افزایش 20 درصدى بلیت سینماهاى 
ممتاز در سال 96 خبر داد و افزود: یارانه مطبوعات 95 
هم هفته آینده واریز مى شود.، سیدرضا صالحى امیرى 
این سخنان را در حاشیه جلســه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران مطرح کرد و ضمن تبریک ایام خجســته 

اعیاد به همه مســلمانان و شیعیان جهان به سؤاالت 
آنها پاسخ گفت. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى 
بر تصمیم افزایش 20 هزار تومانى قیمت بلیت سینما 
در سال جارى توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
ضمن رد و کذب خواندن این خبر افزود: در این خصوص 
شوراى صنفى سینما که متشــکل از اصحاب سینما، 
خانه سینما و کارگردانان هســتند، تصمیم مى گیرد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى اظهار داشت: براساس 
تصمیمات اتخاذ شــده حداکثر افزایش قیمت بلیت 
سینما براى سینماى درجه ممتاز در سال 96، 20 درصد 
و بقیه سینماها در درجات بعدى نیز کمتر از این درصد 
خواهد بود؛ از این رو هرگونه شوك قیمتى شایعه شده 

در افزایش قیمت بلیت سینماها از این درصد بیشتر را 
تکذیب مى کنم.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در بخش 
دیگرى از این گفت و گو در پاسخ به خبرنگارى مبنى بر 
کپى بردارى فیلم سینمایى «آس و پاس» که برگرفته از 
یک فیلم قدیمى است و سال گذشته بیش از سه میلیارد 
و 800 میلیون تومان فروش داشته است، اظهار داشت: 
مطمئن باشید که در حوزه سازمان سینمایى هیچگونه 
اتفاقى شکل نمى گیرد زیرا این حوزه نظارت، امنیت، 
دقت و حساسیت کافى را نسبت به فیلم ها دارد.صالحى 
امیرى در عین حال گفت: خوشــبختانه طى یکى دو 
سال گذشته موارد غیر قانونى، کم مشاهده شده است. 

به گفته وى، گاهى ممکن است مواردى وجود داشته 
باشد که سازمان سینمایى در این گونه موارد با جدیت 
و حساسیت وارد عمل شده و برخورد الزم انجام خواهد 
شد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در عین حال افزود: 
عالوه بر صاحبان سینمایى که دقت و جدیت الزم را 
دارند، قوه قضائیه هم با جدیت موارد را کنترل مى کند 
از این رو موارد تخلف جدى در این حوزه وجود نداشته 
اســت. صالحى امیرى تأکید کرد:  ما نه تنها در حوزه 
ســینما بلکه باید در همه حوزه ها از جمله کتاب، تئاتر 
و دیگر حوزه هاى فرهنگى و هنرى دقت و حساسیت 

کافى  داشته باشیم.

پس از آنکه اعالم شــد، آرامگاه عباس کیارستمى 
تخریب شده و بر سنگ قبرش سیمان ریخته اند، 
یک آمار تازه از شمار بزرگداشت هایى که براى این 
هنرمند فقید در ســطح جهان برگزار شده، نشان
 مى دهد، بخواهیم یا نخواهیــم این رفتارها تأثیر 
چندانى در موقعیت این هنرمند نخواهد داشــت و 
صرفًا بار منفى براى مخالفان طرز تفکر او خواهد 

داشت.
به گزارش «تابناك»؛ پــس از بدرود حیات عباس 
کیارستمى، او را خارج از قطعه هنرمندان دفن کردند 
و در کنار سنگ قبرش شــمارى درخت گیالس 
کاشتند؛ حرکتى که از سوى جمعى از هنرمندان در 
بزرگداشتش رخ داد و طبیعتًا منافى مصالح گروهى 
نبود، اما این وضعیت چنــدان دوام نیاورد و چندى 
پیش، بهمن فرمان آرا که بر سر مزار دوستش رفته 
بود، از تخریب مقبره کیارستمى، سیمان پاشیدن بر 
سنگ قبرش و بیرون کشیدن درختان گیالس از 

خاك خبر داده بود.
فرمان آرا در این زمینه نوشــته بود: «امروز که سر 
مزارش رفتم، دیدم شــخص یا اشــخاصى حتى 
نتوانستند درخت گیالس را کنار مزار عباس تحمل 
کنند و آن را با پیت حلبى اش از جا درآورده بودند. 
شکستن سنگ قبرها، سیمان  ریختن روى سنگ 

قبر و از  ریشه درآوردن نهال درخت گیالس از کنار 
مزار مردى که صدها افتخار براى سینما و مملکت 
ما به ارمغان آورد، آن هم وقتى که در هندوستان و 
جاهاى دیگر دنیا به نام او درخت گیالس مى کارند! 

چرا ما باید تا این حد بى حرمتى را تحمل کنیم؟
او در بخش دیگرى از یادداشــتش مى آورد: «روز 
کاشتن نهال، روز خوبى بود و همه حضار شاد بودند 
از اینکه به این مرد بزرگ سینماى ایران اداى احترام 
مى کنند. فقط یک جوان که اتفاقًا تى شرتى سفید با 
عکس عباس روى آن به تن داشت، تصویربردارى 
مى کرد و جلوى چشمان شاگردان عباس، نوارش را 
به یک پژوى آردى تحویل داد. البته ما به این چیزها 
عادت کردیــم و چون کارى جز احترام  گذاشــتن 
به فیلمســاز بزرگ مملکتمان نمى کردیم، باکى 
نداشتیم؛ ولى همان طور که پرونده پزشکى عباس، 
کم کم از یاد رفته است، حتى یک درخت گیالس 
هم به عباس روا نداشتند و طعم شیرین گیالس در 
دهان ما تبدیل به زهر مار شــد. خدایا ما را از گزند 

تنگ نظران محفوظ بدار.»
با گذشــت چند روز از آن ماجرا مشــخص شد، بر 
خالف کشــورمان، در ســطح بین الملــل، توجه 
فوق العاده به کیارســتمى پس از بــدرود حیاتش 
شــده اســت. بر پایه آخرین آمارها، تاکنون براى 

کیارســتمى بیش از 231 بزرگداشــت در سطح 
جهان برگزار شده که در قیاس با هنرمندان مشابه، 

نمونه هاى کمى قابل ذکر است.
نخســتین برنامه بزرگداشــت  عباس کیارستمى 
با نمایــش چهار فیلم این فیلمســاز سرشــناس 
بین المللى در هشتمین جشــنواره فیلم مونیخ در 
تیر ماه 1369 در آلمان برپا شد و تا پایان فروردین 
ماه 1396، تعداد 231 برنامه بزرگداشت براى این 
سینماگر برجسته کشورمان برگزار شده است. تعداد 
103 برنامه بزرگداشــت از تیر ماه 1369 تا خرداد 
1395 صورت گرفت و از تیر ســال 1395 تا پایان 
فروردین 1396 نیز 128 برنامه بزرگداشت اجرا شد.
برنامه هاى بزرگداشــت عباس کیارستمى در این 
دوره ده ماهه، شامل ســه برنامه در تیر ماه 1395، 
14 برنامه در مرداد ماه، 10 برنامه در شهریور، 24 
برنامه در مهر، 17 برنامه در آبان، 15 برنامه در آذر، 
8 برنامه در دى، 12 برنامه در بهمن، 12 برنامه در 

اسفند و 13 برنامه در فروردین 1396 بوده است
از 128 برنامه بزرگداشــت، 16 برنامه در آمریکا، 
11 برنامه در هند، 10 برنامــه در ایتالیا، 6 برنامه 
در کانادا و استرالیا، 5 برنامه در انگلستان، فرانسه 
و اســپانیا، 4 برنامه در ترکیــه، 3 برنامه در ژاپن و 
اسکاتلند، 2 برنامه در سوییس، مالزى، بنگالدش، 

هنگ کنگ، اســتونى، آلمان، آرژانتین، اندونزى، 
مراکش، امارات متحده عربى، برزیل و صربستان 
و یک برنامه در هر یک از کشــورهاى پاکستان، 
بلغارســتان، قزاقســتان، تونس، آلبانى، تایوان، 
اسلواکى، گرجستان، کرواســى، اروگوئه، عمان، 
جمهورى چک، ارمنستان، چین، دانمارك، هلند، 
الجزایر، کره جنوبى، نروژ، روسیه، رومانى، پرتغال، 
بلژیک، سودان، فنالند، سوئد، مقدونیه، مکزیک، 

یونان و لیتوانى بوده است.
دو فیلــم «76 دقیقــه و 15 ثانیــه بــا عبــاس 
کیارســتمى»، ساخته ســیف ا... صمدیان و «منو 
خونه ببر» آخرین فیلم کوتاه آقاى کیارستمى که 
در روز افتتاحیه جشنواره ونیز به نمایش درآمدند تا 
پایان فروردین ماه امسال در 60 برنامه بزرگداشت 
ایــن فیلمســاز در جشــنواره هــا و رویدادهاى

 بین المللى بــه نمایش درآمده انــد. برنامه هاى 
بزرگداشت عباس کیارستمى در ماه هاى آتى نیز 
برگزار شده و انتظار مى رود تا آخرین فیلم بلند این 
فیلمساز با عنوان «24 فریم» نیز در جشنواره فیلم 

کن به نمایش درآید.
با این اوصاف، با چه منطقى مى توان ســراغ قبر 
کیارستمى رفت و چنان حرکتى انجام داد؟ آیا چنین 
اقدامى به مصلحت فرهنگ این مملکت اســت؟ 
بعید به نظر مى رسد کســى به این پرسش، پاسخ 

مثبت دهد.

,,
نخستین برنامه 
بزرگداشت  عباس 
کیارستمى با نمایش 
چهار فیلم این

 فیلمساز سرشناس 
بین المللى در 
هشتمین جشنواره 
فیلم مونیخ در 
تیر ماه 1369 در 
آلمان برپا شد و تا 
پایان فروردین ماه 
1396، تعداد 231 
برنامه بزرگداشت 
براى این سینماگر 
برجسته کشورمان 
برگزار شده است

بلیت سینماها شوك قیمتى نخواهد داشت

تیزرهاى تلویزیونى  «سه بیگانه» 
همچنان پشت چراغ قرمز تلویزیون

تهیه کننده سینما و تلویزیون پاسخ مى دهد

چرا سریال ها روز به روز بیشتر
 دچار افول مى شوند؟

«کن»2 فیلم ایرانى را پذیرفت 

خارجى ها بیشتر از ما 
کیارستمى را دوست دارند
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ساخت تراشه هاى خودمونتاژ 
توسط محققان دانشگاه ام.آى.تى

محققان دانشــگاه ام.آى.تى به فناورى   ایتنا|
تراشه هاى خودمونتاژ، که راهى براى ادامه قانون مور 
است، دست یافتند. این فناورى، قابلیت هاى بیشترى 

را در قالب تراشه هاى کوچک تر عرضه مى کند.
امروز، فناورى مونتاژ خودکار، به موضوع تراشــه ها 
نیز راه پیدا کرده اســت، بدین ترتیب که تراشه هاى 
کوچک تر، در دســتگاه هاى محاســباتى، عملکرد 

بسیارخوبى از خود نشان خواهد داد. 
مؤسسه فناورى ماساچوســت یا ام.آى.تى(MIT) و 
دانشگاه شیکاگو، تکنیک منحصر به فردى در زمینه 
مونتاژ خودکار ابداع کرده اند و مى توانند قابلیت هاى 

بیشترى را در تراشه هاى کوچک جاى دهند.
این پژوهش، بر اساس مونتاژ خودکار سیم ها در یک 
تراشه کار مى کند. در واقع، سیم ها، بزرگ ترین چالش 

در ساخت تراشه است.
موادى که کوپلیمرهاى دسته اى نامیده مى شوند، به 
جاى ایجاد قابلیت هاى خوب در سیلیکون با استفاده 
از روش هاى موجود، طرح ها و ســاختارهاى از پیش 
تعریف شده را توسعه داده و به صورت خودکار، مونتاژ 
مى کند.شایان ذکر است که در حال حاضر، تراشه ها 
در فرآیند 10 نانومترى ســاخته مى شــوند و تعبیه 
ترانزیستورهاى کوچک تر با استفاده از همان طول 

موج، به مرور مشکل مى شود.
انتظار مى رود که لیتوگرافى به وســیله اشعه ماوراء 
بنفش حد باالیى یا اى.یو.وى، طول موج ها را کاهش 
دهد و ایجاد قابلیت هاى کوچک تر روى تراشــه ها، 

کمک مى کند.

اپلیکیشن بکاپ گیرى از 
مخاطبین اندروید

Contacts Backup & Restore PRO برنامه اى 

کامل و کاربردى براى پشتیبان گیرى از مخاطبین 
 Little براى اندروید مى باشد که توسط اســتودیو
Play Studio منتشر شده است. توسط این برنامه 

مى توانید به راحتى از مخاطبین و اطالعات آن ها 
نسخه پشــتیبان تهیه کرده و در هر زمانى آن ها را 
بازیابى کنید. فرمت فایل هاى پشــتیبان vcf بوده 
که کاربران را قادر مى ســازد بدون نیــاز به هیچ 
گونه برنامه اى نسخه پشــتیبان را فراخوانى کنند. 
هیچ گونه محدودیتى در نســخه هاى پشــتیبان 
وجود نداشته و حتى کاربران اســمارت فون هاى 
آى او اس نیــز مى توانند از ان ها اســتفاده نمایند. 
یکــى از برتریــن قابلیت هــاى این نــرم افزار 
پشتیبان گیرى خودکار مى باشد، به صورتى که تنها 
نیاز است بازه هاى زمانى پشتیبان گیرى تعیین شده 
و همه چیز به برنامه سپرده شود. قبل از تهیه نسخه 
پشتیبان فیلتر هایى در دسترس مى باشند که توسط 
آنها خواهید توانست نسخه پشــتیبان را به دلخواه 

خود محدود سازید.

 10 میلیارد پوند هزینه تبلیغات 
آنالین در انگلیس

تبلیغات اینترنتــى در انگلیس از مــرز 10 میلیارد 
پوند در سال گذشت. بســیارى از تبلیغ کنندگان از 
گوگل و یوتیوب براى انتشــار ویدئوهاى تبلیغاتى 
بهره برده اند و شاهد رشد متوسط 17 درصدى در این 
حوزه در انگلیس بوده ایم.روند افزایشى در مقایسه 
با سال 2007 ادامه داشــته و دراین بین ویدئوهاى 
تبلیغاتى روى موبایل با رشــد 51 درصدى به رقم 
3,9 میلیارد پوند رســیده اســت که نشان مى دهد 
کاربران انگلیسى عالقه زیادى به موبایل پیداکرده و 
بالطبع، شرکت هاى تبلیغاتى از موبایل براى توسعه 
فعالیت هاى تجارى بهره خوبى برده اند.در حال حاضر 
به دالیل زیادى بســیارى از تبلیغ کنندگان انتشار 
ویدئوهاى تبلیغاتى روى یوتیوب را متوقف کرده اند 
و این در حالى است که هر دقیقه بیش از 400 ساعت 

ویدئو روى یوتیوب آپلود مى شود.

با توجه به کمبود زمان و ترافیک شهرى رو به افزایش و همچنین نیاز همیشگى انسان به شادى و امید، این روزها خرید 
کیک براى جشن ها و مراسم هاى مختلف امرى به مراتب سختر از گذشته شده است.

با توجه به توسعه فضاى اینترنت و مزایاى خرید آنالین و همچنین ایجاد شرایطى براى امکان انتخاب گسترده، مطمئن و 
سادگى در خرید کیک، وب سایت کیک آف   راه اندازى شده تا راه حل کاربردى و تاثیرگزارى براى هرچه آسانتر و زیبا تر 

برپاشدن جشن هاى شما عزیزان در بستر اینترنت با خرید آنالین کیک و لوازم جشن و شادى فراهم نماید.
کیک آف تحولى تازه در فضاى فروشگاه هاى تخصصى آنالین مى باشد که براى فراهم کردن محیطى ساده با تنوع باال 

براى سفارش انواع کیک ایجاد شده است.
در کیک آف کیفیت و تازگى کیک ها تضمین شده است و در صورت عدم رضایت مشترى، کیک آف،آماده بررسى، پیگیرى 
و بازگشت وجه پرداختى مى باشد.محدوده تحویل کیک، در حال حاضر « شهر اصفهان» مى باشد و به زودى وب سایت 

کیک آف در دیگر شهرهاى ایران نیز آماده ارائه خدمات خواهد بود.
https://cakeoff.ir :وب آدرس

 Afterpulse بازى با گرافیک خیره کننده اچ دى و گیم پلى اعتیادآور در ســبک بازى هاى اکشــن سوم شخص از 
استودیوى مطرح GAMEVIL براى اندروید است . این بازى بسیار شــبیه به سرى بازى هاى call of duty است با 
این تفاوت که Afterpulse با گرافیکى خیره کننده براى دستگاه هاى اندرویدى ارائه شده که در نوع خود بى رقیب 
است! از طرفى این بازى آنالین و گروهى یادآور بازى افسانه اى کانتر خواهد بود، سرباز مورد نظر را انتخاب و از هر 
راهى پول جمع کنید تا بتوانید سالح هاى جدید را بخرید و قدرت خود را دو چندان کنید! بازى به شکل تمرینى آغاز 
مى شود و کمى که گذشت وارد مراحل داستانى بازى خواهید شد؛ همه چیز تغییر کرده است، این عنوان دقیقا نسل 
بعدى بازى موبایل در سبک شوتر و اکشن را به ارمغان مى آورد! زمان آن رسیده تا براى جنگى سهمگین و مبارزه با 

انبوهى از سربازان آماده شوید! 
جزئیات بسیار عالى و به طور ویژه براى پلت فرم همراه طراحى شده، باید اینترنتى پایدار داشت تا از Afterpulse لذتى 
کامل برد! صدها ساعت با این بازى سرگرم خواهید شــد، به همراه گیم پلى روان و بى نظیر مى توانید هیجان یک 

بازى شماره یک را در دستگاه اندرویدیتان تجربه کنید!

معرفى محصول

شرکت نیکون که یکى از شناخته شده ترین برندهاى تولیدکننده 
دوربین است، به طور رسمى از جدیدترین دوربین DSLR خود 
با نام اختصاصــى Nikon D7500 رونمایى کرد. این دوربین 
در واقع جانشــین یا جایگزین دوربین 7200 نیکون محسوب 

مى شود. 
دوربین D7200 نیکون یکى از محصوالت میان رده و موفق 
این شرکت بود، بنابراین جاى تعجبى ندارد که شاهد رونمایى 
از نسخه جدید آن هســتیم! نیکون از نســخه جایگزین این 
دوربین با نام اختصاصــى Nikon D7500 رونمایى کرد. این 
دوربین DSLR یک دوربیــن میان رده، اما حرفه اى اســت 
که قابلیت هاى مناســبى را در اختیار عالقمندان به عکاسى 
 Nikon پیشــرفته قرار مى دهد. نیکون در طراحــى دوربین
D7500 برخى ویژگى هاى دوربیــن گران قیمت تر D500 را 

هم به کاربرده است.
دوربین Nikon D7500 از یک سنســور 20.9 مگاپیکســلى 
و نــوع DX-Format CMOS بهــره مى بــرد. پردازنــده 
تصویــر آن، پردازنده EXPEED 5 اســت کــه در دوربین

 Nikon D500 هم از آن استفاده شده است. این دوربین مى تواند 
در حالت عکسبردارى پشت ســر هم یا اصطالحا بورست مد 
 D7500 در هر ثانیه 8 فریم را ضبط کند. دوربین (Burst Mode)
به دلیل بهره مندى از بافر گسترش یافته  مى تواند 50 عکس با 
فرمت خام (RAW) و همچنین 100 عکس با فرمت JPEG را 

با تکیه بر قابلیت هاى AF/AE شاتر نماید.
این دوربیــن همچنین از سیســتم فوکــوس اتوماتیک 51 
نقطه اى و سیستم اندازه گیرى  180K RGB هم بهره مى برد. 
طراحى دوربیــن Nikon D7500 هم در مقایســه با دوربین 
D7200 دست خوش تغییراتى شده اســت. بدنه این دوربین

 هم اکنون جادســتى عمیق تر و راحت تــرى را ارائه مى کند. 
 Nikon D7500 سایت جى اس ام آرنا اشــاره دارد که دوربین
از نظر مقاومت در برابر نفوذ آب و شــرایط اقلیمى نســبت به 
دوربیــن D7200 طراحى قابل قبول تــرى دارد. این دوربین 
همچنین 5 درصد از دوربیــن D7200 و 16 درصد از دوربین 

D500 سبک تر است.

 4K UHD  قابلیت ضبط ویدئوهاى Nikon D7500 دوربیــن

در شــرایط عــادى و همچنین زمــان گریز 
(Time-Lapse) را ارائــه مى کنــد. این 

ویدئوهــا مى توانند بــا فرمت هاى 
MP4 یا MOV ذخیره شــوند. حالت 

فول اچ دى (Full HD Mode) ضبط 
ویدئو در دوربیــن D7500 نیکون از 
قابلیت تثبیت الکترونیکى سه محوره

 3axis Electronic Stabilization 
پشتیبانى مى کند. این دوربین از اتصال 
حافظــه خارجى هم پشــتیبانى به عمل 
مى آورد و امکان ضبط مستقیم بر روى آن 
را فراهم مى نماید. همچنین امکان اخذ 

خروجى HDMI آنى هم توسط دوربین 
D7500 پشتیبانى مى شود.

 DSLR صفحه نمایش دوربین
نیکــون D7500 از یــک پنل 

لمسى 3.2 اینچى تشکیل شده است. 
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سفارش آنالین کیک 
در اصفهان

بازى اکشن
 خارق العاده 
«افترپالس» اندروید 

 
حذف همزمان مخاطبین

 در آیفون
بصورت پیش فرض آیفون شــما اجــازه مى دهد 
تا حداکثر یــک مخاطب را در یــک لحظه حذف 
کنید و بدون شــک جهت پاك کردن تعداد باالیى 
از مخاطبین، اســتفاده از ایــن راه پیش فرض کار

عاقالنه اى نیست. 
البتــه بــراى ایــن کار مــى توانیــد به ســراغ 
حســاب آى کلــود خود نیــز برویــد امــا امروز 
راحت ترین و ســریع ترین راه ممکن جهت حذف 
چندین مخاطب از روى آیفون را به شــما نشــان 
خواهیم داد. بدین منظور تنهــا چیزى که بدان نیاز 
دارید دانلود یک اپلیکیشــن از اپ استور و پیمودن 
مراحلى است که در ادامه برایتان شرح خواهیم داد. 

1- اپلیکیشن Groups app را بر روى آیفون خود 
دریافت نمایید.

2- برنامه Groups app را نصب و اجرا کنید.
3- دسترسى برنامه به لیســت مخاطبین را صادر 

کنید.
 All Contacts 4- در داخل لیست گروه ها بر روى

ضربه بزنید.
5- در لیست مخاطبین دستگاه خود، بر روى دایره 
سمت چپ هر مخاطبى که قصد حذف آن را دارید 

ضربه بزنید تا تیک بخورد.
 Choose Action 6- در بــاالى صفحه بــر روى

ضربه زنید.
 7- در منوى پــاپ آپى که ظاهر مى شــود گزینه 

Delete contacts… را انتخاب کنید.

8-جهــت تکمیل حــذف کافیســت روى دکمه
 Remove from my iPhone! ضربه بزنید.

سلفى  هایتان را اصالح کنید!
 ایتنا| شــرکت ادوب قصــد دارد بــا ارائه 
اپلیکیشنى خاص به کاربران کمک مى کند راحت و 

آسان عکس هاى سلفى خود را اصالح کنند.
این اپلیکیشن که توســط Adobe Sensi ساخته 
شده قابلیت اصالح پرســپکتیو در تصویر، فناورى 
انتقال ســبک عکس ونرم افزار اتوماتیک پوشش 

عکس(photo masking ) را باهم ترکیب کند.
این سیســتم ســلفى هاى بد را با ایجــاد تغییر در 
پرســپکتیو صورت، اضافه کردن عمــق به فضا و 
جایگزین کردن ســبک هاى مختلف در عکس به 
طور آنالین، به عکسى ایده آل و زیبا تبدیل مى کند.

در این اپلیکیشــن کاربر مى تواند کل صورت خود 
را حرکت دهد تا زاویه اى دلخواه و مناســب براى 
عکس بیابد. همچنین این فناورى به کاربران کمک 
مى کند اجزاى صورت خود را بــه دلخواه بزرگ یا 

کوچک کنند.
هرچند این فناورى مى تواند دنیاى عکاســى سلفى 
را زیر و ر و کند اما هنوز نامى براى آن انتخاب نشده 
و مشخص نیست چه زمانى به بازار عرضه مى شود.

ترفند

فناورانه

زنجیره بلوکى؛ حلقه گمشده اینترنت اشیا
 بــا رشــد ارزهــاى رمزپایــه در ســال هاى اخیــر،
Blockchain ها توجه زیــادى را به  خود جلب نموده اند. 

سیستم جدیدى که Blockchain ها پیاده سازى نموده اند، 
به مبارزه با متمرکزســازى منجر شــده و کاربران را به 
پیاده سازى یک سیستم غیرمتمرکز و مطمئن سوق داده 
است. به علت اطمینان باال به این سیستم، شرکت هاى 
بزرگى اقدام به سرمایه گذارى بر روى آن کرده اند، که در 
سال آینده شاهد استفاده بیشتر از این سیستم خواهیم بود.

درBlockchain یک سیستم غیرمتمرکز ذخیره سازى 
اطالعات اســت. در این سیســتم، تمامى اطالعات با 
الگوریتم AES-256 بیت رمز نگارى مى شوند و داده ها 
به بلوك هاى متفاوت تقسیم مى شوند. هر بلوك توسط 
کلید ى که از بلوك قبلى به دست مى آید قابل رمزگشایى 
است. اما این کلید شرط کافى براى باز کردن یک بلوك 
نیست. به زبان ساده، هر بلوك توســط ایجاد معادالت 

ریاضى اى که غیرقابل بازگشت هستند ایجاد مى شود.
هر شخصى براى رسیدن به این معادله و عدد با دیگران 
رقابت مى کند و کسى که بتواند این معادله را به دست آورد 
جایزه دریافت خواهد کرد. امــا نکته مهمتر این که تمام 
شبکه بر روى کار یکدیگر نظارت مى کند و هر فردى در 
این سیستم یک نسخه از Blockchain را دارد. به دلیل 
این که اطالعات در Blockchain به صورت غیر متمرکز 
و با روش هاى مختلف حفاظت مى شــود، شرکت هاى 
مختلف به فکر اســتفاده از آن در مبحث اینترنت اشــیا 
افتاده اند و از چندین ســال قبل کار بر روى آن را شروع 
کرده اند. IBM از اولین شــرکت هایى است که موفق به 
ترکیب Blockchain و اینترنت اشیا شده است. به گفته  
«جرى کومو»،نایب رئیس دپارتمان فناورى هاى مبتنى 
بر Blockchain شرکتIBM سال 2016، سال بررسى 
و تست سیستم هاى جدید مبتنى بر Blockchain بوده 

و سال 2017، سال شکوفایى و پیاده سازى این فناورى و 
ترکیب آن با اینترنت اشیا خواهد بود. IBM پلتفرم اینترنت 
اشیا مخصوص به خود، با نام واتسون (Watson) را دارد. 
واتسون از Blockchain استفاده مى کند. با استفاده از آن 
مى توانید یک Blockchain خصوصى در بین شرکاى 
تجارى خود داشته باشــید. بدین ترتیب على رغم اینکه 
با تکنیک هاى مختلف به شدت از آن محافظت مى شود، 
خصوصى نیز هســت که تقریبًا ورود به آن غیر ممکن 

خواهد شد.
یکى از مزایاى بســیار مهــم ایــن Blockchain ها، 
قرارداد هاى هوشمند (Smart Contracts) است. این 
نوع قراردادها که در واقع کدهاى کامپیوترى هســتند، 
توافق دو طرفه و بدون واسطه بین یک فروشنده و خریدار 
است. در صورت قصور در انجام تعهدات هر یک از طرفین، 
طرفى که نتوانسته است تعهدات خود را به جا آورد، شامل 
جریمه (مادى یا غیر مادى) مى شود. با مثال هایى که در 
سال 2017 پیاده خواهند شد این موضوع را تشریح خواهیم 
کرد. فرض کنید شما صاحب کارخانه اى هستید که قصد 
خرید مقدار زیادى محصول کشاورزى (مواد اولیه) دارید. 
هدف شــما، مانیتور نمودن یکى از شــاخص هاى مواد 
اولیه در سرتاسر زنجیره تامین اســت. دماى محصول 
 Blockchain باید همیشه زیر صفر باشد. با اســتفاده از
در قرار داد هوشــمند در صورت باال رفتن دما به بیش از 
صفر، مقدارى جریمه در نظر گرفته شده است. با استفاده از 
اینترنت اشیا و حسگرهایى که به محصوالت متصل شده 
است، اطالعات آن ها هر لحظه بررسى مى شوند و از طریق 
اینترنت به کنترلر مرکزى فرستاده مى شود. مواد اولیه در 
بندر بارگیرى مى شود و با کشتى به مقصد خواهند رسید. تا 
این جا هیچ مشکلى پیش نیامده است. اما در حین بارگیرى 
دماى مواد اولیه به بیش از صفر مى رسد. از طریق اینترنت 
اشیا داده ها جمع آورى و تحلیل شده و Blockchain این 

تغییرات را ذخیره مى کند تا از شــرکت حمل کننده مواد 
اولیه، مبلغى به عنوان جریمه کسر شود.

شــرکت Uber یکــى از شــرکت هاى ارائــه دهنده 
خودرو هاى خودران و اشــتراك گذارى خودرو اســت. 
یکى از سیســتم هایى که Uber در حال پیاده سازى آن 
به وسیله اینترنت اشــیاء و Blockchain است، مدیریت 
به اشتراك گذارى خودرو مى باشــد. Uber در فکر این 
است تا هر گروهى که از خودروهاى این شرکت به صورت 
مشترك اســتفاده مى کند ماهیانه مبلغ کمى را به عنوان 
هزینه نگهــدارى از خــودرو تقبل کنند. با اســتفاده از

 Blockchain با کاربران قرارداد هوشمندى براى تقبل 
هزینه ها بسته مى شــود. در صورتى که فردى از گروه از 
پرداخت هزینه هاى ماهیانه خــوددارى نماید، خودرو از 
دسترسى وى به ماشــین جلوگیرى مى کند. این خودرو 
با ســرور مرکزى در ارتباط است و دسترسى ها را از بستر 

اینترنت کنترل مى کند.
شرکت بعدى که هم اکنون سیستم هاى Blockchain و 
اینترنت اشیا را پیاده سازى نموده است، شرکت استارت آپى 
Filament اســت. این شرکت دســتگاه هاى سازگار با 

اینترنت مى سازد و اطالعات این دستگاه ها و مشخصات 
آنها را توسط Blockchain ها محافظت مى کند. عالوه 
بر آن، هر دســتگاه مجهز به چیپ الکترونیکى اى با نام 
Blocklet است که وظیفه  نگهدارى اطالعات بانکى و 

تراکنش مالى را دارد. این تراکنش ها بسیار کوچک هستند 
و با نام «میکرو تراکنش» نیز یاد مى شوند. به طور مثال 
این شرکت چیپ هاى تولید مى کند که مى تواند به ِدرون 
وصل شود. با هر بار جابجایى مرسوالت اشخاص، مغازه ها 
یا شــرکت ها مبلغى را مى تواند به دارنده ِدرون به عنوان 
کارمزد خدمات واریز کند. شکل 1 یکى از محصوالت این 
شرکت با نام Tap را نشان مى دهد که گره هاى نهایى در 
یک شبکه بى سیم هستند و تا 16 کیلومتر مى توانند داده 

ارسال کنند.
 ،Blockchain به گفته خیلى از متخصصین، فنــاورى
حلقه گمشده  اینترنت اشیا است که مشکالتى همچون 
مقیاس پذیرى، قابلیت اطمینان و حریم خصوصى را حل 
خواهد کرد. پیش بینى ها خبر از اتصال میلیاردها دستگاه 
با هم به وسیله  اینترنت اشیا تا ســال 2020 را مى دهد. 
زیرساخت هاى فعلى اکثراً به صورت متمرکز مى باشند و 
این امر کنترل این حجم اطالعات را دشــوار، خطرناك 
و آسیب پذیر نموده اســت. اما Blockchain ها چندین 
سال است که مهمترین اطالعات را در ارزهاى رمزپایه 

نگهدارى مى کنند و بسیار کارآمد بوده اند.
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نتایــج    باشگاه خبرنگاران جوان | 
نظرسنجى مؤسسه «فورسا» نشان داد حدود نیمى 
از رأى دهنــدگان جوان آلمانــى از «آنگال مرکل» 
صدراعظم این کشــور حمایت مى کنند. این سطح 
حمایت از مرکل، مى تواند به وى براى شــرکت در 
انتخابات آینده آلمان و انتخابش براى دور چهارم به 

عنوان صدراعظم کمک کند.
در میان تمام رأى دهندگان احتمالى در آلمان، مرکل 
43 درصد حمایت را کسب کرده است. این در حالى 
است که «مارتین شولتس» رئیس حزب سوسیال 
دموکرات، 32 درصد حمایت شــهروندان آلمانى را 

به خود اختصاص داده است. با این  حال، نتایج این 
نظرسنجى نشان مى دهد در میان رأى دهندگان 18 
تا 21 ساله آلمانى، سطح حمایت از مرکل و شولتس 

به ترتیب 47 و 29 درصد است.
سرپرست مؤسسه «فورسا» گفت: «جوانان، مرکل 
را مى شناســند و در دوران خدمت او بزرگ شده اند؛ 
خصوصًا آن عــده از جوانانى که بــه دنبال ثبات و 

پایدارى در دوران تردید کنونى هستند.»
این در حالى است که در پى گشودن درهاى آلمان 
روى بیش از یک میلیون پناهجو، آنگال مرکل مورد 

انتقاد شدید قرار گرفته است.

نظرسنجى «فورسا»، که به سفارش مجله «اشترن» 
و شبکه «RTL» انجام شده است، نشان مى دهد 
ســطح حمایت از حزب دموکرات مسیحى آلمان –
حزب مرکل– و  حزب هم پیمان سوسیال مسیحى 
بایرن، 36 درصد بوده است. این رقم، 6 درصد بیشتر 
از سطح حمایت از حزب سوســیال دموکرات –به 
ریاست مارتین شــولتس رئیس سابق پارلمان اروپا 

– است.
در این نظرسنجى، 8 درصد از شــهروندان آلمانى 
از حزب تندروى «آلترناتیو بــراى آلمان» حمایت 

کرده اند.

 

حمایت رأى دهندگان 

جوان آلمانى از    شرط نخست ثبت نام براى نامزدهاى غیرحزبى خواهان 
شرکت در انتخابات ریاســت جمهورى روسیه براساس 
قوانین، ارائه دو میلیون امضــاى معتبر و غیرمخدوش 

شهروندان است.
به گزارش ایرنا، براساس قوانین در حال اجرا براى تمامى 
نامزدهاى احزاب ثبت شده و نامزدهاى غیرحزبى، داشتن 
تابعیت روسیه، حداقل سن 35 سال و ده سال زندگى در 

این کشور قبل از ثبت نام الزامى است.
شرط اساسى و اصلى دیگر براى نامزدهاى غیربرخوردار 
از پشتیبانى حزبى یا مســتقل براى شرکت در انتخابات 
ریاســت جمهورى روســیه، ارائه دو میلیــون امضاى 

شهروندان روسى از 18 سال به کمیته انتخابات است.
براساس نظام کنترل و بررسى، 20 درصد امضاها با توجه 
به اطالعات ارائه شده و نبود اشتراك امضایى در فهرست 
افراد دیگر، تصادفى بررسى خواهد شد و در صورت فراتر 
رفتن امضاهاى نامعتبر یا مخدوش از حد تعیین شــده، 
باطل اعالم مى شود و فرد متقاضى نامزدى حق شرکت 

در رقابت هاى انتخاباتى را ندارد.
ارائه این فهرســت امضایى، شرط اثبات کف صالحیت 
افراد براى نامزد شــدن در مهمترین انتخابات روســیه 
است که باید مسئولیت اداره بزرگ ترین کشور با بیش 
از 17 میلیون کیلومتر مربع را در عرصه داخلى و خارجى 

برعهده گیرد.

دارا بودن پیگــرد و پرونده قضائى، داشــتن پیشــینه 
مجرمیــت و فــرار از خدمت نظــام وظیفه نیــز مانع 
شــرکت افراد در نامزدى انتخابات ریاســت جمهورى 

مى شود.
معرفى شدگان احزاب ثبت شده براى شرکت در انتخابات 
ریاست جمهورى نیازى به ارائه دو میلیون امضا ندارند اما 

باید دیگر شرایط را داشته باشند.
دوره ریاســت جمهورى در روسیه شــش ساله است و 
براساس قانون نیز هر فرد نمى تواند بیش از دو دوره پیاپى 

این سمت را در اختیار بگیرد.
از ســال 2000 و در چارچــوب برگــزارى انتخابــات 
«والدیمیر پوتین» رئیس حزب حاکم روســیه واحد دو 
دوره (هشت ســال) رئیس جمهور بود و پس از آن نیز 
«دیمیترى مدودیف» براى یک دوره این ســمت را در 
اختیار داشــت. پس از اصالح قانون انتخابات روســیه، 
همزمان با پایان ریاســت جمهــورى مدودیف، دوره 
این مسئولیت شــش ســاله و پوتین براى سومین بار 

رئیس جمهور شد که سال 2018 پایان مى یابد.
 براساس پیش بینى ها، با توجه به اکثریت قاطع پارلمانى 
حزب حاکم روســیه واحــد، احتمال زیــادى مى رود 
رئیس جمهورى کنونى روسیه براى چهارمین دوره در 
رقابت هاى انتخابات ریاســت جمهورى این کشور که 

سال آینده میالدى برگزار مى شود، شرکت کند.

  ایسنا| رئیس خونتــاى تایلند اعــالم کرد که 
قصد دارد تا ممنوعیت تجمع احزاب سیاســى را پیش 
از انتخابات سال آتى میالدى بردارد اما زمان دقیقى را 
براى برگزارى این انتخابات یا لغو این محدودیت اعالم 

نکرد.
ارتش تایلند در ســال 2014 قدرت را در این کشــور 
آســیایى به دســت گرفت و رئیس ســابق ارتش این 
کشــور «پرایوس چان اوچا»، حاال نخست وزیر تایلند 

است.
وى گفت: کودتاى نظامى براى پایان دادن به یک دهه 

بى ثباتى سیاسى در کشور و ریشه کنى فساد الزم بود.

نخست وزیر دولت خونتا، احزاب سیاسى را از برگزارى 
تجمعات منع و مخالفان سیاســى را سرکوب کرده و به 
خود این توانایى و اختیار را داده تا هــر قانونى را به نام 

امنیت ملى ارائه کند.
وى بــه خبرنگاران گفــت: روند انتخابات ســال آتى 

میالدى صورت مى گیرد. در ســال 2018، ما باید 
انتخابات را برگزار کنیم و احزاب سیاســى باید 
قادر باشــند تا به برگزارى تجمعات دســت

 بزنند.
اظهارات پرایوس چان اوچا نخســتین بارى 
اســت که صورت مــى گیــرد و وى براى 

نخســتین بار اســت که اعالم کرده احزاب سیاســى 
مــى تواننــد در تایلنــد تجمعات سیاســى داشــته

 باشند.
اما ســئوالى که در اینجا مطرح مى شود این 
اســت که هر دولت غیرنظامى 
که روى کار مى آید چقدر 
تحــت نفــوذ قانــون 
اساسى جدید در این 

کشور خواهد بود.

رئیــس پارلمان اوســتیاى    فارس|
جنوبــى مدعــى پیــروزى در انتخابــات 

ریاست  جمهورى شد.
علیرغــم آنکه کمتــر از 40 درصــد از آراء 
انتخابات ریاست جمهورى اوستیاى جنوبى 
شمرده شده است، رئیس  پارلمان این منطقه 

مدعى پیروزى در این انتخابات شد.
«آناتولى بیبیلوف» رئیس  پارلمان اوستیاى 
جنوبى با کسب 54/9 درصد آراء، در انتخابات 

ریاست جمهورى پیروز شد.
بیبیلوف به خبرگزارى روسى «تاس» اعالم 
کرد: «بنا به گفته تیم ما، ما 54/9  درصد از 
آراء را به دســت آوردیم. دور دوم انتخاباتى 
وجود ندارد زیــرا 54/9 درصــد از مردم به 

بیبیلوف رأى داده اند.»
بنا به گفتــه این نامــزد انتخاباتــى، هیچ 
بى قاعدگى چشمگیرى ثبت نشده که بتواند 
بر نتایج انتخابات ریاست جمهورى اوستیاى 
جنوبى تأثیر بگــذارد. وى تصریح کرد: «ما 
تمامى بى نظمى ها را ثبت کرده ایم اما هیچ 
بى قاعدگى و بى نظمى نبوده است که بتواند 

بر نتیجه این انتخابات تأثیر بگذارد.»
بنا به گفته کمیســیون مرکــزى انتخابات 
اوستیاى جنوبى، با شــمارش 35 درصد از 
آراء، بیبیلوف، 48/7 درصد از آراء را به دست 
آورده است و «لئونید تیبیلوف» رئیس جمهور 
کنونى اوســتیاى جنوبى تنها 26/5درصد و 
«آلن گاگلویف» افســر کمیتــه امنیت این 
منطقه 19/1درصد آراء را به دســت آورده 
است. طبق قوانین اوســتیاى جنوبى، یک 
نامــزد انتخاباتى بــراى آنکــه در دور اول 
انتخابات پیروز شــود، نیازد دارد 50 درصد 

به عالوه یک رأى به دست آورد.
پنج حوزه اخذ رأى در خارج از اوستیاى جنوبى 
راه اندازى شــد که یکى از آنها در ســفارت 
اوستیا در مسکو، یکى در ســفارت آبخازیا، 
دو حوزه در والدى قفقــاز مرکز جمهورى 
اوســتیاى شــمالى و دیگــرى در منطقه 

پریگورودنى اوستیاى شمالى مى باشد.

ن گفــت: روند انتخابات ســال آتى 
8ى گیرد. در ســال 2018، ما باید 

 کنیم و احزاب سیاســى باید 
برگزارىتجمعات دســت

 چان اوچا نخســتین بارى 
ت مــى گیــرد و وى براى 

اســت که هر دولت غیرنظامى
که روى کار مى آید چقدر
تحــت نفــوذ قانــون
اساسى جدید در این

کشور خواهد بود.

پلیس اعالم کرد

لغو ممنوعیت تجمع احزاب سیاسى در تایلند
شرط نخست نامزدى براى 

انتخابات ریاست جمهورى در روسیه

پس از انتشار ویدئویی از نوه «دونالد ترامپ» که به سرعت در میان کاربران شبکه هاي اجتماعی چین محبوب 
شد، برخی از کلید خوردن «دیپلماسی نوه ها» بین آمریکا و چین سخن می گویند. 

به گزارش آریا، « آرابال کوشنر» پنج ساله دختر «ایوانکا ترامپ» چند ساعت بعد از آنکه مادرش ویدئویی از او 
که در استقبال از رئیس جمهور چین و همسرش، یک آواز سنتی چینی می خواند منتشر کرد در شبکه هاي 

اجتماعی چند میلیون دنبال کننده داشت.
این ویدئو بیش از 20 میلیون بار در پایگاه «ویبو» که جایگزین توئیتر در چین است مشاهده شد.

ایوانکا و خانواده اش طرفداران زیادي در میان چینی ها دارند. وي صاحب چندین شرکت و کارخانه در چین 
است از این رو ناظران معتقدند از طریق تحکیم روابط با خاندان حکومتی چین به دنبال راهی براي افزایش 

منافع تجاري خود در این کشور است.
رسانه هاي رسمی چین می گویند دونالد ترامپ نیز در تالش است تا با گسترش روابط شخصی و خانوادگی 

با رئیس جمهوري چین و همسرش، روابط دوجانبه را تقویت کند.
برخی ناظران ایــن نوع سیاســت را دیپلماســی خانوادگی یا دیپلماســی نوه هــا می نامند کــه یادآور 
«دیپلماسی پینگ پونگ» است؛ یک مسابقه دوستانه بین تیم هاي دو کشور باعث آب شدن یخ روابط میان 
آنها در دهه 70 شد و بعد از آن سفر تاریخی «ریچارد نیکسون» به چین صورت گرفت و پس از آن هم روابط 

دیپلماتیک بین دو طرف به حالت عادي در آمد.
قبًال بین این دو کشور «دیپلماسی پاندا» نیز بوده اســت که به موجب آن چین با اهداي یک خرس پاندا به 

آمریکا به عنوان پیام آور صلح و دوستی، در جهت تقویت روابط دو کشور کوشید.
«یاو مینگ» بسکتبالیســت معروف نیز نقش ویژه اي در تحکیم روابط پکن و واشنگتن داشت و با بازي با 

باشگاه هاي آمریکایی، «دیپلماسی بسکتبال» را رقم زد.
البته «گري لوك» ســفیر اســبق آمریکا در چین به رغم داشتن ریشــه هاي چینی نتوانست با شرکت در 
فعالیت هاي مردمی گامی در جهت نهادینه کردن «دیپلماسی مردمی» بردارد زیرا این اقدامات به مذاق دولت 

چین خوش نیامد و در شبکه هاي اجتماعی جنجال به پا کرد.
لوك دوست نداشت با او مانند شــخصیتی مهم برخورد شــود و ترجیح می داد با بلیت عادي سوار هواپیما 
شود و دائمًا به صورت غیرمنتظره همراه با افراد خانواده اش سوار بر دوچرخه در خیابان هاي قدیمی پکن و 

رستوران هاي سنتی آن ظاهر می شد.

«دیپلماسی نوه ها» در روابط آمریکا و چین 
«ماریــن لوپــن» رهبر    تسنیم|
جبهه ملــى فرانســه در اظهاراتــى وعده 
داد که اگر انتخاب شــود، فــوراً عضویت 
فرانســه در پیمان شــنگن اروپا را به حالت 
تعلیــق در خواهــد آورد و اتبــاع خارجى 
را کــه به اتهــام فعالیت هاى تروریســتى 
زیر نظر هســتند، از فرانســه اخراج خواهد

کــرد. وى در ادامــه تأکیــد کــرد: اگــر 
رئیس جمهور شــوم، به سرعت همه پرسى 
را درباره سیاست هاى پیشنهادى ام درباره 
اشتغال و مســکن اجتماعى برگزار خواهم 

کرد.
تازه ترین نظرسنجى ها نشان مى دهد که 
لوپن و «امانوئل ماکرون» نامزد مســتقل و 
میانه رو ریاســت جمهورى فرانسه، رقابت 
تنگاتنگى را در دور نخست انتخابات دارند. 
«فرانسوا فیون» نامزد محافظه کار و «ژان 
لوك ملنشون» نامزد چپگرا نیز در رتبه هاى 

سوم و چهارم قرار دارند.
لوپن افــزود: اگــر در انتخابات ریاســت 
جمهورى موفق شوم، ظرف مدت شش ماه 
مذاکره براى لغو عضویت فرانسه در اتحادیه 

اروپا را آغاز خواهم کرد.
لوپن وعده داده است که سن بازنشستگى را 
از 62 به 60 سال کاهش داده و میزان مالیات 

بر درآمد را نیز کاهش دهد.
لوپن امیدوار اســت تا با توجــه به پیروزى 
«دونالــد ترامــپ» در انتخابات ریاســت 
جمهورى آمریکا و رأى مردم بریتانیا براى 
خروج از اتحادیه اروپــا، بتواند در انتخابات 

ریاست جمهورى فرانسه به پیروزى برسد.
بر اســاس قوانین فرانســه دو نامزدى که 
بیشترین آراء را در دور نخست کسب کرده 
باشند، قادر به راهیابى به دور دوم خواهندبود.

دور اول انتخابات ریاست جمهورى فرانسه 
روز 23 آوریل (سوم اردیبهشت) و دور دوم 
این انتخابات روز هفتم ِمى (17 اردیبهشت) 
برگزار خواهد شــد و نزدیک به 47 میلیون 
فرانسوى در این انتخابات حق رأى خواهند 

داشت.

وعده لوپن براى 
لغو عضویت فرانسه
 در پیمان شنگن

فراخوان «نه»
 به همه پرسى تغییرات درترکیه

  ایرنا| 550 چهره سرشناس اعم از نمایندگان، 
وزرا و چهره هاى سرشناس احزاب سیاسى ترکیه براى 
دادن رأى «نه» به همه پرسى تغییرات قانون اساسى این 

کشور، فراخوانى خطاب به مردم صادر کردند.
این فراخوان از ســوى نماینده سابق مجلس از احزاب 
عدالت و توسعه، حرکت ملى گرا و جمهوریخواه خلق 

و پس از شرکت در یک گردهمایى مشترك صادر شد.
در این گردهمایى که در میان آنها نمایندگان و مقامات 
سیاسى برجســته از جمله چهار رئیس مجلس سابق، 
معاونان نخست وزیر و وزراى سابق ترکیه حضور داشتند، 
با اجتماع در آنکارا فراخوان خود را خطاب به ملت ترکیه 
براى دادن رأى «نه» به همه پرســى تغییرات قانون 

اساسى ترکیه منتشر کردند.
«عبدالطیف شنر» از مؤسسان حزب عدالت و توسعه در 
سخنرانى خود در این گردهمایى اظهار داشت: بسته ارائه 
شده در همه پرسى تغییرات قانون اساسى، بزرگ ترین 
اقدام شــرم آور در دوران جمهورى ترکیه است چرا که 
پس از گذشت یکصد سال از تأسیس جمهورى ترکیه، 
یک بسته اصالح قانون اساسى که در آن لغو تفکیک قوا 
و انحالل استقالل قوه قضائیه پیش بینى شده است، به 

همه پرسى گذاشته مى شود.
وى افزود: در اطراف رئیس جمهــورى کنونى ترکیه 

هیچکس سخنى مبنى بر اشــتباه بودن اصالح قانون 
اساســى بیان نمى کنــد و من به عنوان دوســتى که 
ســال هاى طوالنى با او همراه بوده ام، بر لزوم حمایت 
از رأى «نه» در روند همه پرســى تأکید مى کنم. وى 
بیان کرد: در صورت تأیید رأى «آرى» در همه پرسى، 
اختیارات اردوغان بســیار افزایش خواهد یافت و وى 
براى گســترش محدوده این اختیارات تالش بسیارى 

به خرج خواهد داد.
در آخرین هفته باقیمانده تا روز همه پرسى تغییرات قانون 
اساسى ترکیه، 15 مؤسسه و سازمان فعال در ترکیه در 
راستاى حمایت از رأى «نه» و در راستاى مخالفت با تغییر 
قانون اساسى ترکیه، روز سه شنبه در گردهمایى مشترك 
با عنوان «باید کارى انجام داد»، مخالفت خود را با تغییر 
نظام سیاسى ترکیه از پارلمانى به ریاستى اعالم کردند. 

به نوشته روزنامه «جمهورى» ترکیه، این 15 گروه با 
انتشار بیانیه اى در مورد همه پرسى اصالح قانون اساسى 
ترکیه، عواقب تغییر سیاسى نظام ترکیه را تشریح کرده 

و با چنین تغییرى مخالفت کردند.
به نوشته روزنامه «ملیت» ترکیه، «کمال قلیچدار اوغلو» 
رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه نیز روز سه شنبه 
هفته پیش در یک اجتماع انتخاباتى، تاوان دادن رأى 
«آرى» را بسیار سنگین دانست و مدعى شد که با بیرون 

آمدن رأى «آرى» از صندوق ها، 80 میلیون مردم ترکیه 
را سوار یک اتوبوس بدون ترمز که معلوم نیست به کجا 

مى رود، خواهیم کرد.
انتخابات همه پرسى تغییرات قانون اساسى ترکیه که 
از دو هفته پیش در برخى کشورهاى خارجى آغاز شده 
بود، روز یک شنبه هفته گذشته به پایان رسید و بنا به 
اعالم شورایعالى انتخابات ترکیه در کشورهاى خارجى 
بیش از 1/5میلیون شهروند ترکیه به پاى صندوق هاى 

رأى رفتند.
فرآیند رأى گیرى همه پرســى تغییرات قانون اساسى 
ترکیه در خارج از کشور 9 آوریل(20 فروردین) به پایان 
رســید و از دو میلیون و 927 هزار نفر تبعه ترکیه واجد 
شــرایط رأى دادن در خارج از این کشــور نزدیک 50 
درصد واجدان در 120 مکان تعیین شده در 57 کشور 

جهان رأى خود را به صندوق انداختند.
همه پرسى اصالح 18 ماده قانون اساسى ترکیه براى 
گذر از نظام پارلمانى به نظام ریاســتى در داخل خاك 
ترکیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جارى میالدى (27 

فروردین ماه) برگزار مى شود.
شورایعالى انتخابات ترکیه اعالم کرد که براى شرکت در 
همه پرسى تغییرات قانون اساسى، 55 میلیون و 319 هزار 

نفر در ترکیه به پاى صندوق هاى رأى مى روند.

ادعاى رئیس پارلمان 
اوستیاى جنوبى در 

انتخابات  

مـرکـل
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چهل تکه

  جام نیوز | «ریزا فوسو» با «کانى» 33 ساله ازدواج کرده 
بود، چون متوجه شد چهره او قابلیت زیباتر شدن را دارد، هشت عمل 
جراحى روى همسرش انجام داد . اینک لب هاى این زن بزرگ تر 

شده و پیشانى او نیز باال آمده است.
این مرد در پنج سال گذشته 1600 گرم سیلیسیوم به همسرش 
تزریق کرده اســت. او به هنگام انجام عمل هاى جراحى، چهره 
همسرش را مانند بیماران دیگر پوشانده بود.پزشک آلمانى تا قبل 
از عمل جراحى، همسرش را دوست نداشته است. او پس از انجام 
عمل هاى جراحى که باعث شده همســرش زیباتر شود، به وى 
عالقه مند شده است. همسر این پزشک قبًال گارسون رستوران 

بود اما هم اکنون به دلیل زیباتر شدنش مدل شده است.

  فردا| تصاویرى که به تازگى از دوربین مدار بســته یک 
پمپ بنزین در شهر « گریسباى» انگلیس تهیه شده است لحظه 

وحشتناکى را نشان مى دهد. 
« ویلمان تاس زوکیس» 40 ساله در حالى که شیلنگ پمپ بنزین 
را در دست داشت تالش کرد با استفاده از یک فندك خود را به آتش 
بزند که با هوشیارى متصدى پمپ بنزین ناکام ماند. این متصدى 
هوشیار پمپ بنزین که متوجه رفتار مشکوك وى شده بود اقدام به 

روشن کردن تلمبه پمپ بنزین نکرد. 
گفته مى شود این مرد مبتال به بیمارى افسردگى بوده است. گفتنى 
است ویلمان اخیراً در دادگاه حاضر شد و دادگاه وى را بخاطر این 

رفتار مخاطره آمیزش به 16 ماه زندان محکوم کرد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک مرد اســترالیایى شب 
یک شنبه هفته گذشته به یک رستوران غذاهاى دریایى در  این کشور 
رفته بود و بر اساس گفته شاهدان حاضر در صحنه، در این رستوران دو 
البســتر، 21 صدف، یک بچه اختاپوس و شش کورونا (نوعى غذاى 
دریایى) خورده بود اما قصد پرداخت کردن صورتحساب 261 دالرى 

خود را نداشت.
این مرد اســترالیایى فرار خود را با پریــدن در آب اقیانوس هند آغاز 
کرد و شروع به شــنا کردن کرد در حالى که کارگران رستوران براى 
گرفتن پول غذا به دنبال او به داخل آب پریدند و نیروهاى پلیس هم با 
جت اســکى هاى خود به دنبال مرد افتادند تا اینکه در نهایت وى را 

دستگیر کرده و به مرکز پلیس «بریسبین» تحویل دادند.

عشق حاصل از
 عمل جراحى!

مرد عصبانى 
در پمپ بنزین

فرار براى 
نپرداختن صورتحساب رستوران 030201

  میزان | فرمانده یگان ویژه اســتان خراســان 
رضوى گفــت: حادثه گــروگان گیرى شــش عضو 
یک خانواده در مشــهد با اقدام ســریع نوپــو و آزادى

 گروگان ها خاتمه یافت.
ســرهنگ علیرضا شــریفى دربــاره جزئیــات حادثه 
گروگانگیرى در مشــهد مقــدس، اظهارداشــت: در 
ساعات اولیه بامداد روز سه شــنبه (22فروردین) حادثه 
گروگانگیــرى منطقه «همت آباد» مشــهد مقدس به 
یگان ویژه ابالغ شد، واحد رهایى گروگان این یگان در 
کوتاه ترین زمان ممکــن در محل حادثه حضور یافت و 

فرماندهى صحنه مأموریت را بر عهده گرفت.
وى افزود: فرد گروگان گیر با گروگان گرفتن شش نفر از 
اعضاى یک خانواده و با شلیک به مادر خانواده و تهدید به 
قتل سایر افراد، از نیروهاى پلیس حاضر در محل خواست 
تا صحنه را ترك کنند؛ با توجه به خونریزى شدید مادر 
خانواده که از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله گروگان گیر 
قرار گرفته بــود و با صحبت هاى متقاعــد کننده، فرد 
مصدوم آزاد و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس حاضر 

در محل قرار گرفت.
این مقام انتظامى خاطرنشــان کرد: در ادامه عملیات با 
صحبت ها و مذاکرات صورت گرفته، گروگان گیر تعداد 
سه نفر از افراد گروگان گرفته شده را آزاد کرد اما همچنان 

تهدید و اقدام به تیراندازى به سمت مأموران مى کرد. با 
ورود غافلگیرانه واحد رهایى گروگان، گروگان گیر که 
راهى براى فرار نمى دید در اقدامى ناگهانى با اســلحه 
خود اقدام به خودکشى کرد که با حضور عوامل اورژانس 
به بیمارستان منتقل شد؛ در حال حاضر وضعیت عمومى 

وى رضایت بخش است.
سرهنگ شریفى گفت: در بررسى هاى اولیه مشخص 
شد که متهم در پى جواب رد از سوى خانواده دختر مورد 

عالقه اش اقدام به گروگان گیرى کرده است.

  جام جم آنالین | 2 پسر جوان وقتى به راز زندگى دختر 13ساله پى بردند وى را از تهران ربودند 
و در قزوین آزار دادند.

متهمان که از طریق دوربین هاى مداربسته یک داروخانه شناسایى و ردیابى شده بودند دختر نوجوان را 
تهدید کردند اگر از آنها شکایت کند راز زندگى اش را برمال کرده و آبرویش را مى برند.

اوایل اسفند ماه سال گذشته دختر 13ساله اى به نام «هدى» به تنهایى به پلیس آگاهى رفت و از دو پسر 
آزارگر شکایت کرد.

دختر تنها گفت: «از چند سال پیش که پدر و مادرم از هم جدا شدند زندگى ام تغییر کرد. پدرم که معتاد بود 
مرا رها کرد و ناچار شدم با مادرم زندگى کنم اما مادرم هم زندگى خوبى نداشت. او هر روز به بهانه اى مرا 

از خانه بیرون مى انداخت تا همراه دوستان غریبه اش مواد بکشد.»
وى ادامه داد: «چند روز قبل مادرم بار دیگر با من دعوا کرد و مرا از خانه بیرون انداخت. بى هدف در کوچه 
پس کوچه هاى محله مان راه مى رفتم که دو پســر جوان با موتور راهم را بستند. آنها گفتند از ماجراى 
زندگى ام باخبر هستند و راز زندگى من و مادرم را مى دانند .آنها که مى گفتند قصد کمک کردن به مرا دارند 
از من خواستند تا همراهشان بروم. من هم چون جایى براى ماندن نداشتم و از رفتارهاى مادرم خسته شده 

بودم سوار موتور آنها شدم اما آنها به سمت جاده اى ناشناس رفتند. وقتى اعتراض کردم مرا کتک زدند و 
بدون توجه به فریادهاى کمک خواهى ام مرا در یک خانه متروك آزار دادند. آنها تهدیدم کردند اگر ماجرا را 

به کسى بگویم رازهاى زندگى خودم و مادرم را در محل پخش مى کنند و آبرویم را مى برند.»
به دنبال شکایت دختر نوجوان تالش پلیس براى ردیابى پسران آزارگر آغاز شد. دختر نوجوان در ادامه 
گفت: «پسران جوان بعد از آزار و شکنجه وقتى دیدند حالم خوب نیست به یک داروخانه رفتند تا برایم دارو 
تهیه کنند.» با نشانى هایى که این دختر به پلیس داد دوربین هاى مداربسته داروخانه مورد بازبینى قرار 
گرفت و دو پسر جوان شناسایى شدند.یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که دو پسر 25ساله در جنوب 
تهران بازداشت شدند و دختر نوجوان در مواجهه حضورى، آنها را شناسایى کرد. دو پسر جوان ربودن و آزار 
دختر نوجوان را انکار کردند.یکى از آنها گفت: «هدى از شرایط سخت زندگى اش خسته شده بود به همین 
خاطر همراه من و دوستم به خانه مادربزرگم آمد و شب را آنجا ماند. او وقتى به خانه اش برگشت از ترس 
مادرش گفت که مورد آزار قرار گرفته است. به همین خاطر هم به تنهایى پیش پلیس رفت و شکایت کرد.
من و دوستم او را آزار نداده ایم.»دو متهم جوان در حالى روانه بازداشتگاه شده اند که قرار است به زودى 

غیرعلنى و پشت درهاى بسته در دادگاه کیفرى محاکمه شوند.

اعضاى باند سرقت ســه میلیارد تومان فرش نفیس در 
اردبیل با تحقیقات پلیس دســتگیر و فرش هاى نفیس 

کشف شد.
به گــزارش میزان،چندى پیش در پــى وصول پرونده 
سرقت ســه میلیارد تومانى از مغازه فرش فروشى واقع 
در یکى از میادین حساس و مهم شهر اردبیل و شکایت 
شاکى، در آن زمان با توجه به اینکه دالیل کافى از سوى 
مرجع قضائى مبنى بر سرقت از مغازه شاکى یافت نشد 
و تحقیقات آنان به نتیجه نرسیده بود، پرونده مطروحه از 
سوى مقام قضائى با قرار ساختگى بودن سرقت مختومه 
و حکم صادره به شاکى ابالغ  شد اما شاکى با مراجعه به 
آگاهى اردبیل، به حکم صادره اعتراض کرد و خواستار 

رسیدگى مجدد به پرونده شد. 
با توجه به حساسیت موضوع پرونده و ارزش ریالى باالى 
آن، با دستور سرهنگ عالیزاده رئیس پلیس آگاهى استان 
اردبیل، مجدداً رسیدگى و بازبینى مدارك ارئه شده توسط 

شاکى در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
کارآگاهان با شناخت کافى از سارقان فرش و شگردهاى 
به کار رفته، به سمت ســارقین خاصى سوق داده شده 
و بررســى هاى خود را براى یافتن ســرنخ از این افراد 

ادامه دادند. 
در ادامه رســیدگى ویژه بــه این پرونده معلوم شــد در 
سال 93 یک مورد سرقت از مغازه فرش فروشى توسط 
سارقى حرفه اى که پس از سرقت هاى خود هیچگونه 
آثارى بر جا نگذاشته ولى با هوشیارى کارآگاهان پلیس 
آگاهى اردبیل شناسایى و دستگیر شده بود، رخ داده است. 
لذا بــه منظور رعایت حقوق شــهروندى این ســارق، 
هماهنگى الزم با مقام قضائى انجــام و  وى طى یک 
عملیات غافلگیرانه پلیسى شناسایى و دستگیر شد و مورد 

تحقیق و بازجویى قرار گرفت که نهایتاً به خرید پنج تخته 
فرش نفیس و تعداد 14 تابلو فرش ابریشمى گرانقیمت از 
شخصى به هویت معلوم که داراى سوابق متعدد سرقت 

است، اعتراف کرد.
در ادامه مشخص شــد چند تخته از فرش ها در دست 

شخص دیگرى است که او با دســتور قضائى در تهران 
دستگیر و چهار تخته فرش نفیس از او کشف شد. 

با  توجه به سیر موفق پرونده و شناسایى دو نفر از مالخران 
که اموال مسروقه از آنها کشف شده بود،هر دوى آنها به 

خرید فرش ها از یک نفر اعتراف کردند. 

تحقیقــات ویــژه و پیچیده پلیســى براى شناســایى 
و یافتــن این متهــم آغاز شــد و بــا توجه بــه نبود 
هیچگونه نام و نشــانى از وى، کارآگاهــان تحقیقات 
ویــژه  پلیســى خــود را انجــام داده و در نهایت وى 
را در حین اســتعمال مــواد مخدر در مخفیــگاه خود

 دستگیر کردند. 
با انتقال متهم ردیف اول به آگاهــى و ادامه تحقیقات 
وبازجویى فنى و پلیسى با ارائه دالیل و  مدارك و اموال 
مکشوفه، وى به سرقت با همدستى چهار نفر دیگر اقرار 
و اعالم کرد هیچگونه مشخصات دیگرى به غیر از نام 
آنها نداشته و بعد از ســرقت با تحویل گرفتن سهم خود 
جدا شده و تنها به اهل محل مشخصى در اردبیل بودن 

آنان اطمینان دارد. 
تحقیقات مجدد شروع و در نهایت دو نفر دیگر از متهمان 
دستگیر شدندکه آنها نیز به بزه انتسابى اعتراف کرده و 
هر کدام با صدور قرار مناسب از سوى مقام قضائى روانه 

زندان شدند.
در ادامه دو متهم دیگر پرونده در تهران شناسایى شدند 
و با هماهنگى مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهى، اقدامات 
براى دستگیرى آنها آغاز شد. در ادامه مشخص شد یکى 
از سارقان به اردبیل بازگشته و در قهوه خانه اى مخفى     

شده است. 
نهایتًا با استفاده از اصل غافلگیرى، این متهم نیز در آن 
مکان دستگیر و به پلیس آگاهى منتقل شد که در پیگیرى 
بعدى و تحقیقات صورت گرفته به ســرقت اقرار کرد و  
تعداد هفت تخته تابلو فــرش، دو تخته فرش 6 مترى، 
یک تخته فرش 9 مترى، یک تخته فرش کوچک (زرنیم 
تک 40) نفیس که متهم در منزلى جاســازى کرده بود 
کشف شد و اموال مکشوفه به همراه خودروى پژو متعلق 

به وى ضبط شدند. 
این متهم نیز با قرار وثیقه مناســب روانه زندان شــد.
فرش هاى مکشــوفه با دعوت پلیس از صاحب اصلى 
آنها به وى عــودت گردیدند. تحقیقــات در این زمینه 

ادامه دارد.

  ایسنا| رئیس شــبکه بهداشت و درمان 
کاشــمر گفت: یک دســتگاه آمبوالنس که در 
حین اعزام بیمار قلبى براى انجام عمل جراحى 
به مشهد بود، در کیلومتر 20 جاده کاشمر به سه 

راهى شادمهر دچار حریق شد.
محمدجواد یزدانــى با بیان ایــن مطلب اظهار 
داشــت: با از خودگذشــتگى و اقدام فورى تیم 
درمانى آمبوالنس، بیمار نجــات یافته و بدون 
کوچک تریــن مصدومیــت، راننده، پرســتار 
و بیمار اعزامى به ســالمت به شــهر کاشــمر

 منتقل شدند.
وى با بیان اینکه راننده آمبوالنس با مشاهده دود 
خارج شــده از زیر خودرو، بالفاصله آمبوالنس 
را در حاشــیه جاده متوقف کــرد، افزود: تالش 
راننده بــراى خاموش کردن آتــش زیر خودرو 
با دو کپســول آتش نشــانى که همراه داشت، 
بى نتیجــه ماند و بالفاصله بــراى جلوگیرى از 
صدمات جانى، اقدام بــه پیاده کردن بیمار و فرد 

همراه کرد.
یزدانــى با بیان اینکه به دلیل شــعله ور شــدن 
آتش، متأسفانه آمبوالنس به طور کامل در آتش 
سوخت، تصریح کرد: با هماهنگى انجام شده با 
مرکز اورژانس کاشمر، بیمار توسط یک دستگاه 

آمبوالنس به مشهد اعزام شد.
یزدانى بــا اعالم اینکــه کارشناســان در حال 
بررسى علت وقوع این حریق هستند، یادآور شد: 
خوشبختانه در این حادثه به راننده، پرستار، بیمار 

و همراه بیمار صدمه اى وارد نشده است.

زن جوان به همراه شــوهرش به دادگاه خانواده رفت تا 
براى همیشه به زندگى مشترکش پایان دهد.

به گزارش جام نیوز، زن جــوان وقتى روبه روى قاضى 
قرار گرفت، در مورد علت این درخواست طالق به قاضى 
عموزادى رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده گفت: «آقاى 
قاضى من و "بهمن" ده سال پیش با هم ازدواج کردیم. 
ما در زندگى مشترکمان هیچ مشکل یا اختالف خاصى 
نداشتیم و زندگیمان روال عادى اش را طى مى کرد. همه 
چیز خوب بود تا اینکه بهمن تصادف کرد. این تصادف 
تمام زندگى ما را تحت تأثیر قرار داد و در واقع باید بگویم 

که نابودش کرد.»
این زن ادامه داد: « شش ماه پیش بهمن با خودرویش 
با یک دختر جوان تصادف کرد. او آن روز با من تماس 
گرفت و گفت در بیمارستان اســت و آن دختر را براى 
معالجه بسترى کرده اســت. دختر جوان بیهوش بود و 
از خانواده اش هم خبرى نداشتیم. من هم به بیمارستان 
رفتم و آن شــب آنجا بودیم. تا اینکــه دختر جوان به 
هوش آمد و کم کم حالش خوب شــد. خانواده اش هم 
در جریان ماجر قــرار گرفتند و در کنــارش ماندند. ما 
هم به اندازه کافى به این دختــر محبت کردیم و تمام 
خرج و مخارج درمانش را پرداخــت کردیم اما ماجرا به 
همینجا ختم نشــد. بعد از این تصادف ارتباط دوستى 

عمیقى بین شوهرم و این دختر به وجود آمد. بهمن هر 
روز با این دختر تماس مى گرفت و به بهانه پرســیدن 
حالش مرتب با او حرف مى زد. حتــى گاهى اوقات به 
دیدنش مى رفــت. اوایل اعتراضى نکــردم ولى وقتى 
تکرار شــد دیدم زندگى ام دارد از هم مى پاشــد. براى 
همین جلوى شــوهرم ایســتادم و گفتم که حق ندارد 
دیگر این دختر را ببیند. او هم دلســوزى را بهانه کرد و 
سرم داد کشید و گفت حق ندارم در این موضوع دخالت 
کنم. همین ماجرا باعث شــد که تصمیــم به جدایى

 بگیرم.»
در این لحظــه مرد به قاضــى گفت: «آقــاى قاضى 
من باعث شــدم این دختر چند روزى در بیمارســتان 
بســترى شــود و چند هفته اى هــم نتوانــد راه برود. 
خوب طبیعى اســت که من عــذاب وجدان داشــته 
باشــم و بخواهم به او محبت کنم.ولى همســرم اسیر 
یکســرى توهمات و حســادت ها شــده کــه بخاطر 
همیــن احساســش دارد به مــن تهمــت مى زند.»

بعــد از صحبت هــاى ایــن زوج، قاضــى ســعى 
کــرد آنهــا را از جدایــى منصــرف کنــد، بــراى 
همین بــه آنهــا فرصــت داد تــا بیشــتر فکرکنند 
و رســیدگى به ایــن پرونــده را بــه آینــده موکول 

کرد.

ظهر 21 فروردین امسال، مأموران پلیس مستقردر بیمارستان 
لقمان در تماس با بازپرس کشــیک قتل از مرگ زنى روى 
تخت بیمارستان خبر دادند که پیکر نیمه جانش چند روز قبل 

به بیمارستان انتقال یافته بود.
به گزارش آفتــاب، پس ازحضور بازپــرس و تیم جنایى در 
بیمارستان مشخص شد زن 50 ساله، دوم فروردین امسال 
درجریان مشاجره شدید، توسط شوهرش از بالکن طبقه دوم 
خانه اش در خیابان قزوین به پایین پرتاب شده و پس از حدود 

19 روزجدال با مرگ، سرانجام جان سپرد.
برادر قربانى جنایت به بازپرس گفت: «خواهرم 28 سال قبل با 
اصرار آشنایان و دوستان خانوادگى ازدواج کرد. اما هیچکدام از 
اعضاى خانواده با این ازدواج موافق نبودند تا اینکه پا درمیانى 
آشنایان باعث شد تا به این ازدواج رضایت بدهیم. دامادمان 
از همان روزهاى اول زندگى مشــترك چهره واقعى اش را 
نشان داد. او دست بزن داشت و سر هر موضوعى خواهرم را 
به باد کتک مى گرفت ولى ازآنجا که خواهرم دو بچه داشت 
تصمیم به ادامــه زندگى گرفت. وى در تمــام این مدت به 
بهانه هاى مختلف ازهمسرش کتک مى خورد وکارى هم 
از دست ما برنمى آمد. حدود یک ماه قبل از قتل، شوهرش 
طورى با دســته جارو برقى او  را زد که پایش شکست. روز 
حادثه هم آنطور که دخترش مى گفت، شــوهرخواهرم سه 

بارمادرشــان را کتک زده و بعد هم ازخانه بیرون رفته بود. 
تا اینکه حدود ساعت 4 بعد ازظهر به خانه بازگشته وبازهم 
با عصبانیت به طرف خواهرم هجوم بــرده بود تا او را کتک 
بزند. اما "خدیجه" از ترس وارد اتاق خواب شده و در را قفل 
کرده بود. با این حال شوهرش پس ازدرگیرى با دخترش، در 
را شکسته و پس ازضرب وشتم شدید خدیجه، اورا ازطبقه دوم 
خانه شان پایین مى اندازد.آنطور که من شنیدم علت درگیرى 
این دفعه آنها بر سر این بود که چرا خواهرم براى عید، زیاد 
خرید کرده است. درصورتى که همه مى دانند که خدیجه زن 
ولخرجى نبود و شوهرش همیشه به دنبال بهانه بود. زمانى 
که این خبر را شنیدم در شهرستان بودم و خیلى سریع خودم 
را به بیمارستان رساندم. همان موقع در دادسراى یافت آباد از 
شوهر خواهرم شکایت کردیم. او بعد از پرتاب کردن خواهرم 
متوارى شــده و تنها دوبار براى پیگیرى حــال خواهرم به 
بیمارستان آمده ولى هیچکس او را ندیده است. خدیجه همان 
روزهاى اولى که به بیمارستان منتقل شد گفت دیگر زنده 
نمى ماند. البته پزشکان هم گفته بودند که به دلیل شکستگى 
گردن و دنده هایش، شــرایط وخیمــى دارد.»بدین ترتیب 
بازپرس جنایى، پس ازصدور دستور انتقال جسد به پزشکى 
قانونى، حکم بازداشت جنایتکار فرارى را صادرکرد و به تیمى 
ازکارآگاهان جنایى هم مأموریت داد در این باره تحقیق کنند.

کشف 3 میلیارد فرش سرقتى در عملیاتى پیچیده

شکنجه شیطانى  در خانه مادربزرگ

تصادف با یک دختر، زندگى ما را نابود کرد گروگان گیرى 6 عضو یک خانواده در مشهد بعداز 28سال زندگى مشترك؛ 
مردى همسرش را از بالکن به کوچه پرتاب کرد

آتش گرفتن آمبوالنس 
حین اعزام بیمار
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آگهىآگهى 13132913 سال چهاردهمشنبه  26 فروردین  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9610103759200252 شماره پرونده: 9509983759201533 شماره بایگانی شعبه: 
951564 تاریخ حضور: 1396/04/26 ساعت حضور: 11:30 در خصوص دعوى سید حمیدرضا بدرى به 
طرفیت آقاى برومند سلیمى و خانم طاهره فرجى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 

شوید. م الف: 8 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/1/238
مزایده

شماره آگهى: 139603902141000002 شــماره پرونده: 139404002141000070 آگهى مزایده 
اموال غیرمنقول پرونده شــماره بایگانى 9400140 با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق، 
ششدانگ پالك 406/3469 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان حوزه شاهین شهر، ذیل ثبت 8133 دفتر 
74 صفحه 372 با حدود شــماًال بطول ده متر به خیابان 8 مترى شرقًا بطول بیست و پنج متر به پالك 
3470 فرعى جنوبًا بطول ده متر به پالك 3342 فرعى غربًا بطــول ده متر به پالك 3468 فرعى بنام 
آقاى مهدى باقریان خوزانى ثبت و سند المثنى چاپى شماره 680681 صادر گردیده که طبق سند رهنى 
شماره 217757 مورخه 1392/12/01 دفتر اسناد رسمى شماره 26 شاهین شهر در رهن بانک قوامین 
شعبه شاهین شــهر قرار گرفته و چون تخلف از پرداخت دین و بدهى نموده، بستانکار تقاضاى ارزیابى 
و ســپس مزایده مورد رهن را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رســمى دادگسترى ارجاع و به مبلغ 
4/025/000/000 ریال (چهار میلیارد ریال و بیست و پنج میلیون ریال) ارزیابى و به شرح ذیل توصیف 
نموده است "پالك فوق واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 4 غربى پالك 6 به مساحت عرصه 
250 مترمربع پروانه ساختمانى شماره 1489 مورخه 1354/11/22 و پایان کار شماره 11064 مورخه 
1365/10/18 صادر شده است و در زمان بازدید، مالک در حال استفاده تجارى- کارگاهى از ملک بود به 
طوریکه بخشى از آن بعنوان کارگاه دوزندگى لباس و بخشى به عنوان فروشگاه لباس در حال فعالیت بود 
لذا از شهردارى ناحیه یک شاهین شهر استعالم شد که در پاسخ طى نامه هاى شماره 94/19594 ص ن 
1 مورخه 1394/08/25 و 94/21521 ص ن 1 مورخه 1394/09/22  اعالم شد کاربرى ملک مسکونى 
و بدلیل استفاده غیرمجاز تجارى کارگاهى، پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و در حال صدور رأى 
مى باشد ضمناً کل پالك با توجه به طرح جامع در تعریض گذر واقع گردیده است و تاکنون مجوز تجارى 
ملک صادر نشده است و اعیانى ملک به صورت یک ساختمان یک طبقه به انضمام زیرزمین کوچک با 
قدمت باالى 30 سال داراى اسکلت دیوار باربر و سقف تیرآهن و آجر (طاق ضربى) است. نماى سمت 
گذر سنگ و درب آهنى آن و شیشه هاى سکوریت، نماى سمت حیاط آجر لفتون، درب و پنجره ها آهنى، 
کفسازى سرامیک و در قسمتى موزاییک، بدنه ها گچ و رنگ و کاغذ دیوارى، سقف کناف کارى و گچ 
مى باشد در زیرزمین کف موزاییک بدنه ها پالستر سیمان سفید اســت انشعابات شهرى موجود است 
کفسازى حیاط موزاییک مى باشد مساحت کل اعیانى حدود 161 مترمربع است"، لذا مزایده از ساعت 
9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 در اداره ثبت اســناد و امالك شاهین شهر، واحد اجرا، طبقه 
دوم، به فروش مى رســد و مزایده از مبلغ 4/025/000/000 ریال (چهار میلیارد و بیست و پنج میلیون 
ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود، بستانکار اعالم نموده که مورد وثیقه 
بیمه مى باشد، الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك 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 چاپ اصفهان 
روز شنبه مورخ 1396/01/26 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى، روز مزایده به روز بعد موکول 

خواهد شد. م الف: 43  اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /1/249
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على حاج حیدرى- یوسف رضائى دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه چک به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 188/95 ش 7 ح ثبت 
و براى روز چهارشنبه مورخ 96/3/3 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2134 شعبه 

هفتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/256
ابالغ راي

شــماره پرونده: 951/91 ش 5 ح شــماره دادنامه: 34- 92/1/26 خواهان: على حاج حیدرى فرزند 
عباسعلى به نشــانى: محمودآباد- خ 18 ســنگبرى کاوه، خوانده: پرویز جعفریان فرزند میرزا جعفر به 
نشانى: شاهین شــهر حاجى آباد خ والیت فرعى شــهید ناصر نظرى پ 19 موضوع: تقاضاى مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال به استناد یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: با توجه به 
دادخواست تقدیمى خواهان به طرفیت خوانده و پس از انجام مراحل قانونى و بررسى اوراق و محتویات 
پرونده، و استماع اظهارات طرفین شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف، ضمن اعالم ختم رسیدگی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید: راي شــورا: در خصوص دادخواست على حاج حیدرى به 
طرفیت پرویز جعفریان به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
121146/94810239 عهده بانک ملت از حساب جارى شماره 1543915348 گواهى عدم پرداخت 
بانک محاله علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن و استحضار 
از جریان دادرسى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل 
نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنی و 313 
و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال 
صادر مى نماید. و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ چک تا زمان 
وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ ســى هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان محکوم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 2136 قلى زاده قاضى شعبه پنجم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1/257
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103640100015 شــماره پرونده: 9509983641700330 شماره بایگانی 
شعبه: 950629 آگهى ابالغ وقت رسیدگى 96/02/23 ساعت 10 صبح به آقاى على صفرى معروف به 
على سبیل (مجهول  المکان) نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه 950629 جلسه رسیدگى به 
اتهام شما روز شنبه مورخ 1396/02/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است مستنداً به مواد 174 قانون 
آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى وقت رسیدگى فوق به شما ابالغ میگردد 
مقتضى است در زمان تعیین شده در جلسه رسیدگى دادگاه که در شعبه اول دادگاههاى عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان برگزار میگردد حاضر  گردید درصورت عم حضور یا عدم تقدیم الیحه دفاعیه دادگاه 
مبادرت به صدور رأى غیابى خواهد نمود. م الف: 18 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان 

(زرین شهر) /1/270
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى بهرام براتى سده فرزند محمود- آقاى 
قدمعلى طغیانى فرزند محمود ساکن: زرین شهر- بلوار ش قجرائى پ 38 دادخواستى به خواسته مطالبه 
هشتاد میلیون ریال وجه چک بطرفیت بهرام براتى سده که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که 
به کالسه 13/96 ش 1 ح ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 4 
عصر در جلسه یک حقوقى شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 17 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/1/274
ابالغ راي

شماره پرونده: 612/95 شماره دادنامه: 732-95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقى شوراي حل 
اختالف لنجان، خواهان: یداله طغیانى فرزند محمدعلى به نشــانی: زرین شهر خ ش دستغیب پ 94 ، 
خوانده: جعفر کرمانى فرزند نصراله به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست یداله 
طغیانى فرزند محمدعلى به طرفیت جعفر کرمانى فرزند نصراله به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح تقدیمی، شورا با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمى و مستندات ابرازى خواهان و اینکه خوانده در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به 
دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است، نتیجتًا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198و 519 و522 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر اداى دین وفق شاخص اعالمى بانک مرکزي با محاســبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/7/1 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. م الف: 19 یعقوبى قاضى شــعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/276
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم زهرا دانشمند فرزند جعفر دادخواستى به مطالبه 
نفقه بطرفیت آقاى جمشید محمودى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 3/96 در 
شعبه 8 هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 
96/2/30 ساعت 4/00 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 20 شــعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/1/278
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم ماهى گل شــاه منصورى دادخواستى به مبلغ 
28/500/00 ریال بطرفیت آقاى داراب عجمى بختیاروند که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 4/96 در شعبه 8 هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز شنبه مورخ 96/2/30 ساعت 4/30 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 21 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/1/293
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/03/350522- 1396/1/16 نظر به اینکه سند مالکیت 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره: 795 فرعى واقع در اردستان 1 اصلى گرمسیر واقع در بخش 17  ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 10036 در صفحه 211 دفتر 55  امالك به نام احمدعلى جاللى صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 960319681284158- 96/1/14 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 36822- 96/1/14 به گواهى دفترخانه 50  اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 29 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/1/295
حصر وراثت

محمد صالحى رزوه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 103 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 16/95 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا صالحى رزوه 
بشناســنامه 1150080450در تاریخ 96/1/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد صالحى رزوه (پدر متوفى) 2- ریحان صالحى رزوه به ش.ش 60 
(مادر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/1/296
حصر وراثت

على جدیدى رزوه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 3112 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 18/96 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم جدیدى رزوه 
بشناسنامه 5750065464 در تاریخ 96/1/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- على جدیدى رزوه فرزند عبداله به ش.ش 3112 (پدر متوفى) 2- زهرا نورى 
قرقرى فرزند رضاعلى به ش.ش 79 (مادر متوفى) 3- علیرضــا صالحى رزوه فرزند محمد به ش.ش 
115008045 (همسر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/1/297
حصر وراثت

رباب موسوى ریزى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 158 بـه شـرح دادخواست به کالسه 255/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقاجالل موسوى ریزى 
بشناسنامه 5117 در تاریخ 1393/11/06  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- رباب موسوى ریزى فرزند جالل ش.ش 158 ت.ت 1332 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 2- سیدمصطفى موسوى ریزى فرزند جالل ش.ش 517 ت.ت 1326 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 3- سیدمرتضى موسوى ریزى فرزند جالل ش.ش 89 ت.ت 1329 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 4- سید حجت اله موســوى ریزى فرزند جالل ش.ش 24 ت.ت 1336 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 5- سیدرضا موسوى فرزند آقاجالل ش.ش 410 ت.ت 1338 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- 
زهرا موسوى ریزى فرزند جالل ش.ش 297 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- سیدعلى 
موسوى ریزى فرزند آقاجالل ش.ش 391 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1222 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/1/332

حصر وراثت
غالمعلى ابراهیمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2851 بـه شـرح دادخواست به کالسه 7/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عماد ابراهیمى بشناسنامه 
1100231013 در تاریخ 95/11/12  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- حلیمه وکیلى فرزند احمد ش.ش 1730 ت.ت 1336 صادره از فالورجان 
(مادر متوفى) 2- غالمعلى ابراهیمى فرزند قدیرعلى ش.ش 2851 ت.ت 1331 صادره از آبادان (پدر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/1/333
مزایده

شماره نامه: 9510113742200909 شــماره پرونده: 9309983712101492 شماره بایگانى شعبه: 
950137  احترامًا نظر به اینکه در پرونده کالسه 950137  اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران به 
طرفیت خواهان خانم نسرین جوادى و خوانده آقاى محمدتقى آرام به موجب دستور فروش صادره به 
تاریخ 1395/4/20 مبنى بر فروش لذا این اجرا در نظر دارد یک باب منزل مســکونى واقع در چرمهین 
خیابان شهید رفیعى کوچه دهقان 2 به حدود 1- شماًال به منزل ســبزعلى جوادى 2- جنوبًا به منزل 
قربانعلى قهرمانى 3- شرقًا به شارع عام 4- غربًا به منزل غالمرضا جعفرى، متعلق به آقاى محمدتقى 
آرام را از طریق مزایده به فروش رساند مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسى عبارت است از: ملک 
مذکور به مســاحت 290 مترمربع عرصه و اعیانى در دو بخش قدیمى به مساحت حدود 83 مترمربع و 
قسمت جدید به مساحت 30 مترمربع جمعًا به مساحت 113 مترمربع که با استفاده از دیوارهاى آجرى و 
سقف تیرآهن و شیروانى احداث گردیده و بخشى فاقد نما مى باشد کف موزاییک و دربهاى داخل آهنى 
و دیوارها گچ و رنگ دور تا دور سالن سرامیک، یکى از اطاقها تا اســتر سرامیک سرویس بهداشتى و 
حمام در حیاط قرار دارد و آشپزخانه کاشى، دو اطاق به ابعاد 6×4 و یک اطاق به ابعاد 4×2، 4×3 مى باشد 
و داراى انشعاب آب و برق و گاز مى باشــد. با در نظر گرفتن قدمت خانه مسکونى و موقعیت آن به مبلغ 
530/000/000 ریال برابر پانصد و سى میلیون ریال معادل پنجاه و سه میلیون تومان کل شش دانگ 
ملک ارزیابى گردیده اســت این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلســه مزایده اى در تاریخ 
1396/02/17 رأس ســاعت 9 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهــادران برگزار نماید. 
طالبین مى توانند 3 روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از منزل مذکور به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت 
پیشــنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نماید. م 

الف: 24  اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران/1/334
حصر وراثت

مجید ابدالى بشناسنامه شماره 174 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 2/96/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن ابدالى 
بشناسنامه شماره 18 در تاریخ 95/11/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- افسانه 
ابدالى فرزند حسن شماره شناسنامه 392 نســبت با متوفى (فرزند) 2- مریم ابدالى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 1672 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مهرى ابدالى فرزند حسن شماره شناسنامه 9438 نسبت 
با متوفى (فرزند) 4- محمد ابدالى فرزند حسن شماره شناسنامه 32 نسبت با متوفى (فرزند) 5- مجید 
ابدالى فرزند حسن شماره شناسنامه 174 نسبت با متوفى (فرزند) 6- گشس بانو ابدالى فرزند على شماره 
شناسنامه 226 نسبت با متوفى (همســر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 24 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/342
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973759302056 شــماره پرونده: 9509983759300816 شماره بایگانی 
شعبه: 950837 خواهان: خانم نســرین امیرى نیک فرزند کلب على به نشــانى: اصفهان- برخوار و 
میمه- مرکزى- شاهین شهر سعدى جنوبى 6 شرقى پ 41، خوانده: آقاى ناصر زادهوش فرزند رضاقلى 
به نشانى: مجهول المکان، خواسته : طالق به درخواست زوجه، رأى دادگاه: خواسته زوجه خانم نسرین 
امیرى نیک فرزند کل على به طرفیت آقاى ناصر زادهوش و رضاقلى به خواسته تقاضاى صدور حکم 
مبنى بر طالق به لحاظ عسر و حرج حاکم بر زندگى بدین شرح که خواهان اظهار داشته مورخ 74/5/6 
با خوانده ازدواج نموده ام و مدت پنج سال اســت که ترك منزل نموده است و هیچگونه مسئولیتى در 
قبال زندگى ندارد دادگاه خوانده را از طریق نشر آگهى دعوت لیکن حضور نیافته و همچنین قرار استماع 
شهادت شهود صادر و شهود خواهان در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و ادعاى خواهان مبنى بر ترك 
منزل از جانب شوهر تأیید نموده اند علیهذا دادگاه با عنایت به اینکه رابطه زوجیت به موجب سند نکاحیه 
محرز بوده و مســاعى دادگاه و داوران بى نتیجه بوده و دادگاه خواهان را در عسر و حرج به لحاظ ترك 
منزل از طرف زوج دانسته لذا مستنداً به ماده 1130 قانون مدنى و 26 الى 33 قانون حمایت از خانواده 
و بر طبق قاعده فقهى الحاکم ولى الممتنع خوانده دعوى را به الزام به مطلقه نمودن خواهان مى نماید 
در خصوص حقوق مالى زوج اظهار داشــته جداگانه اقدام مى نمایم و نوع طالق بائن مى باشــد و ارایه 
گواهى عدم باردارى توســط زوجه به دفترخانه طالق ضرورى بوده و سایر شرایط اجراى صیغه طالق 
بر عهده دفترخانه اجراکننده صیغه طالق میباشد. رأى صادره شده غیابى بوده و ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 6  هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه/1/343 
حصر وراثت

اصغر شوقى جوشانى بشناسنامه شماره 552 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 6/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان احمد شوقى 
جوشانى بشناسنامه شماره 152 در تاریخ دوشنبه 15 آذر 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- ماه صنم مرادى جوشــانى فرزند حســن شماره شناسنامه 5 نســبت با متوفى (زوجه) 
2- فاطمه شوقى جوشانى فرزند احمد شماره شناسنامه 1986 نسبت با متوفى (فرزند) 3- عزت شوقى 
جوشانى فرزند احمد شماره شناسنامه 494 نسبت با متوفى (فرزند) 4- اقدس شوقى جوشانى فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1176 نسبت با متوفى (فرزند) 5- زهرا شوقى جوشانى فرزند احمد شماره شناسنامه 
943 نسبت با متوفى (فرزند) 6- على شوقى جوشــانى فرزند احمد شماره شناسنامه 21777 نسبت با 
متوفى (فرزند) 7- اکبر شوقى جوشــانى فرزند احمد شماره شناسنامه 155 نســبت با متوفى (فرزند) 
8- حبیب اله شوقى جوشانى فرزند احمد شماره شناسنامه 68 نسبت با متوفى (فرزند) 9- اصغر شوقى 
جوشانى فرزند احمد شماره شناسنامه 552 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 
16 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/344

حصر وراثت
سیدمحمدرضا اطمینان بشناسنامه شماره 722 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 4/96 ش 1 ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان لیدا 
نیکنام بشناسنامه شماره 424 در تاریخ 96/1/3 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- پگاه سادات اطمینان فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 001/782475/3 نسبت با متوفى (دختر) 
2- سیدمحمدرضا اطمینان فرزند جالل الدین شماره شناسنامه 722 نسبت با متوفى (همسر) 3- محمد 
نیکنام فرزند حســن شماره شناســنامه 84 نســبت با متوفى (پدر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 
12 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/345

فقدان سند مالکیت
شــماره: 103/96/31/26- 96/1/15 خانم مهوش هنر فرزند منوچهر باستناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 694480  
را که به میزان از ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/7205 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شــهر) که  در صفحه 389 دفتر 224  ذیل ثبت 51008 بنام مهــوش هنر فرزند منوچهر ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 173694 مورخ 90/2/22 دفترخانه 33 شاهین شهر به 
او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 22 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهین شهر/1/346

حصر وراثت
شهناز یاراحمدى بشناسنامه شماره 40 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 7/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان على اکبر لک 
بشناسنامه شماره 1283 در تاریخ 1395/12/20 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- پیمان اروجنى لک فرزند على اکبر شماره شناسنامه 575 نسبت با متوفى (پسر) 2- الهام لک فرزند 
على اکبر شماره شناسنامه 1042 نســبت با متوفى (دختر) 3-  پیام اروجنى لک فرزند على اکبر شماره 
شناسنامه 1396 نسبت با متوفى (پسر) 4- پژمان اروجنى لک فرزند على اکبر شماره شناسنامه 2156 
نسبت با متوفى (پسر) 5- عسل لک فرزند على اکبر شماره شناسنامه 4- 440184- 127 نسبت با متوفى 
(دختر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 20 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/1/347
حصر وراثت

آمنه فرهمند حسن آبادى فرزند سیف اله و به شماره شناسنامه/ملى 190 و بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1820  این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که سیف اله 
فرهمند حسن آبادى فرزند عباس به شماره شناسنامه/ملى 5 در تاریخ 1395/08/15 بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اقدس صالحیان لنجى فرزند 
صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 29 نسبت به متوفى (همسر) 2- مهدى فرهمند حسن آبادى فرزند 
سیف اله شماره شناسنامه یا کدملى 44813 نسبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا فرهمند حسن آبادى فرزند 
سیف اله شماره شناسنامه یا کدملى 4 نســبت به متوفى (فرزند) 4- آیت اله فرهمند حسن آبادى فرزند 
سیف اله شماره شناســنامه یا کدملى 84 نســبت به متوفى (فرزند) 5- لیال فرهمند حسن آبادى فرزند 
سیف اله شماره شناسنامه یا کدملى 1910 نسبت به متوفى (فرزند) 6- احمدرضا فرهمند حسن آبادى 
فرزند سیف اله شماره شناسنامه یا کدملى 82    نســبت به متوفى (فرزند) 7- آمنه فرهمند حسن آبادى 
فرزند سیف اله شماره شناسنامه یا کدملى 190 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/2 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/1/358
فقدان سند مالکیت

آقاى محسن شــفیعى فرزند محمدعلى باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 766/4 واقع در قطعه 
یک بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحــه 245 دفتر 608 امالك ذیل ثبت 138000 بنام نوشــین 
منوچهرى نجف آبادى فرزند پرویز ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب ســند رسمى شماره 
4258 مورخ 1392/03/29 دفترخانه 433 نجف آباد به آقاى محســن شفیعى فرزند محمدعلى انتقال 
یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 3913 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/374
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 589/2واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدمصطفى کاظمى شیخ شبانى  فرزند سیداحمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 

(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3992 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/457 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 831 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى مصطفائى نجف آبادى  فرزند قنبرعلى در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد ودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 

(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3991 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/1/458     
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك شماره 589/59 واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ملیحه نوروزباقرى نجف آبادى و خانم مهرى نوروزباقرى نجف آبادى  
فرزندان  مرادعلى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3990 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/459
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب دکان و راهرو متصله پالك شماره 948/4واقع درقطعه 2 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدعظیم آیتى وغیره فرزند سیدحسن در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3989 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/460

  تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالك شــماره 1345/7واقع درقطعــه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى عبدالحســین محمدى نجف آبــادى  فرزند محمدعلى 
وشــریک در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/2/25 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3988 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/461 
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک  پالك شــماره 1345/2واقع درقطعــه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى عبدالحســین محمدى نجف آبــادى  فرزند محمدعلى 
وشــریک در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 96/2/25 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3987 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/462
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک خلوت پالك شماره 300واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام پایگاه انتقال خون نجف آباد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 3986 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/463
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 585/2واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رمضانعلى مددى نجف آبادى  فرزند على در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 

(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3985 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/464
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ  پالك شماره 2244/1واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى کاظم لسانى نجف آبادى وغیره فرزند محمدعلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 

(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3962 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/465 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 450/50واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مریم عباسى آبگرمى  فرزند مرتضى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3984 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/466

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك شماره 439/11 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن آقابابائیان نجف آبادى  فرزند عباسعلى وغیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3983 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/467

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 579/5واقع درقطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن فقهى نجف آبادى فرزندمحمدباقردر جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3982 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/468 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 269/28واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زینب عالمى  فرزند قاسم در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3981 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/469 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 327/1واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عزت چاوشــى نجف آبادى فرزند غالم حسین در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3980 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/470
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره 628واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فتح اله حمیدى نجف آبادى وغیره   فرزند حیدر در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3979 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/471
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 914/4واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا نصیران  فرزند فرج اهللا وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3946 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/532  
فقدان سند مالکیت

شماره: 9512864115165 تاریخ 1395/12/21 چون محسن احمدى فرزند قدمعلى باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 
شماره 395/1870 واقع در جوزدان نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 194 دفتر 26 ذیل ثبت 
7845 و سند مالکیت 0361277 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى 
دفترخانه به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 3758 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/1017

فقدان سند مالکیت
شــماره: 95121864115165 تاریخ 1395/12/21 چون محســن احمدى فرزند قدمعلى باســتناد 
دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت 
ششــدانگ پالك شــماره 395/1871 واقع در جوزدان نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 
197 دفتر 26 ذیل ثبت 7856 و ســند مالکیت 0361276 بنام نامبرده ثبت و ســندصادر و تســلیم 
گردیده و بعد بموجب ســند قطعى دفترخانه به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شــده است. چون درخواســت صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن 
یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یــا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. 

م الف: 3759 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/1019

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354700139 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359500084 شماره بایگانی شــعبه: 960040 شاکى مینا حیدرى 
دادخواســتى به طرفیت متهمان مهدى ژوله و مجید شمس به اتهام مشارکت 
در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 121 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان (121 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شــماره 225  ارجاع و به کالسه ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/02/30 ســاعت 11:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 824 شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (121 جزایى سابق) 

1/277/

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100002 درخواســت:  شــماره 
9509983761900173 شماره بایگانى شــعبه: 950595 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 950595 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر سید شهریار 
حسینى فرزند هوشــنگ فعًال مجهول المکان متهم است به تهدید و فحاشى و 
تخریب شیشه تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز  شنبه مورخه 96/02/30 
ساعت 10/30 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: 37 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/1/308 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103760200226 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761501110 شــماره بایگانــی شــعبه: 951846 تاریخ حضور: 
1396/02/25 ســاعت حضور: 8:30 در خصــوص شــکایت اداره برق علیه 
آقاى سیدمهدى تقوى در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 75 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/1/512
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  آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به 
استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 
15 روز در دو روزنامه نصف جهان ونسل فردا چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت 
به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
.و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139560302009004697 مورخ 1395/10/27 آقاى فضل اله سلمانى مبارکه فرزند 
یداله  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134/92مترمربع مجزى شــده ازپالك یک-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فخارى
2-رأى شــماره 139560302009005228 مورخ 1395/11/26  آقاى محمدپورقلى دارانداش فرزند 
حسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/04 متر مربع مجزى شده از پالك126- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى
3-رأى شــماره 139560302009005227  مورخ 1395/11/26 خانم خدیجه قاسمى دیزیچه فرزند 
کریم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 176/04مترمربع مجزى شده از پالك  126 

-اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى
  4-رأى شــماره 139560302009005211  مورخ1395/11/26 آقاى مهــدى مردانى   فرزند احمد  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/74 مترمربع مجزى شده از پالك 478-اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قربانعلى رحیمى
5-رأى شماره 139560302009005212  مورخ1395/11/26 آقاى عبداله بخشیان لنجى   فرزند تقى   
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/86مترمربع مجزى شده از پالك 478-اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قربانعلى رحیمى 
6-رأى شــماره 139560302009005242 مورخ 1395/11/27  آقاى اکبر عباســیان   فرزند یداله 
ششدانگ یکباب خانه به  مســاحت 381/90 مترمربع مجزى شده از پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
7- رأى شماره 139560302009005241 مورخ 1395/11/27  آقاى یداله ملکى دیزیچه   فرزند حبیب 
اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/50مترمربع مجزى شده از پالك 440فرعى از126- اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى نورى دیزیچه
8- رأى شــماره 139560302009005259 مورخ 1395/11/27  آقاى جواد نادرى نوکابادى فرزند 
شکراله    ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 205/20 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نادرى 
  9-رأى شــماره 139560302009005206 مورخ1395/11/26 خانم پروانه برومند قهنویه    فرزند 
بختیار  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/09 مترمربع مجزى شده از 14فرعى از 11-اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى اکبر جنتى
10- رأى شــماره 139560302009005234  مورخ1395/11/27آقاى دادالــه گرامى صغاده  فرزند 
صفر  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 142/80 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  کاظم آقاجانیان مبارکه
11-رأى شماره 139560302009005224  مورخ1395/11/26آقاى سلطان مراد محمودى چالبطان 
فرزند على خان  ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 257/90مترمربع مجزى شده از پالك 1074فرعى از 

دو-اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على اصغر وهابى مبارکه  
12-رأى شماره 139560302009005264 مورخ 1395/11/27 آقاى ناصر موسوى دیزیچه   فرزند 
سیدحبیب  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 184/28 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس ملکى
13-رأى شماره 139560302009005244 مورخ 1395/11/27 آقاى ســلطانعلى اسمعیلى مبارکه   
فرزند رضا   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/75 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
14-رأى شــماره 139560302009005230 مورخ 1395/11/26 آقاى اصغر مهدوى لنجى   فرزند 
عبداله  ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2846/20مترمربع مجزى شده از پالك 543- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قاسمعلى ابراهیمى 
15-رأى شماره 139560302009005210  مورخ 1395/11/26 آقاى سهراب ابراهیمى وینیچه  فرزند 
اسداله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 159/32مترمربع مجزى شده از پالك  379- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى 
16- رأى شماره 139560302009005520  مورخ 1395/11/26 مســجد جامع شیخ آباد به شناسه 
ملى 14000951568 ششدانگ یکباب مسجد به مســاحت 1590/15مترمربع  مجزى شده از پالك  
5و9فرعى از چهار- اصلى بخش8   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین مالکى شیخ آبادى 
 17- رأى شــماره 139560302009005213  مورخ1395/11/26 آقاى شکراله معینى   فرزند نوراله   
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 470/55 مترمربع مجزى شــده از پالك 41-اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى 
18-رأى شــماره 139560302009005260 مورخ 1395/11/27 آقاى  مهران کیانى    فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/00مترمربع مجزى شــده از پالك 273فرعى از چهار– اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود امینى 
19-رأى شــماره 139560302009005218  مورخ 1395/11/26 آقاى مجتبى کیانى فرزند حسن    
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 159/00مترمربع مجزى شده از پالك 273فرعى از چهار– اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمود امینى  
20-رأى شماره 139560302009005219  مورخ 1395/11/26 آقاى عبداله صادقى  فرزندرمضانعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200/10 متر مربع  مجزى شــده از پالك 595فرعى از19– اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم خدارحمى  
21-رأى شماره 139560302009005261  مورخ 1395/11/27 آقاى کامران کاظمى خیرآبادى فرزند 
رمضان ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 280/50 متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى مبارکه
  22-رأى شــماره 139560302009005217  مورخ 1395/11/26 آقاى احمدرضا گلعذارى  فرزند 
عباسعلى  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 178/42 متر مربع  مجزى شده از پالك 1065فرعى از 

دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خاور عباسپور 
23-رأى شماره 139560302009009005226  مورخ 1395/11/26 آقاى  جواد بابائى درچه    فرزند 
حیدر  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/01 متر مربع  مجزى شده از پالك 550- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ریاحى
24-رأى شــماره 139560302009005240  مورخ 1395/11/27 آقاى جــالل بابائى فرزند حیدر   
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 204/31 متر مربع  مجزى شده از پالك 550- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ریاحى
25-رأى شماره 139560302009005201  مورخ 1395/11/26 آقاى فرهاد خسروى اسماعیل ترخانى 
فرزند عبدالرحیم  ششدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 154/70 متر مربع  مجزى شده از  پالك 

16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى
26-رأى شــماره 139560302009005247  مورخ1395/11/27آقاى رضا گنجى اسماعیل ترخانى  
فرزند عبدالرحیم دو دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 254/05 مترمربع مجزى شده 

از پالك 16  - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین دانش
27-رأى شــماره 139560302009005248  مورخ1395/11/27خانم فردوس اکبرى بیشــه فرزند 
غالمحسین دو دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 254/05  مترمربع مجزى شده از 

16 -اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى حســین دانش 
28-رأى شماره 139560302009005249  مورخ1395/11/27آقاى رسول گنجى اسماعیل ترخانى 
فرزند عبدالرحیم دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 254/05 مترمربع مجزى شده 

از پالك 16-اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى حسین دانش 
29-رأى شماره 139560302009005415 مورخ 1395/12/04 خانم مریم سعیدى سرارودى   فرزند 
اصغر یک ویک چهارم دانگ مشاع(باستثناء بهاى ثمنیه اعیان) از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
643/14مترمربع مجزى شده از پالك 136و137فرعى از 3- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رســمى بختیار باقران 
30-رأى شماره 139560302009005416 مورخ 1395/12/04 خانم زهرا سعیدى سرارودى   فرزند 
اصغر یک ویک چهارم دانگ مشاع(باستثناء بهاى ثمنیه اعیان) از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
643/14مترمربع مجزى شده از پالك 136و137فرعى از 3- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى بختیار باقران
31-رأى شماره 139560302009005417 مورخ 1395/12/04 آقاى محسن سعیدى سرارودى   فرزند 
اصغر سه و دو  چهارم دانگ مشاع(باســتثناء بهاى ثمنیه اعیان) از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
643/14مترمربع مجزى شده از پالك 136و137فرعى از 3- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى بختیار باقران
32-رأى شــماره 139560302009005229 مورخ 1395/11/26 آقــاى رمضانعلى فروغى دهنوى 
فرزندتقى ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 272/32 مترمربع مجزى شده از پالك 550- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله بابایى 
33-رأى شــماره 139560302009005236 مورخ 1395/11/26آقاى مجتبى نورى دیزیچه فرزند 
اکبر  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 330/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین کریمى  
34-رأى شماره139560302009005208مورخ1395/11/26آقاى محمدرضا خسروى فرزند صفرعلى  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت311/20مترمربع مجزى شــده از  پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى
35-رأى شــماره 139560302009005209 مــورخ 1395/11/26 خانم زهرا نورى   فرزند حســن  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 395/40 مترمربع مجزى شــده از پالك 377/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدابراهیم موسوى
36-رأى شــماره 139560302009005252 مورخ 1395/11/27 آقاى محمود غالمى حسن آبادى  
فرزند حیدرعلى   ششدانگ یک باب خانه وباغ متصله  به مســاحت 1184/50 مترمربع مجزى شده از 
پالك 382/1 - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى غالمى حسن آبادى

37-رأى شــماره 139560302009005237 مورخ 1395/11/27 آقاى روح اله ندافى فرزند شکراله  
ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت 236/28 مترمربع مجزى شده از پالك 617فرعى از 19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله رضائى 
38- رأى شــماره 139560302009005238 مورخ 1395/11/27 آقاى روح اله ندافى فرزند شکراله  
ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت 263/35 مترمربع مجزى شده از پالك 617فرعى از 19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله رضائى قهنویه 
39-رأى شماره 139560302009005216 مورخ 1395/11/26 آقاى مهران احمدپور مبارکه فرزند ولى 
اله ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت 74/80 مترمربع مجزى شده از پالك 1101فرعى از دو- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حاجى حسن احمدپور 
40-رأى شــماره139560302009004688مورخ1395/10/27آقاى رمضــان مالکــى فرزند على   
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت267/89مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابوالقاسم ایرانپور

41-رأى شــماره 139560302009004709 مورخ 1395/10/28 آقاى کاظم جمشیدى راد   فرزند 
رحمت اله چهار دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 210/00 مترمربع مجزى شده از 

پالك هفت- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف  
42- رأى شــماره 139560302009005538 مورخ 1395/12/23 خانم مریم قاسمى وینچه   فرزند 
حسین دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 210/00 مترمربع مجزى شده از پالك 

هفت- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف  
43-رأى شــماره 139560302009005202 مورخ 1395/11/26 آقاى فرامرز اکبرى  فرزند هاشم  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 217/50 مترمربع مجزى شده از پالك هفت - اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اسماعیل کاشف 
44-رأى شــماره 139560302009005214 مورخ 1395/11/26 آقاى اصغر اکبرى مزرعچه فرزند 
عباسعلى  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 229/86 مترمربع مجزى شده از پالك 1878فرعى از 

شش- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدتقى فروغى
45-رأى شماره 139560302009005233 مورخ 1395/11/26 آقاى مسعود صادقى فرزند  ولى سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 177/33 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین ایرانپور
46-راى   شماره 139560302009005234 مورخ 1395/11/26 خانم اکرم صادقى  فرزند  بختیار سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 177/33 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
47-راى شــماره 139560302009005246 مورخ 1395/11/27 آقاى محمد خسروى  فرزند عباس  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 197/28 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى 
48-راى شماره 139560302009005231 مورخ 1395/11/26 آقاى سیدحسن موسوى فخرآبادى  
فرزند  ســید عباس   ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 149/50 مترمربع مجزى شده از پالك 

1055فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى ایرانپور 
49- راى شماره 139560302009005562 مورخ 1395/12/23 آقاى حسین رحیمى  فرزند  عبداله   
ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 107/74 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باروتى 
50-راى شماره 139560302009005566 مورخ 1395/12/23 آقاى غالمرضا قربانى فرزند اسفندیار   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 141/03 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى
51-راى   شماره 139560302009005568 مورخ 1395/12/23 خانم حبیبه قربانى   فرزند  عباسقلى  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 139/27 مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى  
52- راى   شماره 139560302009005567 مورخ 1395/12/23 خانم شهرزاد قربانى   فرزند اسفندیار  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 139/27 مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى طاهرى  
53- - راى شــماره 139560302009005504 مورخ 1395/12/18 آقاى بهمن ســلیمانى مبارکه 
فرزند اسداله  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى   به مساحت 2921/45 مترمربع مجزى شده از پالك 

نه- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عزیزاله ایرانپورمبارکه
54- راى شماره 139560302009005245 مورخ 1395/11/27 آقاى جابر فرزندى طالخونچه فرزند 
بهرام  ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 163/65 مترمربع مجزى شده از پالك 731فرعى از40- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسن مانده على
55-راى شماره 139560302009005533 مورخ 1395/12/23 آقاى اسماعیل یوسفى   فرزند عباس  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 194/61 مترمربع مجزى شــده از پالك 377/1- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیمراد مظاهرى 
56-راى شماره 139560302009005555 مورخ 1395/12/23 خانم مریم السادات دانش سرارودى 
فرزند سیدمحمد سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/55 مترمربع مجزى شده از 

پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
57- راى شــماره 139560302009005556 مورخ 1395/12/23 آقاى مجید باقریان ســرارودى 
فرزنداسفندیار سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/55 مترمربع مجزى شده از 

پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
58- راى شــماره 139560302009005557 مورخ 1395/12/23 آقاى مجید باقریان ســرارودى 
فرزنداسفندیار ششدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 20/42 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
59-راى شماره 139560302009005523 مورخ 1395/12/23 آقاى فضل اله حیدرى وینچه فرزند 
رمضان ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 414/44 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان حیدرى
60-راى شماره 139560302009005563 مورخ 1395/12/23 آقاى محمود باقرفراش فرزند حسن 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 190/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش 

9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى قنبرى مبارکه 
61-راى شماره 139560302009005569 مورخ 1395/12/23 آقاى خیراله علیرضائى دیزیچه فرزند 
حسین  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 151/81 مترمربع مجزى شــده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مختار کریمى 
 62-راى شماره 139560302009005587 مورخ 1395/12/23 آقاى محمدرضا مردانى لنجى فرزند 
رحیم ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 203/65 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى 
63-راى شماره 139560302009005516 مورخ 1395/12/22 آقاى سیدمرتضى خلیلى لنجى  فرزند 
سیدمنصور  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 115/15 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
64-راى شماره 139560302009005524 مورخ 1395/12/23 آقاى سیدمنصور خلیلى لنجى فرزند 
سیدجالل ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 431/00 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
65-راى شــماره 139560302009005558 مورخ 1395/12/23 خانم خاتون بهرامى قهنویه  فرزند 
نعمت اله  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 150/10 مترمربع مجزى شده از پالك 414فرعى از 

19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان مبارکه
 66-راى شماره 139560302009005531 مورخ 1395/12/23 آقاى محمود خالوزاده مبارکه فرزند 
رمضان  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 296/90 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده
67-راى شماره 139560302009005521 مورخ 1395/12/23 آقاى غالمرضا رحمانى دیزیچه فرزند 
احمد  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 175/20 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى سلیمانى
68-راى شماره 139560302009005552 مورخ 1395/12/23 آقاى باقرمحمدزاده شاه کوچکى فرزند 
حیدر  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 249/80 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى خادمى
69-راى شــماره 139660302009000015 مورخ 1396/01/14 آقاى ابراهیم فنائى  فرزند اسکندر  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 173/00 مترمربع مجزى شــده از پالك 932فرعى از19- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم فنائى
70-راى شــماره 139560302009005529 مورخ 1395/12/23 آقاى محمدجعفرى دیزیچه فرزند 
عبداله  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/60 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى
71-راى شــماره 139560302009005580 مورخ 1395/12/23 خانم لیــال ابراهیمى درچه فرزند 
امامقلى یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 223/14 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى
72-راى شماره 139560302009005581 مورخ 1395/12/23 آقاى نوروز رامشگران مبارکه فرزند 
امیرآقا پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 223/14 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى
73-راى شــماره 139560302009005582 مورخ 1395/12/23 آقاى ابراهیم ایرانپور مبارکه فرزند 
نعمت اله  ششــدانگ یک باب انبار آهن آالت   به مســاحت 705/15 مترمربع مجزى شــده از پالك 

12- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مسیح صفائى
74-راى شــماره 139560302009005511 مورخ 1395/12/22 مســجد امام محمدباقر به شماره 
شناسائى14001073719   ششدانگ یک باب مسجد  به مســاحت 1207/41 مترمربع مجزى شده از 
پالك 853و854فرعى ازدو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور

75-راى شــماره 139560302009005551 مــورخ 1395/12/23 موقوفــه محمدصالحــى بــه 
شماره شناسائى14000998524  ششــدانگ یک باب پاساژموقوفه  به مســاحت 183/50 مترمربع 
مجزى شــده از پالك 588فرعى از دو- اصلى بخــش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

محمدصالحى
76-راى شــماره 139560302009005574 مورخ 1395/12/23 موقوفه عبداله صادقى به شناســه 
ملى14000743957  ششدانگ قسمتى ازیکباب ســاختمان  به مساحت 57/90 مترمربع مجزى شده 
از پالك 173فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس شالفروش

77-راى شــماره 139660302009000005 مورخ 1396/01/14 صندوق قرض الحسنه و پس انداز 
امام زمان عج اسماعیل ترخان مبارکه به شناسه ملى10260009898  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 88/54 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى سیدحسن هاشمى
78-راى شــماره 139660302009000008 مورخ 1396/01/14 آقاى بهروز باقرى فرزند عبدالعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 192/17 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى فتح اله باقرى
79-راى شماره 139560302009004262 مورخ 1395/09/29 آقاى مهدى صالحى اشترجانى فرزند 
رجبعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 240/90 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على بهرامى لنجانى
80-راى شماره 139660302009000002 مورخ 1396/01/14 آقاى رسول عباسیان  فرزند رجبعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 236/80 مترمربع مجزى شده از پالك 17- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى
81-راى شــماره 139560302009005583 مورخ 1395/12/23 خانم معصومه قربانى شاه کوچکى 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 100/13 مترمربع مجزى شده 

از پالك 903فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى چاجائى
82- راى شماره 139560302009005584 مورخ 1395/12/23 آقاى غالمعلى قربانى شاه کوچکى 
فرزند یداله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ســاختمان   به مساحت 100/13 مترمربع مجزى شده 

از پالك 903فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى چاجائى
83-راى شماره 139560302009005534 مورخ 1395/12/23 آقاى سیدنوراله میرهاشمى دهنوى 
فرزند ســید مصطفى  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 233/95 مترمربع مجزى شده از پالك 
302فرعى از یک- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شیرین جان سلطانى دهنوى

84-راى شــماره 139560302009005525 مورخ 1395/12/23 آقاى سیدعلى موسوى خواه فرزند 
سیدعبدالرسول  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 307/86 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جالل خلیلى لنجى
85-راى شماره 139560302009005204 مورخ 1395/11/26 آقاى بخشعلى محمدى آدرگانى  فرزند 
اکبر ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/54 مترمربع مجزى شده از پالك 478- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى لطفعلى محمدى آدرگانى
86-راى شــماره 139560302009005520 مورخ 1395/21/23 آقاى سید رسول موسوى دیزیچه 

فرزند سید حبیب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 446/72 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- 
اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس ملکى

87-راى شــماره 139560302009005509 مورخ 1395/12/22 آقاى محسن ایرانپور مبارکه فرزند 
حسینعلى  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 190/89 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم ایرانپور مبارکه
88-راى شــماره 139560302009005578 مورخ 1395/12/23 خانم معصومــه صفدریان  فرزند 
ماشاءاله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 149/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن
89-راى شــماره 139560302009005579 مورخ 1395/12/23 آقاى حســن عابدى لنجى فرزند 
نعمت اله  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 149/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فروتن 
90-راى شــماره 139560302009005594 مورخ 1395/12/23 آقاى علیداد طاوسى قهنویه  فرزند 
حسنعلى ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 215/91 مترمربع مجزى شده از پالك 603فرعى از19- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حمزه عزیزى
91-راى شــماره 139660302009000013 مورخ 1396/01/14 آقاى بهمن محمدى مبارکه فرزند 
نعمت اله  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 179/40 مترمربع مجزى شده از پالك 593فرعى 
از19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى عباســعلى ایرانپور مبارکه وفاطمه 

ایرانپور مبارکه
92-راى شــماره 139560302009005560 مورخ 1395/12/23 آقاى جــواد امیرى فرزند امامقلى  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 213/00 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
93-راى شماره 139560302009005571 مورخ 1395/12/23 آقاى حجت اله فخارى فرزند حسن  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 259/46 مترمربع مجزى شده از پالك 114فرعى از یک- اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نصوحى
94-راى شماره 139560302009005575 مورخ 1395/12/23 آقاى حبیب اله احمدى مزرعچه فرزند 
محمد  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 144/25 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهرام حیدرى وینچه
95-راى شماره 139560302009005525 مورخ 1395/12/23 آقاى یداله محمدى نوکابادى  فرزند 
على ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 320/00 مترمربع مجزى شــده از پالك 382- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على محمدى  
96-راى شماره 139560302009005546 مورخ 1395/12/23 آقاى جعفرقلى جبارى دیزیچه فرزند 
احمد  ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 210/78 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم کریمى
97-راى شــماره 139660302009000004 مورخ 1396/01/14 خانم فاطمــه یلمه ها فرزند على  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 181/91 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرحیم طاهریان
98-راى شــماره 139560302009005539 مورخ 1395/12/23 خانم ملوك نصر اصفهانى فرزند 
رمضان  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 341/74 مترمربع مجزى شــده از پالك 132فرعى از 

چهار- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سرور کیانى و ملوك نصر اصفهانى
99-راى شــماره 139560302009005590 مورخ 1395/12/23 آقاى احمد بهرامى دیزیچه فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 208/00 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرزاق بهرامى
100-راى شــماره 139560302009005517 مورخ 1395/12/22 آقاى رضا نورى لنجان نوکابادى 
فرزند امامقلى  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 334/30 مترمربع مجزى شده از پالك 382- 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله نورى لنجان نوکابادى
101-راى شماره 139560302009005596 مورخ 1395/12/23 خانم پروانه عابدى لنجى فرزندفتح 
اله  ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 368/98 مترمربع مجزى شــده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شریعه الفت
102-رأى شماره 139560302009005199 مورخ 1395/11/27 آقاى یزدان باقریان سرارودى   فرزند  
حیدرقلى  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/60 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى 
103-رأى شماره 139560302009005207 مورخ 1395/11/26 آقاى خداداد ملک پور قهنویه   فرزند 
فرج اله    ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 262/90 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله نهچیرى
104-رأى شــماره139560302009005258مورخ1395/11/27آقاى مختــار باقــرى بداغ آبادى 
فرزندسیف اله ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت257/85مترمربع مجزى شده از  پالك 51- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باقرى بداغ آبادى
105-رأى شــماره139560302009005255مورخ1395/11/27آقاى صمــد دانش فرزند محمد  
ششدانگ یکباب خانه  به 206/62مترمربع مجزى شــده از  پالك 1065فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خاور عباسپور
106-رأى شــماره139560302009005559مورخ1395/12/23آقاى شــکراله معینى فرزند نوراله  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت227/75مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف اله خان نهچیرى
107-رأى شماره139560302009005561مورخ1395/12/23آقاى منصور صداقت نابى فرزند رمضان  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت298/00مترمربع مجزى شــده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رســمى ســیف اله خان نهچیرى  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1396/02/10 م الف: 96/0032  مظاهر 

نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/1/375
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 123واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى پاینده نجف آبادى وغیره  فرزند محمود در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3978 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/472 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه مک پالك شماره 1345/15واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالحسین محمدى نجف آبادى  فرزند محمدعلى وشریک در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3977 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/473
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شــماره 477/14واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدجالل کافى موسوى فرزند سیدعبداهللا در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3976 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/474

    تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 959/3واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى وسایلى نجف آبادى وغیره  فرزند حسینعلى در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3975 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/1/475
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک غیرمحصورمشجر پالك شــماره 376واقع درقطعه 4 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم احترام ومحترم وعصمت همگى نمازیان نجف آبادى  
فرزندان عبدالکریم در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/2/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3974 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/476
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 1886واقع درقطعــه 7 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالکریم شــهاب  فرزندعباســعلى وغیره  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3973 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/1/477
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 164/30واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه کاظمى نجف آبادى   فرزند امیر در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ96/3/1 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3972 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/478

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 749/6واقع درقطعه4 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدایمانیان نجف آبادى  فرزند فضل اهللا وغیره  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/1 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3971 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/479
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر پالك شــماره 127/1واقع درقطعه10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى خیراللهى  فرزند نعمت اهللا وغیره  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/1 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3970 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/1/480 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 369/4واقع درقطعه3 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول مغزى نجف آبادى فرزند اســدا...  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3969 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/481 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 215/1واقع درقطعه4 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى یداهللا عرشى وخانم مریم لطفى فرزندان عباسعلى ومحمدعلى   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3968 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/482
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 143/13 فرعى از143/7 واقع درقطعه3 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا کیهانیان فرزند عباس وخانم قدســیه مرتضوى 
فرزند مجتبى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/3/1 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3967 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/483 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 1576واقع درقطعه2 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى مغزى نجف آبادى فرزند غالم حســین  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/1 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3966 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/484
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك شماره 912/4واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن چترائى  فرزند فتح اله وشریک در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3965 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/485
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 328/8واقع درقطعه4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى عباسیان نجف آبادى  فرزند عباسعلى در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3964 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/486 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجرمحصور پالك شماره 1879واقع درقطعه 10 بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمدشــمس فرزند عباسعلى وغیره در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3963 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/487

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه  پالك شماره 426/2واقع درقطعه10بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى سرمدى نجف آبادى فرزند اسمعیل در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3961 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/488 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرغیرمحصورپالك شماره 340/1واقع درقطعه 11 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل براهیمى سلطان آبادى  فرزند یعقوب 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3960 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/489 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک محصورمشجر پالك شماره 996واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدکرمى وغیره فرزند محمد در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد.  الف: 3959 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/490

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك شــماره 259/11واقع درقطعــه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى میرعباســى فرزند کریم در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/18 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3958 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/491 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک خانه پالك شــماره 851/4واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحبیب الهى نجف آبادى وغیره فرزندرضا  در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/2/18 ســاعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3957 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/1/492 
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شــاید شــما هم جزو آن افرادى باشــید که بارها 
براى تهیه چاى، یا رقیق کردن شــیر خشک نوزاد، 
آب سردشــده کترى را مجدداً جوشانده و مصرف 

کرده اید. 
دکتر عین ا... ولى زاده متخصص تغذیه، با هشــدار 
درباره لزوم پرهیز از چنین کارى گفت: در آب چندبار 
جوشیده غلظت نیترات بیشــتر مى شود و سالمت 
مصرف کننده را بــه خطر مى انــدازد. در اثر تبخیر 
دوباره آب و باالرفتن غلظت مواد ســمى، ترکیبات 
خطرناکى در آب جوش انباشته مى شود که مهمترین 
آنها نیترات است. نیترات یک ماده شیمیایى و سمى

 است.
به گفته وى زمانــى که نیتــرات در غلظت زیاد 
و بــه دفعــات، در معــرض حــرارت باال 
قــرار  گیــرد، ترکیبــات آن کامــال تغییر 
یافتــه و بــه نیتروزامین تبدیل مى  شــود که 
مى تواند ســرطان زا باشــد. افزون بر این، نیترات 
مى تواند در روده به نیتریت تبدیل  شــود و در خون 
با هموگلوبیــن ترکیب و توانایى انتقال اکســیژن 
خون به بافت هاى بدن بخصــوص مغز را کاهش

 دهد.

دکتر ولى زاده با اشــاره به اینکه نیترات، تهدیدى 
بالقوه براى ســالمتى نــوزادان به شــمار مى رود 
گفت: اگر نوزادى از شــیر خشــک رقیق شــده با 
آبى تغذیه کند کــه نیترات آن باالســت، احتمال 
ابتال بــه بیمارى مــت هموگلوبینمى یا ســندروم 
نوزاد کبــود در او افزایــش مى یابــد. نوزادانى که 
از شــیر مادر تغذیه مى کنند، حتى اگر مادرشــان 
از آبى با غلظت باالى نیترات نوشــیده باشــد، در 
معرض خطــر ابتال به بیمارى مــت هموگلوبینمى

 نیستند.
 به گفته ایــن متخصص تغذیه، امــروزه کیت هاى 
خانگى بــراى آزمایش میزان نیتــرات آب به بازار 
آمده اند و آزمایش نیترات آب آشامیدنى شایع ترین 
آزمایشى است که افراد، آزمایشــگاه هاى تجارى 
و آزمایشــگاه هاى همکار وزارت بهداشــت انجام 
مى دهنــد. بنابراین، باید خاطرنشــان کــرد که به 
منظور تامین ســالمتى خود و کودکان، بهتر است 
قبل از گرم کردن دوباره آب کترى یا ســماور، آب 
جوشیده سردشده قبلى را خالى کنید و با جایگزین 
کــردن آب تازه، ایــن آب را بجوشــانید و مصرف 

کنید.

اگر سوهان کارى ناخن ها را به درستى و دقیق انجام ندهید، 
این اتفاق مى تواند ناخن هاى شما را ضعیف و آسیب پذیر 
کند. بنابراین، قبل از هر چیزى باید ابزار مناســبى براى 

ســوهان کارى ناخن ها انتخاب 
کنید.

سوهان هاى خوب، بافتى 
شــبیه به ماســه دارند، اما بیش از حد زبر و 

زمخت نیستند.
نکته بعــدى به شــیوه ســوهان کارى ارتباط 
دارد. درواقع، شــما هیچ وقت نباید ســوهان را 
روى ناخن هــا عقب و جلو بکشــید. ســوهان 

همیشــه بایــد در یک جهــت مســتقیم حرکت 
کند و به ســمت عقــب برنگــردد. عالوه بــر این، 

ســوهان نباید بیش از حــد روى ناخن ها فشــار داده 
شود.

به یاد داشته باشید که هدف اصلى شما از سوهان کارى، 
ُپر کردن قســمت هاى آســیب دیده ناخن ها در راستاى 
تقویت آنهاست. بنابراین، شما باید طورى سوهان کارى 
را انجام بدهید که قســمت هاى آســیب دیده از هم جدا 

نشوند و صدمه نبینند.
وقتى کــه ســوهان را با 

شــدت زیاد 
روى ناخن ها فشار مى دهید 
یا آن را روى ناخن ها عقب و 
جلو مى کشید،  بافت طبیعى 
ناخن ها را در معرض خطر 
آسیب دیدگى قرار مى دهید. 
ایــن اتفــاق درنهایت به 
تضعیف ناخن هاى شــما 
ختم مى شود. سوهان کارى 
دقیــق و منظم، شــکل 
ناخن هــا را در بهتریــن 
حالت شــان حفــظ مى کند 
و مانــع از شکســتگى آنها 

مى شود.

امروزه ساده ترین روش پختن تکه هاى گوشت و مرغ و ماهى و سبزیجات با استفاده از 
تورى مشبک است که روى منقل زغالى یا اجاق گاز قرار مى گیرد.

این روش طبخ در اغلب رســتوران ها و حتى خانه ها متداول شده است. در این روش 
برخالف سرخ کردن از روغن استفاده نشده و غذا بســیار لذیذ و مطبوع مى شود، اما 
چون ماده غذایى در مجاورت مستقیم شعله گاز یا زغال کبابى مى شود، توجه به نکاتى 

الزم به نظر مى رسد.
اگر گوشت یا سبزیجاتى که توسط تورى کبابى شده ، سطحشان سیاه و سوخته شود، 
نشان دهنده این است که حرارت منتقل شده به ماده غذایى بسیار زیاد است و نه تنها 
بافت سطحى ماده غذایى تخریب و سمى و سرطانزا شده بلکه قسمت هاى میانى ماده 
غذایى هم نیم پز و خام مانده است. وقتى سطح ماده غذایى بسرعت سیاه شود و بسوزد، 
فرصتى براى ماندن بیشتر مواد گوشتى همچون استیک یا بیفتک در برابر حرارت و 
پخته شدن درون آن نخواهد بود. هنگام مصرف مواد گوشتى گریل 
شده رســتورانى به ظاهر و میانى ترین نقطه آن توجه کنید که ناپز 

نمانده باشد.
برخى خانواده ها در خانه و با اجاق گاز تکه هاى گوشــت، مرغ، ماهى یا قارچ و فلفل 
را کباب مى کنند. توصیه مى شــود،از تورى مخصوص گریل اســتفاده کنید. در بازار 
تورى هاى گریل غیراستاندارد و غیربهداشتى وجود دارد که در مجاورت با حرارت آسیب 
مى بیند و قوام خود را از دست مى دهد، ضمن این که ترکیبات فلزى مضرآن مى تواند 

وارد بافت ماده غذایى شود و آن را ناسالم کند.

اگر قصد دارید گوشت را روى زغال با تورى گریل کبابى کنید، به این نکته مهم توجه 
داشته باشید که قبل از شروع، ابتدا زغال را آماده کنید. منقلى که زغال آن شعله ور است 
و کامًال سرخ نشده و گل نینداخته، گاز منواکسید کربن منتشر مى کند که مى تواند به 

بافت غذاى کبابى نفوذ و آن را سمى و غیرقابل مصرف کند.
براى کباب کردن از تکه هاى گوشت و ماهى و مرغى استفاده کنید که ضخامت زیادى 
نداشته باشد چون مرکز آن نیم پز مى ماند، ضمن این که تکه ها بیش از حد نازك نباشند 

زیرا بسرعت سیاه و سوخته مى شود.
قبل از کباب کردن تکه هاى گوشــت، چربى هاى ظاهــرى آن را بگیرید و در میان 
دستمالى آنها را بفشــارید تا بخوبى آبگیرى شــوند. با این کار، از میزان تراوش آب 
و چربى به داخل شــعله و دود کــردن و ایجاد ترکیبات ســرطانزا جلوگیرى خواهید

 کرد.
براى آن که انتقال ترکیبات مضر حاصل از زغال یا گاز شهرى به بافت گوشت و مرغ و 
ماهى را به حداقل برسانید، ماهى و مرغ را با پوست کباب کنید و زمان خوردن، پوست 
آنها را دور بیندازید. تکه هاى گوشت را هم مى توانید با ادویه و سس مخصوص پوشش 

دهید تا به این شیوه، درصد نفوذ ترکیبات مضر دود را به حداقل برسانید.
بهترین روش کبابى کردن، استفاده از دستگاه کباب پز است که به جاى تورى گریل، 
مجهز به صفحاتى است که بدون قرار دادن ماده غذایى در مجاورت با حرارت مستقیم 
شعله گاز یا زغال، احتمال آســیب به بافت و ترکیبات مغذى ماده غذایى را به حداقل 

مى رساند.

به راحتــــــى 
آب خــــوردن 
الغـــر شویــد

بســیارى از متخصصان تغذیه معتقدند 
بدون گرفتن رژیم غذایى هم، امکان کم کردن وزن 
وجود دارد. کلید این کار انجام تغییرات ســاده در سبک 
زندگى است. با تغییرات کوچک و ساده مى توانید به تناسب 
اندام خود کمک کرده و تاثیرات ورزش و رژیم هاى مختلف 

را بیشتر احساس کنید.
تناسب اندام یکى از خواسته هاى مهم در همه ى افراد است 
و هرکسى متناسب با موقعیت و شرایط خود براى رسیدن 
به این خواسته تالش مى کند. ممکن است داشتن رژیم 
غذایى در یک فرد بهتر از ورزش او را به تناسب اندام 
نزدیک کند و یا برعکس، فقط ورزش کردن باعث 

کاهش وزن و تناسب اندام در فردى دیگر شود.

با حوصله غذا بخورید
براى غذا خوردن خود وقت مناســب تعیین 
کنید و در آن زمان به کار دیگرى فکر نکنید. 
مثًال 20 دقیقه را به وقت ناهار خود اختصاص 
دهید و این زمان فقط بــراى غذا خوردن 
شما باشــد و نه کار دیگر. عادت کردن به 
این کار یکــى از بهترین روش ها براى 

کاهش وزن است. هر لقمه اى را که 
مى خورید خوب مزه مزه کنید و 

از طعم آن لــذت ببرید. 

آهسته غذا خوردن این 
فرصت را به هورمون هاى سیرى مى دهد تا به 

 موقع ترشــح شــوند و از پرخورى جلوگیرى کنند. تند غذا 
خوردن باعث مى شود که بدن، به موقع سیر شدن را حس نکند.

خواب کافى
تحقیقات نشان داده است که خواب خوب مى تواند مصرف کالرى را تا 

6 درصد کاهش دهد و از طرف دیگر کم خوابى یکى از دالیل افزایش اشتها 
و میل به خوردن بیشتر اســت. اگر دقت کرده باشید شب هایى که بى خوابى به 

سراغتان مى آید بیشتر به سمت آشپزخانه و یخچال مى روید و این امر باعث افزایش 
دریافت کالرى در بدن و در نتیجه چاقى بیشتر است. پس خوب بخوابید.

لباس موردعالقه  خود را هدف قرار دهید
همه  ما در کمد خود لباس هایى داشته که به آن ها عالقه زیادى نیز داریم اما متاسفانه این 
لباس ها اندازه ما نیستند و براى پوشــیدن آن ها باید حداقل چند کیلو از وزن خود را کاهش 
دهیم. دامن، شلوار، پیراهن و سایر لباس هاى محبوب خود را در اتاقتان و مقابل چشمانتان 

آویزان کنید تا همیشه با دیدن آن ها انگیزه کافى براى کاهش وزن داشته باشید.

قند نخورید
حبه هاى شــیرین و کوچک قند نقش زیادى در افزایش وزن دارند، با کم کردن مصرف قند 
در طول روز مى توانید به کاهش وزن خود کمک کنیــد. عالوه بر قند، آب میوه هاى صنعتى و 
به خصوص نوشابه ها داراى قند بسیار زیادى هستند و افرادى که از نوشابه استفاده مى کنند در 
حدود 450 کالرى بیشتر از سایر افراد دریافت مى کنند. بهتر است به جاى مصرف نوشابه آب یا 
اسموتى هاى طبیعى را در برنامه ى غذایى خود جایگزین کنید با این کار از مصرف حدود 10 قاشق 

شکر صرف نظر کرده اید.

سوپ را فراموش نکنید
سوپ را به برنامه غذایى خود اضافه کنید. مصرف سوپ حداقل یک بار در روز باعث کاهش کالرى 

دریافتى شما مى شود. اگر 
دوست ندارید از ســوپ به عنوان یک 

وعده اصلى استفاده کنید، مى توانید آن را پیش 
از غذا میل کنید. با این کار میل شما به غذاى اصلى، 

که معموال حجیم و پرکالرى است، کاهش مى یابد. سعى 
کنید سوپ هایى کم نمک و سرشــار از سبزیجات مصرف 
کنید. اضافه کردن خامه و ســایر مواد چرب به سوپ باید 

محدود شود.

سعى کنید روزى 100 کالرى بسوزانید
شــما در طــول روز کارهــاى مختلفــى انجــام 
مى دهیدکه اگر کمى شــدت و یا مدت این کارها 
را افزایش دهید به راحتى مى توانیــد در هر روز 
100 کالرى بیشتر بســوزانید که این کار سبب 
کاهش وزن 4 تا 5 کیلوگرمى در طول ســال 
مى شود. کارهاى ســاده اى مانند 20 دقیقه 
پیاده روى، مرتب کردن خانــه به مدت 30 
دقیقه، 10 دقیقه دویدن و یا ســرگرم شدن 
با گل هاى باغچه و سروســامان دادن به 
آن کمــک بســیارى به کاهــش وزن و 
ســوزاندن کالرى بیشــتر در طول روز 

مى کند.

وجو
زندگى
اندام

ر

 نکاتى در مورد سوهان کارى ناخن ها

ســوهان کارى ناخن ها انتخاب 
کنید.

سوهان هاى خوب، بافتى
شــبیه به ماســه دارند، اما بیشاز حد زبر و

زمخت نیستند.
نکته بعــدى به شــیوه ســوهان کارى ارتباط
دارد. درواقع، شــما هیچ وقت نباید ســوهان را 
روى ناخن هــا عقب و جلو بکشــید. ســوهان

همیشــه بایــد در یک جهــت مســتقیم حرکت 
کند و به ســمت عقــب برنگــردد. عالوه بــر این، 

ســوهان نباید بیش از حــد روى ناخن ها فشــار داده 
شود.

ا را انجام بدهید که قســمت هاى آســیب دیده
نشوند و صدمه نبینند.

وقتى کــه ســوهان را با 

شــد
روى ناخنها فشار
یا آن را روى ناخن ه
جلو مى کشید،  بافت
ناخن ها را در معر
آسیب دیدگى قرار
ایــن اتفــاق در

تضعیف ناخن هاى
ختم مى شود. سوه
دقیــق و منظم،
ناخن هــا را در ب
حالت شــان حفــظ
و مانــع از شکســ

مىشود.

یک متخصص رادیولوژى فک و صورت با اشاره به 
کاهش سن بى دندانى و پوسیدگى دندان، علل این 

موضوع را توضیح داد.
دکتر ابراهیم صادقى با اشــاره بــه اینکه حفظ و 
نگهدارى دندان هاى شــیرى از اهمیت بســزایى 
برخوردار است، اظهار کرد: باید از خراب  شدن پیش 

از موعد آن ها جلوگیرى کرد.
وى افزود: سن افتادگى و از دست دادن دندان هاى 
شــیرى کودکان از شش تا 12 ســالگى است و در 
غیر این صورت ممکن است باعث تأخیر در رویش 

دندان هاى دائمى شود.
صادقى با اشــاره به پایین آمدن ســن 
بى دندانى و پوســیدگى دندان در افراد، 
تصریح کــرد: رژیم غذایى شــیرین، 

افزایش مصرف نوشــیدنى هاى شیرین و 
تنقالت، عدم رعایت بهداشت دهان شامل مسواك 
و نخ دندان از جملــه عوامل پوســیدگى دندان و 

بى دندانى هستند.
این متخصص رادیولوژى فک و صورت ادامه داد: 
عدم مراجعه مداوم و مستمر به دندانپزشکى براى 
بررسى وضعیت  سالمت دندان ها و باال بودن تعرفه  

دندانپزشکى نیز در پوسیدگى دندان دخیل هستند.
وى با اشــاره بــه برخــى مشــکالت در درمان 
بیمارى هاى دهان و دندان کودکان، افزود: متاسفانه 
کار با کودکان همواره ســخت است؛ چرا که عمدتا 
همکارى بســیار ضعیفى با تیم درمان دارند. ضمن 
اینکه کوچک بودن حفره دهان، کوچک  بودن دندان 
و... نیز مشکالتى در روند درمان یا ترمیم دندان ها در 

کودکان ایجاد مى کند.
صادقى همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دیابت 
عامل پوسیدگى دندان است، اظهار کرد: افراد مبتال 
به دیابت به علــت اختالل در تولیــد کالژن لثه و 
بافت نرم دهان، سریع تر با بیمارى هاى لثه مواجه 
مى شوند، ولى این موضوع در پوسیدگى دندان اثر 

سوء ندارد.
 این متخصص رادیولوژى فــک و صورت در پایان 
خاطرنشــان کرد: در صورت طوالنى مدت بودن 
التهاب و عفونت لثه الزم اســت به دندانپزشــک 
مراجعه شــود، زیرا ممکن اســت عفونت لثه وارد 

جریان خون شود.

علل کاهش سن بى دندانى 
این روکباب پختن آنقدرها هم آسان نیستدر کشور چیست؟

برخالف
چون ماد

الزم به نظ
اگر گوشت
نشان دهنده
بافت سطحى
غغغغغغذایى هم نیم
فرصتى براىم

نماند
برخى خانواده ها در
ت را کباب مى کنند.

اینکه حفظ و
ز اهمیت بســزایى

 خراب  شدن پیش 

ادن دندان هاى 
لگىاست و در 
در رویش  خیر

و
اك

    آب کترى و سماور را بیش از یک بار نجوشانید
شــما هم جز شــاید
براىتهیه چاى، یا رق
آب سردشــده کترى

کرده اید. 
دکتر عین ا... ولى زاده
درباره لزوم پرهیز از چ
جوشیده غلظت نیترا
مصرف کننده را بــه
دوباره آب و باالرفتن

خطرناکى در آب جوش
نیترات است. نیتر آنها

 است.
به گفته وى زمانــى
بــه دفعــات و
قــرار  گیــرد
یافتــه و بــه نیت
مى تواند ســرطان ز
مى تواند در روده به نی
هموگلوبیــن ترکی با
خون به بافت هاى بد

 دهد.

مس
دند

مه داد: 
ى براى 
ن تعرفه  

ستند.
 درمان 
تاسفانه 
ه عمدتا 
ضمن  .
ن دندان 
ن ها در

ا دیابت 
د مبتال 
ن لثه و 
 مواجه 
اثر  دان

ر پایان 
ت بودن 
شــک 
لثه وارد 

مسواك
ندان و 

    آب کترى
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شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 3239 مورخ 
95/12/28 شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل نسبت به فروش یکدستگاه
 مینى لودر HP -781 65 به شماره شاسى 757810029 مدل 1385 از طریق 
مزایده به مبلغ 480/000/000 ریال اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت 
بعمل مى آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و 
بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

(کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

  آگهى مزایده (مرحله اول)  آگهى مزایده (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 3240 مورخ 
95/12/28 شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین 
شماره 10 به متراژ حدوداً 751 مترمربع واقع در شهرك صنعتى هالل- بلوار 36 
مترى عدالت شرقى طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 675/900/000 ریال اقدام 
نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 
این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى 
به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیســیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد) 

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگلحسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

نوبت دوم

نوبت دوم

@nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          منبع: مهر
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کمى آن سو تر از اینجا




