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آمادگى اصفهان براى بازسازى سوریه

بین المللورزشاقتصاداجتماعجهان نما  انتخابات پارلمانی را تحریم نکنیدپرزیدنت ورزشى!پیامدهاى یک آتش سوزىخطر وقوع سونامى در ساحل جنوبى ایرانجدال «پدر و مادر بمب ها» بین روسیه و آمریکا

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان مطرح کرد
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توریسم سالمت در 
اصفهان، چشم به راه 
بخش خصوصى است

سهامداران خرد بانک صادرات 
«نگران و منتظر»
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«حراج بزرگ اصفهان» در راه است«حراج بزرگ اصفهان» در راه است

با «تلگرام»
 پول تلفن ندهید!

    نگاهى  به کنسول جدید  
نینتندو سوئیچ   

2 میلیارد تومان کالهبردارى
 با عنوان تاجر برنج

15

با خواص کره بادام زمینى 
آشنا شوید

اقتصاد هنر اصفهان 
در دستان مردم است 

نه دولت

5

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى: این حراج با اولویت آثار هنرى اصفهانى برگزار مى شودمدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى: این حراج با اولویت آثار هنرى اصفهانى برگزار مى شود

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 95/25406/د مورخه 95/7/3 هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد احداث مجموعه 
پارکینگ تفریحى و ورزشى واقع در خانه کارگر- خیابان ملک الشعراى بهار- ضلع شمالى مجتمع تجارى نور را از طریق سرمایه گذارى 

و ساخت به روش مشارکت مدنى اقدام نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر واقع در میدان فاطمیه 

ساختمان نگارستان طبقه دوم به شماره تماس 45233567- 031 دریافت نمایند. 
متقاضیان مى بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخه 96/2/14 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 

شاهین شهر تسلیم نمایند. 
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

آگهى فراخوان عمومى آگهى فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار انتخاب سرمایه گذار 

(نوبت اول)(نوبت اول)

چاپ اول

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر حسین امیرى- شهردار شاهین شهر 

مساحت عرصه آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
(مترمربع)

مساحت اعیانى 
(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

نوع 
مشارکت

1
مجموعه 

پارکینگ تفریحى 
و ورزشى

خانه کارگر  خیابان ملک 
الشعراى بهار ضلع شمالى 

مجتمع تجارى نور
حدود 1033 
مترمربع

حدود 5165 
طراحى و زمین و مجوز 18 ماه مترمربع

ساخت 
مشارکت 
مدنى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/1/87082 مورخ 95/12/29 جانشین محترم شوراى اسالمى شهر 
مجلسى، پروژه احداث مرحله اول ساختمان شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى را با اعتبارى معادل 6/800/000/000 ریال 
(شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال) از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از شرکتهاى 
داراى صالحیت الزم دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مناقصه به امور 

فنى و عمرانى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مناقصه: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 340/000/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ مناقصه را تحت عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر 

ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى ضبط خواهد شد. 
4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
5- شهردارى در رد  و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى مجلســى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852- 031 (امور فنى و عمرانى شهردارى) تماس حاصل نمائید. 

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

نوبت دوم                       آگهى مناقصه عمومى مرحله  اول                       آگهى مناقصه عمومى مرحله  اول

روابط عمومى شهردارى مجلسىروابط عمومى شهردارى مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/1/86840 مورخ 95/11/25 جانشین محترم شوراى اسالمى شهر 
مجلسى، یک باب چایخانه و آالچیق واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعاً به مبلغ 93/600/000 
ریال براى مدت یکسال شمسى از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین 
از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مزایده به امور 

مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 4/680/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت 
در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر 

ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى ضبط خواهد شد. 
4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد. 

5- شهردارى در رد  و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى مجلســى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن

 52472852- 031 (امور مالى و ادارى شهردارى) تماس حاصل نمائید. 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه - شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

نوبت دوم                        آگهى مزایده عمومى مرحله دوم                        آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

روابط عمومى شهردارى مجلسىروابط عمومى شهردارى مجلسى

اقتص
در دس

حسین قلع ریز  

مهران مدیرى
 بازیگر ثابت

 مجموعه هایش را 
از دست داد

یک هفته 
سفر رایگان  

با 
«تپسى»

هدیه آغاز به کار تاکسى آنالین 
در اصفهان
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محمد هاشمى: 
 تکلیف کردند، آمدم

 تغییر تاکتیک
 به موقع! 

2

محمد هاشمى رفسنجانى عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و برادر مرحوم 
آیت ا... هاشــمى رفسنجانى نیز صبح 

دیروز با فرســتادن نماینده اى به
 ستاد انتخابات کشور در انتخابات 

ریاست جمهورى ثبت نام کرد.

امیر قلعه نویى در روزى که بــا انبوهى از 
بازیکنان غایــب به مشــهد رفته بود 
ســه امتیاز شــیرین را از این شهر 
کســب نمود.غیبت بازیکنانى 
ماننــد ادینیــو، کرار جاســم، 

مهدى کیانى، سعید آقایى و ...

ه
ت

امیر قلعه نویى در
بازیکنان غایـ
ســه امتیا
کســب
ماننــد
مهدىک
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اصفهان در طول تاریخ چند هزارســاله خــود همواره 
زادگاه هنر،صنعت و علم بوده است.
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دیروز با حضور رئیس  جمهور از نخستین هواپیماى جت 
آموزشى بومى کشور با نام کوثر، پهپاد تاکتیکى مهاجر 6، 
موشک کروز ضدکشــتى نصیر و موشک هوا به هواى 
فکور رونمایى شــد.به گزارش تسنیم، ســردار دهقان 
وزیر دفاع که رئیس جمهور را در ایــن برنامه همراهى 
مى کرد، اظهار داشــت: این هواپیما که به ســفارش و 
مشارکت نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایران 
و به صورت کامًال بومى طراحى و ساخته شده، عالوه بر 
آموزش دانشجویان خلبانى، قابلیت اجراى مأموریت هاى 
پشتیبانى نزدیک هوایى و حمل انواع تسلیحات را خواهد 
داشــت.وزیر دفاع تصریح کرد: ایده پــردازى، طراحى، 

ساخت، آزمایش و استانداردسازى این هواپیما که از ابتدا 
تا انتها در داخل کشــور صورت گرفته است، جمهورى 
اسالمى ایران را در شــمار معدود کشــورهاى داراى 
توانمنــدى فرآیند طراحى و ســاخت هواپیماى در این 
کالس قرار داده است.سردار دهقان پیرامون پهپاد مهاجر 
6 نیز گفت: این پهپاد،  توانمنــدى انجام مأموریت هاى 
شناسایى، مراقبت و رزمى در شعاع عملیاتى گسترده و 
مداومت پروازى باال را بــراى نیروها با قابلیت اطمینان 
فوق العاده فراهم مى ســازد و فرماندهان نیرو با استفاده 
از قابلیت هاى این پهپاد مى توانند عملیات شناســایى، 

مراقبت و انهدام اهداف شناسایى شده را انجام دهند.

معاون رئیس جمهور در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به 
این سئوال که آیا می توان گفت زنان ایرانى به خودباورى 
رسیده اند که مى توانند در سطح ریاست جمهورى وارد 
صحنه اجرایى کشور شوند اظهار داشت: عدم اعتماد به 
نفس و باور زنان به توانمندى هایشــان مى تواند متأثر 
از عدم باور عمومى به صالحیت ها و شایســتگى هاى 

زنان باشد.
شــهیندخت موالوردى در پاســخ به این ســئوال که 
سیاست هاى کلى انتخابات ابالغ شد و شوراى نگهبان 
در حال تعیین معیارهاى رجل سیاســى و مذهبى است، 
حضور زنان در انتخابات ریاست جمهورى چقدر مى تواند 

این پیام را بدهد که جزو رجل سیاسى و مذهبى تعریف 
بشــوند؟ گفت : بررسى هاى ما نشــان داده که شوراى 
نگهبــان هنــوز تفســیرى ارائه نکــرده کــه نفیًا و

 اثباتًا زنان رجل سیاســى و مذهبى محسوب مى شوند 
یا نمى شوند.

وى افــزود: در دوره هاى قبلى هم کــه خانم هایى در 
انتخابات ریاســت جمهورى ثبت نام کردند هیچ وقت 
اعالم نشد به دلیل زن بودن ردصالحیت شدند، در واقع 
مثل خیلى از آقایانى که ردصالحیت مى شوند چون واجد 
شرایط الزم براى حضور در مرحله نهایى کاندیداتورى 

نیستند، خانم ها هم این وضعیت را داشتند.

رونمایى از جت آموزشى کوثر 
و جدیدترین موشک کروز 

نگاه معاون روحانى به 
نامزدى «زنان» در انتخابات

قانون اساسى را 
عوض مى کنم!

   خبر آنالین | دیروز و در آخرین روز ثبت نام 
انتخابات ریاست جمهورى، یکى از افرادى که ثبت 
نام کرد خدیجه فرخ لو  62 ســاله بــود. او که یک 
عینک دودى به چشــم داشــت گفت: مى خواهم 
قانون اساسى را عوض کنم، آقایان خانه دار شوند و 
خانم هــا مدیریت ها را به دســت گیرنــد. معاون 
اولم هم شــوهرم، ابرمرد تاریخ اســت. وى افزود:

مى خواهــم به بــرادرزاده هایم بگویــم قبر پدرم 
را بازســازى کنند! امضاى ترامپ را دوســت دارم 

مى خواهم آن را تقلید کنم. 
جوانى 22 ساله هم با در دست داشتن شناسنامه اش 
به ستاد انتخابات وزارت کشور آمد و قبل از ثبت نام 
در جمع خبرنگاران گفت: هنوز به خدمت سربازى 
نرفته ام؛ ســربازى رفتن با رئیس جمهور شــدن 
منافاتى ندارد؛ فکر مى کنم دوره دو ســاله سربازى 

را باید در میان دوران ریاست جمهورى ام طى کنم.

نماینده سابق شهرضا هم 
ثبت نام کرد 

عوض حیدرپــور نماینده پیشــین    ایسنا|
مجلس در انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام کرد. 
وى که نمایندگى مردم شهرضا در مجلس را بر عهده 
داشت صبح دیروز با حضور در ستاد انتخابات کشور، 
در انتخابات ریاست جمهورى 96 ثبت نام کرد. وى 

گفت بنده مستقل وارد عرصه انتخابات شده ام.

اختالس در 
شوراى مبارزه با مواد مخدر 
  میزان | رئیــس کل دادگســترى اســتان 
خراســان شــمالى از کشــف اختالس در شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان خراســان 
شمالى و بازگشت 286 میلیون تومان به بیت المال 

خبر داد .
حجت االســالم و المســلمین قدرتى در تشریح 
جزئیــات این خبرگفــت: در بررســى هاى اولیه و 
تحقیقات مقدماتى چهار متهــم تحت تعقیب قرار 
گرفتند و مبالــغ اتهامى به این افــراد 480 میلیون 
تومــان بود کــه وجوه اختالســى به بیــت المال 

بازگردانده شد.

خبر مهمى که 
رهامى رسانه اى کرد 

  ایلنا| حجت االسالم و المسلمین محسن 
رهامى، درباره جزئیــات دیدارش بــا مقام معظم 
رهبرى گفت: در ادامه دیدارهاى گذشــته مان روز 
چهارشنبه هفته گذشته به همراه آقاى منتجب نیا به 
دیدار مقام معظم رهبرى رفتیم. او ادامه داد: در این 
دیدار درباره موضوعات مهمى از جمله رفع حصر و 
انتخابات صحبت کردیم. رهامى انتشار مشروح این 
دیدار را به بعد از ثبت نام انتخابات ریاست جمهورى 

موکول کرد.

پیش بینى علم الهدى 
  تابناك | آیت ا... علم الهــدى در خطبه هاى 
نماز جمعه مشهد تصریح کرد: در انتخابات مردم هر 
کســى را انتخاب کنند باید برود و نوکرى کند و اگر 
دلشان نخواست باید بروند کنار بنشینند زیرا مردم 

دوست دارند کس دیگرى را انتخاب کنند.

آغاز بررسى صالحیت ها 
عباســعلى کدخدایى سخنگوى    تسنیم|
شــوراى نگهبان در جمع خبرنــگاران درباره روند 
برررسى صالحیت داوطلبان این دوره از انتخابات 
ریاست جمهورى در شوراى نگهبان، گفت: هم اکنون 
مشــغول بررســى صالحیت داوطلبان در شوراى 
نگهبان هســتیم. وى افزود: همزمان با بررســى 
صالحیت  داوطلبان انتخابات ریاســت جمهورى، 

نسبت به آنها اعالم  نظر خواهد شد.

توئیتر

یک رفتارشــناس گفــت: اکثر افــرادى که بدون 
برخوردارى از فاکتورهاى الزم در انتخابات ریاست 
جمهورى ثبــت نام کــرده اند به ســندروم «خود 

مطرحى» مبتال هستند.
مجید ابهرى در گفتگو با میزان اظهار داشت: در ایام 
ثبت نام کاندیداى ریاست جمهورى شاهد بودیم  که 
به دلیل فقدان آموزش هاى سیاسى و کمرنگ بودن 
سواد اجتماعى و فرهنگى، برخى افراد که به هیچ وجه 
از شرایط الزم برخوردار نیستند به خود اجازه حضور 
در وزارت کشــور و ثبت نام در انتخابات را داده اند. 
وى افزود: رفتار این افراد بــه نوعى اهانت به مردم 
و حاکمیت ملى تلقى شــده و نباید بــه این رفتارها 

دامن زده شود.
این رفتارشــناس با تقســیم افراد حاضر در ســتاد 

انتخابات کشــور که از ویژگى هاى الزم برخوردار 
نبوده و جزو رجال سیاسى به شــمار نمى آیند به دو 
گروه گفت: از منظر رفتارشناســى سیاسى اینگونه 
افراد به دو گروه تقسیم مى شــوند. یک گروه براى 
تمسخر و تبدیل یک حرکت سیاسى سرنوشت ساز 
به شــوخى ثبت نام مى کنند و گروه دوم نیز افرادى 
هستند که داراى مشــکالت روانى و عصبى بوده و 

از سوى برخى افراد براى حضور تحریک شده اند.
وى با انتقاد از اقدام خانواده یک کودك سه ساله براى 
ثبت نام فرزند خود در انتخابات ریاســت جمهورى 
اذعان داشــت: در این چند روز اخیر شاهد بودیم که 
خانواده یک کودك سه ســاله و یا جوانى 18 ساله 
براى ثبت نام در محل ستاد حضور پیدا کرده اند. این 

رفتار به هیچ وجه توجیه منطقى ندارد.

این رفتارشناس اجتماعى اصلى ترین مشکل افرادى 
که بدون داشتن شــرایط الزم در ســتاد انتخابات 
کشور حضور پیدا کرده اند را ابتال به سندروم «خود 
مطرحى» دانســت و بیان کرد: ابتالى این افراد به 
سندروم «خود مطرحى»، مشــکل اساسى آنها به 
شمار مى آید و رسانه ها نباید با مصاحبه با این افراد 
و یا انتشــار عکس هاى آنها، بــه عملکرد این عده 

دامن بزنند.
ابهرى تأکید کــرد: زمانى که تصویــر و مصاحبه 
افراد مبتال به ســندروم «خود مطرحى» منتشر مى 
شود، ســایر افراد نیز براى حضور در ستاد انتخابات 
تشویق شــده و همین موضوع سبب مى شود یک 
حرکت سرنوشت ساز، تبدیل به یک شوخى سیاسى

 شود.

حمید رسایى انصرافش از کاندیداتورى انتخابات میان 
دوره اى مجلس را اعالم کرد.

به گزارش نامــه نیوز، نماینده ســابق مجلس در کانال 
تلگرامــى اش نوشــت: از حدود ســه ماه قبــل بنا بر 
ضرورت هایى که احساس مى کردم با توجه به فرصت 
قانونى، قصد داشتم تا با حضور در انتخابات میاندوره اى، 
تمام توان و ظرفیت ملى خود را در راستاى دفاع از حقوق 
انقالب اســالمى و مردم انقالبى و زحمتکش آن شهر

 به کار گیرم.  
اکنون با توجه بــه ضرورت کمک بــه جریان انقالبى 
شهر براى معرفى کاندیداى واحد و از آنجا که احساس 
مى کنم، حضورم مى تواند سبب تشــتت آراء  نیروهاى 
انقالبى شهر شود، از ادامه حضور در انتخابات میاندوره اى 
اصفهان انصراف مى دهم و با توجه به نیاز جبهه انقالب 
در معرفى کاندیداى واحد اصلح در انتخابات ریاســت 
جمهورى، براى پایان دادن به دولت خسته،کم کار، مدافع 
مفسدان اقتصادى، رفاه طلب، اشرافیگرا و متمایل به نظام 
سلطه، تمام توان و تالش خود را براى کمک به کاندیداى 

اصلح ریاست جمهورى به کار خواهم گرفت.

تحوالت پیرامون محمود احمدى نژاد به سرعت 
رخ مى دهد. او بر خالف انتظار در انتخابات ریاست 
نام نویســى کرد و داوطلب نامزدى در انتخابات 
ریاســت جمهورى شــد. این تصمیــم محمود 
احمدى نژاد واکنش هاى زیادى را در پى داشــته 
اســت. در عین اینکه برخى چهره ها از نامزدى او 
استقبال کرده و حتى خواهان آن شده اند که شوراى 
نگهبان صالحیت او را تأییــد کند تا با رأى منفى 
مردم مواجه شــود برخى چهره ها که ازهواداران 
سرسخت او از ابتدا تا امروز بوده اند نیز جدایى خود 

را از محمود احمدى نژاد اعالم کرده اند. 
چنانچه مهــدى کوچک زاده از اعضاى ســابق 
جبهه پایــدارى که روابــط بســیار نزدیکى با 
محمود احمدى نژاد داشــت در مطلبى از محمود

احمدى نژاد اعــالم برائــت کرد و دیــروز نیز 
حمید رسایى دیگر عضو سابق پایدارى در مطلبى 
به این اقدام احمدى نژاد اعتراض کرده و به نوعى 

از او اعالم برائت و دورى کرده است. 
اما نکته قابل توجه در این مورد ســکوت سنگین 
روح ا... حسینیان است. او همیشه از حامیان محمود 
احمدى نژاد بوده است و حتى خبرهایى هم در این 
چند وقت در مورد او شنیده شــده که حکایت از 
تالش او براى بازگشــت احمدى نژاد به صحنه 
انتخابات داشته و دیدارهایى براى وساطت داشته 
است. این شــایعه هرگز تأیید نشــد. او هم خود 
سخنى در این مورد نگفت اما برخى روحانیون قم 

این رفت و آمدها را تأیید کردند.
حاال که محمود احمــدى نژاد نامــزد انتخابات 
شــده ســئوال مهم این اســت که آیــا روح ا... 
حســینیان همچنان موافق ایــن کاندیداتورى 
است؟ آیا ممکن است که او براى تأیید صالحیت 
احمدى نژاد تالش کند؟ یا اینکه او نیز مخالف این 
نامزدى است و مانند خیلى هاى دیگر از حامیان 
احمدى نژاد مخالفتش را با این نامزدى صریح و 

روشن اعالم مى کند ؟

«فایننشیال تایمز» نوشت: حسن روحانى رئیس جمهور 
اعتدالگراى ایران روز جمعه حضور خــود در انتخابات 
ریاست جمهورى را با حضور در وزارت کشور و ثبت نام، 
تأیید کرد. او در انتخاباتى حاضر خواهد شــد که چندین 

مخالف سرشناس او مقابل او صف آرایى کرده اند.
به گزارش انتخاب، این روزنامه انگلیسى در ادامه نوشت: 
روحانى پس از ثبت نام در انتخابات از عملکرد اقتصادى 

خود و بزرگ ترین دستاورد خود یعنى برجام دفاع کرد.
اصالح طلبان معتقدند توافق هسته اى که منجر به لغو 
بســیارى از تحریم ها شــد، باعث حضور سرمایه هاى 
خارجى در ایران و تعامل مجدد تهران با جهان مى شود 
اما اصولگرایان در مقابل بــر این باورند که برجام موفق 
نشده است ارمغانى براى مردم به بار آورد. آنها همچنین 
از روابط گرم تر با اروپا انتقاد مى کنند. از ســوى دیگر، 

انتقادات مکرر «دونالد ترامــپ» از برجام باعث تقویت 
اصولگرایان شده است.

در انتخابات، اصالح طلبــان و اعتدالگرایان مى گویند 
که انتخابات امســال پیچیده شده اســت. چهره هایى 
که تاکنون نشــان داده اند که عزم جــدى براى رقابت 
با روحانــى دارند ابراهیم رئیســى و محمــود احمدى 
نژاد هســتند. تحلیلگــران در مورد تأییــد صالحیت 

احمدى نژاد تردید دارند.
رئیسى براى بسیارى از ایرانیان شناخته شده نیست اما 
برخى بر این باورند کــه او از حمایت بخش اصولگراى 
روحانیــت برخوردار اســت. یک تحلیلگــر مى گوید: 
درحالى که پیروزى براى رئیســى امر دشوارى است اما 
سخنان پوپولیســتى او مى تواند موجى اجتماعى  ایجاد 

کند.

یک رفتارشناس پاسخ مى دهد

چرا همه مى خواهند رئیس جمهور شوند؟ 
گزارش روزنامه «فایننشیال تایمز» از حضور روحانى در انتخابات:

 صف آرایى اصولگرایان سرشناس مقابل یک اعتدالگرا 

محمد هاشــمى رفســنجانى عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام و بــرادر مرحــوم آیت ا... هاشــمى 
رفسنجانى نیز صبح دیروز با فرســتادن نماینده اى به

 ستاد انتخابات کشــور در انتخابات ریاست جمهورى 
ثبت نام کرد.

به گزارش انتخاب، محمد هاشمى خود نیز با حضور در 
وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: اگر شرایط مهیا 

باشد تا آخر مى مانم و رقابت مى کنم.
رئیس اسبق صدا و سیما اظهار داشت: ضرورت هایى  

بود که من کاندیدا شوم.
محمد هاشمى روز شنبه بعد از ثبت نام در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهورى در جمع خبرنگاران 
افزود: من باتوجه به آرمان ها و اندیشــه هاى مرحوم

آیت ا... هاشــمى رفســنجانى که اعتدالــى ایران و 
رفاه و آســایش براى مردم بوده و هســت برآن شدم 
که  از این طریــق در حد توان آرمان هاى ایشــان را 

پیگیرى کنم.
وى گفت: من به صورت مستقل وارد شده ام.

رئیس اسبق صدا و سیما ادامه داد: ضرورت هایى  بود که 
من کاندیدا شوم از جمله توصیه آیت ا... هاشمى بود که 
با توجه به نحوه رقابت و صحنه رقابت وجوددارد الزم 
است بیشتر از یک نفر در صحنه حضورداشته باشم که 

برآن اساس وارد شدم.
وى افزود: اولویت ها را قانون تببین کرده و برنامه ششم 
اخیراً به تصویب رسیده است بنابراین کشور ما االن بر 
مبناى قانون اداره مى شود و قانون محور و برنامه محور 
است. من براســاس همان اولویتى که در قانون وجود  

دارد عمل مى کنم.
هاشمى درباره عملکرد صدا و سیما و انتظار از آن گفت: 
صدا وسیما به عنوان یک رســانه ملى انتظار است که 
براساس ملى عمل کند و گرایش هاى سیاسى نداشته 
باشد.  زمانى که من مســئولیت صدا و سیما را داشتم 
اوایل انقالب بــود، گروه هاى متعدد سیاســى هم در 
کشور وجودداشتند و تعدادى از آنها هم در صدا و سیما 

حضور فعال داشتند. 
وى ادامه داد: من خدمت امام(ره) رســیدم و ســئوال 
کردم و وضعیت را ترســیم کردم  امام(ره) جواب دادند 
اگر کسى اندیشه سیاسى داشته باشد هیچ مانعى ندارد 
اما اگر بخواهد آن اندیشــه سیاســى در رسانه ملى و
 صدا وسیما اعمال کند درست نیســت و جلوى آن را 

باید بگیرید.
وى درباره حضور خود دوباره گفت: بخاطر اینکه صحنه 
رقابت این انتخابات بســیار حساس اســت و ابهاماتى 
وجوددارد و معلوم نیســت رقابت چگونه باشد بنابراین 

به من، هم مشورت و هم تکلیف شده که حضور داشته 
باشم. ما همه پیرو آیت ا... هاشمى رفسنجانى هستیم و 
ان شاءا... در مواقع حساس تعامل بسیار خوبى خواهیم 

داشت. 
هاشمى در پاســخ به این ســئوال که آیا ثبت نام شما 
ارتباطى به حضور ثبت نام احمدى نــژاد دارد یا خیر؟ 
اظهار داشــت: خیر، هیچ ارتباطى وجود ندارد دوستانى 
که بودند مشورت دادند و حضورم بیشتر جنبه تکلیفى

 دارد.
وى همچنین در پاسخ به این سئوال که وضعیت کشور را 

چطور مى بینید؟ تصریح کرد: به هر حال شرایط مطلوب 
نیست و نیاز به کار زیاد دارد، زحمت زیاده کشیده شده 

ولى آنطور که انتظار مردم است نیست.
هاشــمى در پاســخ به ایــن ســئوال که اگــر تأیید 
صالحیت نشــوید چه واکنشــى نشــان خواهید داد؟ 
گفت: ســکوت! و به خداونــد تبارك و تعالــى واگذار

مى کنم.
وى در پاسخ به این سئوال که اولین اقدام بعد از ریاست 
جمهورى شــما چه خواهد بود، افزود: حاال بگذارید به 

آنجا برسیم بعداً خواهم گفت.

برادر آیت ا...هاشمى رفسنجانى نامزد انتخابات ریاست جمهورى شد 

محمد هاشمى:  تکلیف کردند، آمدم
حسینیان هم از 
محمود احمدى نژاد

 «اعالم برائت» مى کند؟

انصراف حمید رسایى از 
کاندیداتورى در اصفهان !

روس ها مى گویند با وجودى کــه وزن و ابعاد «پدر همه بمب ها» کمتر از 
«مادر همه بمب ها» است اما قدرت انفجار و تخریب بمب آنها چهار برابر 

بمب آمریکایى است.
به گزارش عصــر ایران، پس از حملــه اخیر آمریکا بــه مواضع داعش در 
اســتان ننگرهار افغانســتان با اســتفاده از بمبــى که از ســوى آمریکا
«مادر همه بمب ها» نامگذارى شــده، روس ها در ادعایــى تازه گفته اند 

قوى ترین بمب جهان در اختیار آنهاست. 

خبرگزارى «اسپوتنیک» روســیه روز جمعه  با انتشار مطلبى از وجود «پدر 
همه بمب هاى جهان» در اختیار روسیه خبر داده و نوشت این بمب که در 
سال 2007 با موفقیت آزمایش شده قوى ترین بمب جهان است و چهار برابر 

قوى تر از مادر بمب هاست.
بر اساس این گزارش، پدر بمب هاى جهان با وجودى که سبک تر از مادر 
بمب هاست اما قدرت انفجارى آن برابر با 44 تن «تى ان تى» است و چهار 
برابر قوى تر از مادر بمب هاست که قدرت انفجار آن معادل 11 تن «تى ان 

تى» است.
نیروى هوایى آمریکا عصر پنج شنبه هفته گذشته به دستور «دونالدترامپ» 
بمبى موسوم به مادر همه بمب ها (MOAB) را که قوى ترین بمب غیر 
اتمى (متعارف) دنیاست روى مواضع داعش در منطقه مرزى بین افغانستان 
و پاکستان انداخت. این نخستین استفاده نظامى از این نوع بمب در ارتش 

آمریکاست.
این بمب که در سال 2003 ساخته شــده حدود یک متر پیش از اصابت به 
زمین منفجر شده و تا شعاع یک کیلومترى همه چیز را نابود مى کند. وزارت 
دفاع آمریکا عصر جمعه (به وقت آمریــکا) فیلم پرتاب این بمب بر مواضع 

داعش در افغانستان را نیز منتشر کرد.
گفته مى شود در جریان حمله عصر پنج شنبه به تونل هاى زیرزمینى داعش 
در استان ننگرهار افغانستان دستکم 36 نظامى وابسته به گروه تروریستى 

داعش کشته شده اند. هنوز گزارشى از تلفات غیر نظامیان این حمله مخابره 
نشده است.بنا به گفته «ژنرال الکساندر روشکین» معاون رئیس ستاد ارتش 
روسیه، پدر همه بمب ها (FOAM) که در اختیار روسیه است، وزن کمتر 
و ابعادى کوچک تر از مادر بمب ها دارد اما بخاطر اینکه درجه حرارت مرکز 
انفجار آن دو برابر بمب آمریکایى است، قدرت تخریبى آن چهار برابر مادر 
همه بمب هاست.روس ها مى گویند در سال 2007 این بمب جدید خود را 

با موفقیت آزمایش کرده اند.

جدال «پدر و مادر بمب ها» بین روسیه و آمریکا
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معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى ناجا با بیان اینکه 
در ایام طرح نوروزى، به طــور میانگین حدود 90 درصد 
مجموع سرقت ها کشف شده اســت، خاطرنشان کرد: 
میزان کشفیات سرقت در طرح نوروزى امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، افزایش محسوسى داشته است.

سرهنگ رضا موذن با اشاره به برنامه هاى متعدد پلیس 
آگاهى در خصوص مبارزه با ســرقت در طرح نوروزى 
امســال، گفت: از 26 اســفند 95 تا پایان 13 فروردین، 
سرقت هایى نظیر مغازه 19 درصد، محموله 20 درصد، 
موتورسیکلت 10 درصد، خودرو  و جیب برى 7 درصد، 
وسایل داخل خودرو 2 درصد و منزل0/7 درصد کاهش 

داشته است. 
وى ادامه داد: طى این مدت مجموع سرقت ها در کشور 

بیش از یک درصد کاهش داشته است.
این مقام انتظامى افزود: علیرغم کاهش سرقت در اکثر 
استان ها، کشف جرائم سرقت بیش از 4 درصد و کشف به 

وقوع 3 درصد ارتقا و بهبود یافته است.
وى با بیان اینکه طى این مدت، به طور میانگین حدود 90 
درصد مجموع سرقت ها کشف شده است، خاطرنشان 
کرد: بهترین عملکرد کشــف جرائم سرقت، مربوط به 
سرقت خودرو است که 95 درصد این سرقت ها به کشف 

منجر شده است.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آمــوزش و پرورش در 
واکنش به اخبارى درخصوص افزایــش دوباره حقوق 
فرهنگیان تــا 700 هزار تومــان اظهار داشــت: پیرو 
دســتور وزیر آموزش و پرورش از اواخر ســال گذشته 
کارگروهى تشکیل شد تا در جهت اجرایى کردن یکى 
از بندهاى ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه به منظور 
ساماندهى حقوق و مزایاى کارکنان فرهنگى راهکارى

 دیده شود.
منصور مجاورى در گفتگو با ایسنا، افزود: در واقع استقرار 
نظام پرداخت حقوق و مزایاى فرهنگیان در این بند مورد 

تأکید قرار گرفته است. 

مدیرکل برنامــه و بودجه وزارت آمــوزش و پرورش با 
بیان اینکه منتظر ابالغ قانون برنامه ششــم توسعه به 
دستگاه هاى اجرایى هستیم، گفت: پس از آن راهکارهاى 
درنظرگرفته شده را در قالب الیحه اى تنظیم و به هیئت 
دولت ارسال مى کنیم که پس از تصویب دولت و مجلس 

قابلیت اجرایى پیدا خواهد کرد.
مجــاورى افــزود: بنابراین هر شــخصى بر اســاس 
دستورالعمل جدید مشــمول افزایش حقوق خواهد شد 
اما روش و مبناى محاسبه آن هنوز مشخص نیست. وزیر 
آموزش و پرورش تأکید دارد که حقوق فرهنگیان همانند 

حقوق اساتید دانشگاهى منظور شود.

چرا حقوق فرهنگیان 
دوباره زیاد شد؟

کشف 90 درصد سرقت ها در 
ایام نوروز

محبِت دوستان 
در مدیریت بحران 

رئیس سازمان مدیریت بحران در پاسخ به انتقادات 
نســبت به روند شــیوه عملکرد مدیریــت بحران 
خوزســتان در بحران بهمن ماه گفت: اینکه افرادى 
مى گویند در بحران اخیر خوزستان شاهد بحران در 
مدیریت بحران بودیم، محبت آنها را مى رســاند اما 
واقعیت این اســت که 80 درصد بحث گرد و غبار در 

اختیار کشور ما نیست و ناشى از خارج از ایران است.
اســماعیل نجار در پاسخ به ســئوالى مبنى بر عدم 
پرداخت خســارت ســیل هاى دو ســال گذشته در 
خوزستان اظهار داشــت: رقم اعتبارى خسارات این 
حوادث برآورد و به دولت منعکس شده است. متأسفانه 
بسیارى از استان هاى کشور به علت وقوع سیل درگیر 
خسارات سنگینى شــدند و پرداخت این خسارات با 

مشکل مواجه است.

شجاعت آفرینى در کارآفرینى 
وزیرآموزش و پرورش گفت: امروز اگر شاهد بیکارى 
برخى ازفارغ التحصیالن دانشگاه ها در سطح جامعه 
هستیم، علتش این است که افراد مهارت هاى الزم در 
دوران کودکى و نوجوانى راکسب نکرده اند و دوره هاى 
آموزشى دانشگاه نیز اثر چندانى برتخصص ومهارت 
آنها نداشته است، زیرا افراد در سنین پایین مهارت ها را 

عمیق تر و اساسى تر فرا مى گیرند .
فخرالدین دانش آشتیانى تخصص را یکى از عوامل 
کارآفرینى دانست و افزود: البته تخصص به تنهایى 
براى کارآفرینى کافى نیســت بلکه افراد باید داراى 
شجاعت و قدرت ریسک پذیرى باالیى باشند و این 

تفکر، یک مهارت مؤثر درکار آفرینى است .
وى  گفت: در فرآیند آموزشى باید شجاعت را در دانش 
آموزان تقویت کنیم تا آنها از قدرت تصمیم گیرى و 

تفکر که الزمه کارآفرینى است، بهره مند شوند .

خنده حالل، لطفاً...
رئیس ســتاد اقامه نماز با تأکید بر توجه ترویج خنده 
حالل در جامعه گفت: خنــده حالل در زندگى مردم 
ما حذف شده است حوزه علمیه در این زمینه باید به 

صورت جدى وارد عمل شود.
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتى بیان کرد: 
مبلغان و طالب مى توانند مهارت هاى گوناگون اعم 
از خنداندن حالل، مهارت صحبت با وهابیت، مهارت 
آموزش قرآن، آموزش احکام، آموزش گفتن حدیث را 

بیاموزند و آن را تبلیغ کنند.
وى افزود: یکى دیگر از مشــکالت کشــور مشکل 
مدیریت است، باید بتوانیم در هر شرایطى زندگى مان 

را مدیریت کنیم.
او با اشــاره به بیکارى دانشــجویان،اظهار داشت:  
باید محتواى درس ها در مــدارس، در حوزه ها و در 
دانشگاه ها عوض شــود و مهارت هاى گوناگون هم 

آموخته شود.
رئیس ستاد اقامه نماز اذعان داشت: 22 واجب اصلى 
فراموش شده داریم که یکى از این واجبات فراموش 

شده زکات است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

بازگشت روستاییان از شهر!
معاون توسعه روستایى و مناطق محروم رئیس جمهور 
درباره مهاجرت روستاییان به شهرها افزود: در بعضى از 
روستاها افزایش مهاجرت معکوس را شاهد بودیم. تعداد 
روســتاهاى باالى 20 خانوار در سرشمارى سال 95 به 
حدود 1335 روستا رسیده اســت و حدود 600 روستاها 
با جمعیت باالى 20 خانوار داریم. همچنین از جمعیت 
21 میلیونى روستاها، با کاهش 700 هزار نفرى جمعیت 

روبه رو بوده ایم. 
ســید ابوالفضل رضوى بیان کرد: در آمــار مهاجرت 
معکوس، تعداد روستاهاى زیر 20 خانوار کاهش داشته 
اســت. در آمار تعداد جمعیت روستایى کشور نیز شاهد 
کاهش بوده ایم. وى خاطرنشان کرد: با توجه به عالقه اى 
که روستانشینان شــهرى براى دریافت وام اشتغال با 
کارمزد کم از خود بروز داده اند، پیش بینى مى شــود که 
تعداد روســتاییان متقاضى براى بازگشت از شهرها به 
روستاها افزایش پیدا کند. طرح روستاهاى بدون بیکار نیز 
اگر به باور عموم روستاییان برسد، آنها را تشویق به 

ماندن در روستاهاى خود مى کند.

چرك نویس

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: تا روز دوشنبه 
در 16 استان کشور باران مى بارد.

محمد پور اظهار داشــت: دماى هوا در بسیارى از 
استان هاى کشور تا چند روز کاهش یافته و روز سه 
شنبه خنک ترین روز هفته است. در برخى مناطق 

دما تا 10 درجه کاهش مى یابد. 
وى ادامه داد: روز یک شنبه(امروز) براى استان هاى 
آذربایجان شرقى، غربى،کردستان، کرمانشاه، ایالم، 
سه استان ساحلى خزر، تهران، قزوین، البرز، همدان 
و خراسان شمالى و خراســان رضوى بارش باران 
پیش بینى مى شــود. همچنین با بــارش باران در 
اســتان هاى کهگیلویه وبویراحمــد و چهارمحال 

وبختیارى احتمال اعالم اخطاریه سیل وجود دارد. 
به گفته کارشناس سازمان هواشناسى با فعال شدن 
کانون ریز گردها در عراق و عربســتان بار دیگر در 
جنوب غرب کشور شــاهد ورود ریزگردها و گرد و 

غبار خواهیم بود. 

روزنامه بریتانیایى «ایندیپندنت» با انتشار گزارشى علمى و تحلیلى اشاره 
مى کند که احتمال وقوع سونامى اى مشابه آنچه در جنوب شرقى آسیا در 
سال 2004 میالدى و آنچه در ژاپن در سال 2011 میالدى روى داد در 
سواحل جنوبى ایران و مناطق مرزى کشور با پاکستان وجود دارند چراکه 
صفحات تکتونیکى درحال حرکت در دریاى عرب مى توانند موجب ایجاد 

تخریب در سواحل جنوبى ایران شوند. 
به گزارش آفتاب نیوز، این روزنامه مى نویسد: «از زمان سونامى "سوماترا" 
در ســال 2004 میالدى در تایلند بیش از یک دهــه مى گذرد. حادثه 
دردناکى بود و پس از وقوع زلزله 9 ریشترى ساحل "سوماترا" به دلیل 
برخورد امواج چند مترى ارتفاع اقیانوس هند نابود شد و بیش از 230 هزار 
نفر از مردم در 14 کشور جهان جان خود را از دست دادند. در سال 2011 
میالدى زلزله 9 ریشترى دیگرى روى داد این بار در ژاپن و امواج با ارتفاع 
20 متر باعث جارى شدن سیل در درون رآکتور هسته اى "فوکوشیما" 
شد که بیش از 15 هزار نفر در جریان آن کشته شدند. در مطالعه تازه اى 
که در مجله بین المللى "ژئوفیزیک" منتشر شده است تحقیقات نشان 
مى دهند که یک گسل طوالنى هزار کیلومترى در انتهاى شمالى دریاى 
عرب وجود دارد که حرکت آن مى تواند تجربه وقوع حادثه اى مشابه این 

بار در سواحل جنوبى ایران و در پاکستان را تکرار کند.»
«ایندیپندنت» اشاره مى کند که «مکران» به عنوان منطقه اى ساحلى در 
جنوب ایران و پاکستان روى صفحات تکتونیکى زمین واقع شده است و 
یک گسل غول پیکر در آن ایجاد شده است. حرکت بیشتر این صفحات 

مى تواند باعث ایجاد تنش شود. در صورتى که تنش وارد شده از حد معینى 
بیشتر شود زلزله روى مى دهد دقیقًا همان اتفاقى که سبب سونامى در 

«سوماترا» در سال 2004 و «سوهوکو» در سال 2011 میالدى شد. 
«ایندیپندنت» در ادامه اشــاره مى کند که ارزیابى ها نشــان مى دهند 

بخش شرقى «مکران» در پاکستان مى تواند بستر زمین لرزه هاى بزرگ 
باشد. این روزنامه مى نویســد: «زمین لرزه اى 8/1 ریشترى در سواحل 
غربى پاکستان در سال 1945 میالدى سبب ایجاد سونامى اى شد که 
در جریان آن 300 نفر در امتداد سواحل پاکستان و عمان کشته شدند. 
همچنین چند زمین لرزه خفیف نیز در این منطقه روى داده اند از جمله 

زمین لرزه 6 ریشترى در فوریه سال جارى.» 
اگر بخش غربى «مکران» در ایران با زمین  لرزه مواجه شود، کل منطقه 
مکران مى تواند حرکت کند و زمین لرزه اى 9 ریشترى و پیامد آن سونامى  اى 

مشابه «سوماترا» و «توهوکو» در آن منطقه به وقوع بپیوندند. 
«ایندیپندنت» اشاره مى کند اگرچه سال ها (از سال 1483 میالدى به این 
سو) در این بخش از مکران زمین لرزه اى ثبت نشده است با این حال،  باید 
به خاطر داشت که ندیدن زمین لرزه در سال هاى گذشته بدان معنا نیست 
که لزوماً امکان وقوع آن وجود ندارد به خصوص آنکه فواصل زمین  لرزه 
اغلب صد یا هزاران سال باشد. از نظر تاریخى، مردم زیادى در «مکران» 
زندگى مى کردند؛ بیابانى که به قتلگاه ارتش تحت فرمان اسکندر تبدیل 
شد. در نتیجه، ارزیابى وقوع زمین لرزه به سادگى در این منطقه امکانپذیر 
نبوده اســت. «ایندیپندنت» اشــاره مى کند که وقوع زمین لرزه مانند 
مچاله کردن یک تکه کاغذ است اگر به یک سمت آن فشار آورید و فاصله 
بین دو سر کاغذ کوتاه تر شود بخش دیگر نیز تأ ثیرپذیر از این مچاله شدن 
خواهد بود در نتیجه اگر صفحات واقع شده در پاکستان دچار لرزش شوند 

این وضعیت تا جنوب ایران امتداد خواهد یافت. 

تماس صوتى تلگرام که چندى پیش صحبت راه اندازى 
آن در برخى کشورها مطرح شــده بود، سرانجام براى 
کشورمان هم فعال شد، غافل از آنکه پیش از فعال شدن، 

فیلتر شده است!
از ساعت 14 روز جمعه فعال شدن قابلیت تماس صوتى 
تلگرام در کشورمان اعالم شد، اما هرچه کاربران پرشمار 
این نرم افزار ارتباطى کوشیدند از قابلیت تماس رایگان 
آن بهره ببرند، موفق نشدند، وضعیتى که به سرعت به 
رونق گرفتن برخى شایعات دامن زد و به ساعت نکشیده، 
کالهبردارى به کمک آن آغاز شــد. به این صورت که 
برخى کانال ها پســت هایى در خصــوص چگونگى 
فعالســازى این قابلیت جدید در تلگرام منتشر کردند و 
برخى دیگر، پیشنهاد چند هزار تومانى به متقاضیان این 
امر ارائه دادند تا این پرســش به وجود آید که آیا اصًال 
تماس صوتى تلگرام براى کشورمان فعال شده یا خیر؟

اما مشکل مسدود شدن قابلیت جدید و کاربردى تلگرام 
یعنى مکالمه صوتى رایــگان از طریق اینترنت باالخره 
حوالى ساعت 16 روز جمعه رفع شد و حاال تمامى کاربران 
اپراتورهاى همراه اول، ایرانســل و رایتــل مى توانند از 
قابلیت مکالمه صوتى رایگان بدون محدودیت استفاده 
کرده و به این گونه با استفاده از بسته هاى اینترنتى اقدام 
به کاهش هزینه مکالمات خود به صورت قابل توجهى 

کنند.
این در حالى اســت که پیش از اعالم رفع فیلتر قابلیت 
مکالمه صوتى در تلگرام، «پاول دروف» مدیر این نرم 
افزار در پاسخ به توئیت یک کاربر ایرانى اعالم کرده بود: 
«تماس هاى صوتى تلگرام توســط اپراتورهاى ایرانى 
فیلتر شده و مشکل از سرورهاى تلگرام نبوده است اگر 

چه همه اپراتورها و حتــى وزارت ارتباطات ایران اعالم 
کردند نقشى در فیلتر کردن امکان صوتى تلگرام ندارند.» 
روز جمعه روابط عمومى همراه اول اعالم کرد: «اصوًال 
بحث فیلترینگ از سوى شــرکت زیرساخت و کارگروه 

تعیین مصادیق محتواى مجرمانه پیگیرى مى شــود و 
اپراتورها نقشى در آن ندارند.»

روابط عمومى ایرانسل هم طى یک توئیت در روز جمعه 
اعالم کرد: «ایرانسل نقشــى در اختالل ایجاد شده در 

تماس صوتى پیامرسان تلگرام ندارد.»
جالب آنکه روابط عمومــى وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات جمهورى اسالمى ایران نیز اعالم کرد: «نقشى 
در فیلترینگ تماس صوتى تلگرام نداریم و اپراتورها در 

ارائه خدمات به کاربران مختار هستند.»
همچنین چندى پیش سید محمود واعظى وزیر ارتباطات 
و فناورى اطالعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال 
خبرنگارى در رابطه با موضوع تلگــرام صوتى و گران 
شدن تعرفه هاى اینترنت گفت: «سیاست ما این بوده که 
اینگونه خدمات که مورد نیاز مردم است و از نظر اقتصادى 
لطمه اى به کار دیگران نمى زنــد را آزاد بگذاریم. االن 
شبکه هاى مختلفى هســتند که همین سرویس را ارائه

 مى دهند. تعداد کاربران تلگرام در ایران قابل مقایسه با 
سایر کشورها نیست به همین جهت خود تلگرام آرام آرام 

این برنامه را توسعه مى دهد.»
او افزود: «اینگونه ســرویس ها از طریق شبکه هایى که 
اپراتور ها سرمایه گذارى کرده اند باید داده شود یعنى اگر 
اپراتور ها موافق نباشند که چنین سرویسى داده شود قطعًا 
این با مشکل مواجه مى شود. ضمنًا نسل سوم و چهارم 
اینترنت همراه در شهرهاى مختلف اجرا شده با سرمایه 
گذارى حدود 19 هزار میلیاردى تومانى انجام شده است. 
اپراتورها در حال بررسى هستند که این امکانات وضعیت 

اقتصادى آنها را چگونه تحت الشعاع قرار مى دهد.»
وزیر ارتباطــات تأکید کــرد: «همواره بــه دنبال این 
بودیم تا تصمیمى بگیریم که هم مردم راضى باشــند 
و هــم اپراتورها. البته اگــر اپراتورى تشــخیص دهد 
به دالیل اقتصادى و نه سیاســى ایــن تماس صوتى 
را ارائه نمى دهند مختار اســت و ما نمــى توانیم اجبار 
کنیــم. در دنیاى امــروز هیچ چیــز جایگزین دیگرى 
نمى شــود. در حال حاضر انواع و اقســام شــبکه هاى 
اجتماعى وجود دارد که بــا خدمات مختلف جاى خود را

 پیدا مى کند.» 

ســازمان وظیفه عمومى از متولدین سال 78 خواست 
براى تعیین تکلیف وضعیت خدمتى خود به دفاتر پلیس 

+10 مراجعه کنند.
سازمان وظیفه عمومى ناجا طى اطالعیه اى اعالم کرد: 
از آنجا که در ســال جارى مشموالن متولد سال 1378 
وارد سن مشمولیت مى شوند لذا این دسته از مشموالن 
مى بایست به نکات ذکر شــده در این اطالعیه توجه و 
براى تعیین تکلیف وضعیت خدمتى خود از طریق دفاتر 

خدمات الکترونیک انتظامى (پلیس+10) اقدام کنند.
این اطالعیه مى افزاید؛ افرادى که قبل از سن مشمولیت 
ترك تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده اند، با ورود 
به سن مشمولیت (18 سال تمام)، شش ماه مهلت دارند 

تا وضعیت خدمتى خود را مشخص کنند.
الزم به ذکر است؛ دانش آموزان، دانشجویان و طالب 
علوم دینى مشــمول که داراى معافیت تحصیلى بوده 
و برابر سقف ســنوات تحصیلى تعیین شده، مشغول به 
تحصیل هســتند در صورت ترك تحصیل، انصراف، 
اخراج و یا فراغت از تحصیل، حداکثر به مدت یکســال 

مهلت معرفى خواهند داشت.
گفتنى اســت؛ متعهدین خدمت در نیروهاى مسلح یا 
دســتگاه هاى دولتى که قبل از اتمام تعهد، به هر دلیل 

شرایط ادامه خدمت را ندارند، از تاریخ انصراف از تعهد، 
حداکثر به مدت شــش ماه، مهلت دارند تا با مراجعه به 
دفاتر پلیس + 10 بــراى ادامه خدمــت دوره ضرورت 

اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده است؛ مشــموالن داراى معافیت 
موقت پزشــکى و یا کفالت، پس از انقضاى  مدت اعتبار 
آن، مى بایســت ظرف مدت یک ماه براى رســیدگى 
مجدد بــه وضعیــت خدمتى خــود به دفاتــر مذکور 

مراجعه کنند.

همه آنچه روز جمعه اتفاق افتاد تا به کاهش درآمد اپراتورهاى مخابرات بیانجامد

با «تلگرام»، پول تلفن ندهید!

روزنامه «ایندیپندنت» در گزارشى علمى مطرح کرد

خطر وقوع سونامى در ساحل جنوبى ایران

متولدان سال 78 هم فراخوانده شدند
بارش باران

آذربایجان شرقى روز جمعه شاهد یکى از شدیدترین و  در 16 استان کشور
ممتدترین باران هاى بهارى بود و به همین دلیل نواحى 
مختلف این اســتان گرفتار یک بحران شد که منجر به 
تخریب بخش هایى از منازل مســکونى و ناپدید شدن 
شمارى از شــهروندان گردید. در شــهر تبریز بارندگى 
مســتمر، باعث رانش زمین در یکى از محالت فرعى 
42 مترى شــد و آبگرفتگى داخل کوچه و رهاســازى
 گرفتار شدگان از خانه ها در آخر عباسى توسط مأموران 
آتش نشانى و تخریب دیوار آجرى و آبگرفتگى پارکینگ 
و چاه آسانســور یک ســاختمان در خیابان جاللیه را به 

دنبال داشت. 
بر اســاس گزارشــات هواشناســى، تمام نقاط استان 
آذربایجان شرقى با بارش باران مواجه بوده و در مجموع 
بیش از 40 میلیمتر بارندگى ثبت شــده که این میزان 

بارندگى در ده تا 15 سال اخیر بى سابقه است. 
ســیل در تمامى شهرســتان هاى این استان همچون، 
مراغه، بناب، اهر و... رخ داده و بر اســاس گزارشــاتى 
که ساعت 19 روز جمعه ارسال شــده، در دو شهرستان 
عجب  شیر و آذرشــهر؛ ســیل خودروى افرادى که در 

حال عکســبردارى از طغیان رودخانه ها بودند را با خود 
برده است. 

در همین حال بعد ازظهر دیروز اعالم شد که 30 نفر در 
کل استان آذربایجان شرقى به دلیل سیل و آبگرفتگى 
کشته شده اند و 7 نفر نیز در این استان مفقود شده اند که 

تالش نیروهاى امدادى براى یافتن آنها ادامه دارد.
این اما در حالى است که آب سد علویان با 4 میلیون متر 
مکعب افزایش در 24 ساعت به 33 میلیون متر مکعب 
رسیده است. آب رودخانه هاى صوفى  چاى و مردق هم به 
دریاچه ارومیه سرازیر و با این روند بخشى از کمبود آب 

این دریاچه را تأمین خواهد شد.  
 
 
 

بحران در آذربایجان شرقى
 بر اثر بارش 24 ساعته باران
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27 پروژه عمرانى در دیزیچه 
به بهره بردارى رسید

27 پـروژه عمرانى، خدماتـى و فرهنگى بـا اعتبارى 
افزون بر 600 میلیارد ریال با حضور استاندار اصفهان 

در شهر دیزیچه به بهره بردارى رسید.
مهمترین این پروژه ها شـامل احداث بلوار شـهید با 
هنـر، بلوار زاینـده رود ، پل شـهید اصالنـى، تکمیل 
مرحله اول بوستان نورالشهدا و آغاز عملیات اجرایى 
مرحله دوم این بوستان، تقاطع غیر همسطح والیت، 
خیابان آیت ا...مدرس، موزه مردم شناسـى و خیابان 

نبوت با صرف هزینه 600 میلیارد ریال است.
در این سـفر یک روزه زمین چمـن مصنوعى فوتبال 
پوریاى ولـى دیزیچه، زمین چمـن مصنوعى فوتبال 
شـهداى وینیچه و قلعه میر زمان نیز به بهره بردارى 

رسید.

آب سد شهید منتظرى تیران 
سرریز شد

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرسـتان تیران و کرون 
گفت: آب سد خاکى شهید منتظرى این شهرستان در 

پى بارش ها در سال زراعى جارى سرریز شد.
فرامرز بیگدلى افزود: سـرریز آب سد شهید منتظرى 
شهرستان تیران و کرون در کانال و رودخانه هاى این 

شهرستان جریان یافت.
وى بیان کـرد: دریچـه سـد از 14 روز قبل بـه دلیل 
افزایش بیـش از حد آب بـاز شـده و آب خروجى این 
سـد براى آبیارى باغ هاى شهرسـتان مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرسـتان تیران و کرون 
ادامه داد: در آینده نیز خروجى سد شهید منتظرى این 
شهرستان براى استفاده کشاورزان و آبیارى باغ هاى 
این شهرستان باز خواهد شد اما حجم آب خروجى از 
این سـد به میزان بارش هـا و حجم آب سـد ، تعیین 

خواهد شد.

خروجى حجم آب زاینده رود 
به 66 متر مکعب رسید

معاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهـان گفت: حجـم آب زاینـده رود بـراى آبیارى 

باغات غرب، به 66 متر مکعب افزایش یافت.
على بصیرپور اظهار داشـت: به منظور آبیارى باغات 
غرب اصفهان 20 متر مکعب به حجم آب زاینده رود 

افزایش یافت.
وى بیان داشت: این میزان حجم آب تا چندروز دیگر 

به منظور آبیارى باغات غرب باز است.
بصیرپور بیان داشت: میزان خروجى آب از سد زاینده 
رود بـه درجه حـرارت و وضعیت سـد زاینـده رود در 
روزهاى آینـده بسـتگى دارد و با توجه به بـارش ها، 
درجه حرارت و ورودى هاى سد زاینده رود به صورت 
مقطعـى و در بازه هاى زمانى معین ایـن مقدار تعیین 

مى شود.
وى دربـاره جـارى بـودن رودخانـه تصریـح کـرد: 
پیش بینـى مى شـود با توجـه به میـزان بـارش ها و 
ورودى ها به سـد زاینده رود آب تا اواسـط خرداد ماه 

جارى باشد.

برخورد قاطع با 
تخلفات انتخاباتى

شـهردار فوالدشـهر گفـت: طبـق قانـون، ورود 
دسـتگاه هـاى دولتـى و عمومـى غیردولتـى نظیـر 
شهردارى ها در جریان تبلیغات نامزدهاى انتخاباتى، 

امرى خالف قانون است.
عباس مرادى با اشـاره بـه برخورد قاطع بـا تخلفات 
انتخاباتى و سوء استفاده از بیت المال، بیان کرد: طبق 
قانون ورود دستگاه هاى دولتى و عمومى غیردولتى 
نظیر شـهردارى هـا در جریـان تبلیغـات نامزدهاى 
انتخاباتى، امرى خالف قانون است از این رو با توجه 
به نزدیک شدن به ایام انتخابات و تبلیغات نامزدهاى 
انتخاباتى، بر فعالیت هاى تبلیغاتى نامزدها و طرفداران 
آنها نظارت کاملـى خواهد بود و در صـورت دریافت 
گزارشـى مبنى بر اسـتفاده از امکانات شـهردارى در 
جریان تبلیغـات انتخابات با متخلفیـن برخورد جدى 

مى شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: بر 
اساس محاسبات در صورتى که در سال زراعى جارى هزار 
و 400 میلیمتر بارندگى داشته باشیم، هزار و 200 میلیون 

متر مکعب آب در سد ذخیره سازى مى شود.
مهرداد مرادمند با اشاره به اینکه ســال زراعى را با 190 
میلیون متر مکعب ذخیره آب پشت سد آغاز کردیم، افزود: 
با وجود تمامى مشــکالت، در حال حاضر شرایط خوبى 
را پشت سر مى گذاریم، بر اســاس محاسبات در صورتى 
که در ســال زراعى جارى هزار و 400 میلیمتر بارندگى 
داشته باشــیم، هزار و 200 میلیون متر مکعب آب در سد 
ذخیره سازى مى شودکه در حدود 526 میلیون متر مکعب 

آن براى مصارف کشاورزى است.
وى بیان داشت: در صورتى که 400 میلیون متر مکعب آب 
به صورت خالص جهت آبیارى کشاورزى اختصاص یابد 
200 میلیون متر مکعب به شرق اصفهان و به همین میزان 

جهت آبیارى اراضى غرب اختصاص مى یابد.
مرادمنــد تأکیــد کــرد: خوشــبختانه بــا تالش ها و 
برنامه ریزى هاى شــکل گرفته آب براى کشــت پاییزه 
کشاورزان با بازگشایى رودخانه اختصاص یافت و عالوه بر 
شادى کشاورزان، زمینه افزایش نشاط اجتماعى را فراهم 
آورد، در حقیقت زنده  بودن زاینده رود یک مطالبه عمومى 

است و همه مردم خواستار زاینده رودى پر آب هستند.

مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
براى برگزارى حراج بزرگ اصفهان و اینکه در چه زمانى 

برگزار شود در حال رایزنى هستیم.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى در گفتگو با 
تسنیم با اشاره به برگزارى حراج بزرگ اصفهان، اظهار 
داشــت: براى برگزارى حراج بــزرگ اصفهان و اینکه 
در چه زمانى برگزار شــود در حال رایزنى هستیم، این 
حراج با اولویت آثار هنرى اصفهانى برگزار مى شود. وى 
در ادامه افزود: نظرات هنرمندان اصفهان به این شکل 
بوده که تنها آثار هنرمندان اصفهانى باشد و برخى ها نیز 
با این نظر مخالفت کرده اند و قرار شد آثار ایرانى با اولویت 

آثار هنرمندان اصفهانى باشد اما در حراج هاى بعدى از 
هنرمندان بین المللى نیز استفاده مى شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان بیان 
کرد: هنوز زمان برگزارى حراج مشــخص نیست، براى 
برگزارى با وزارتخانه صحبــت کرده ایم آنها یک مدل 
و مجموعه اى اقدام کرده انــد که به صورت قوى در این 

زمینه فعالیت مى کند.
حجت االسالم والمســلمین ارزانى گفت: این مجموعه 
تجربه خوبى دارد که این نیز در حال رایزنى است که با 
این مجموعه همکارى شود یا اصفهان خودش به صورت 

مستقل برگزار کند.

اختصاص 526 میلیون 
متر مکعب آب براى کشاورزى

«حراج بزرگ اصفهان»
در راه است

 رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان اظهار داشت: 
خودروهایى که در سن فرســودگى باشند برابر مصوبه 
هیئت وزیران حق تردد در کالنشهرها را ندارند و مبلغ 
50 هزار تومان به ازاى هر مورد ترددشان اعمال قانون 

مى شوند.
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى با اشاره به سن فرسودگى 
خودروها، افزود: ســوارى هاى شــخصى که از سال 
تولید آنها 20 سال گذشته باشد در سن فرسودگى قرار 
مى گیرند و سوارى هاى دولتى 15 سال، سوارى هاى 
تاکسى و کار ده ســال، مینى بوس 15 سال، اتوبوس 
درون شهرى ده سال، اتوبوس برون شهرى 15 سال، 
کامیون هاى کشــنده 25 ســال، وانت ها 15 ســال، 

موتورسیکلت ده ســال و سایر وســایل نقلیه بارورى 
و مســافربرى 25  سال اســت که به اســتناد( بند ج) 
ماده 14 و تبصره ذیل آن هیئت وزیران سن فرسودگى 

خودرو ها مشخص شدند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: ســن فرسودگى شامل 
همه وسایل نقلیه مى شود و این موضوع وابسته به نوع 

کاربرى وسیله است.
رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان بــا تأکید به 
این نکته که اعمال قانون در دسترســى به هواى پاك 
و کاهش ترافیک بســیار مؤثر اســت،گفت: با توجه به 
اینکه از ابالغ این دســتور ســه ماه مى گذرد، به یقین 
برخورد قاطعانه در این زمینه در کاهش آلودگى هواى 

کالنشــهرها تأثیر زیادى خواهد داشــت و عالوه بر 
کاهش ترافیک موجب دسترسى به هواى پاك و سالم 

مى شود.
به گفته سرهنگ چلمقانى، خودروهایى که داراى سن 
فرسودگى هســتند، بیشــترین آلودگى را براى هواى 
کالنشــهرها دارند. به همه رانندگانى که بنا به دالیل 
و مشــکالتى مجبوربه تردد با این خودروها هســتند 
توصیه مى کنیم که این خودروها را به شهرستان هاى

اطراف کالنشهرها ببرند و نسبت به تعویض خودروها 
با خودروهاى نو اقدام کنند و از اســتفاده و تردد با این 
نوع خودروهــا در محــدوده کالنشــهرها خوددارى

 نمایند.

شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت تکمیل هرچه 
سریع تر ایســتگاه متروى آزادى اصفهان گفت: 
بدون شــک ایســتگاه متروى آزادى مهمترین 
ایستگاه در فاز سوم خط یک قطارشهرى اصفهان 
است و پیگیرى تکمیل آن از مهمترین اولویت هاى 

ما به شمار مى رود.
مهدى جمالى نژاد بــا بیان اینکــه در حال حاضر 
ظرفیت هــاى کارى بســیارى در این ایســتگاه 
وجــود دارد، ادامه داد: مدیریت اســتان، مدیریت 
شهرى، سازمان قطارشــهرى، مشاوران، ناظران 
و پیمانکاران باید با جدیــت و عزمى جهادى براى 
افزایش سرعت ساخت این ایستگاه اقدامات الزم 
را انجام دهنــد تا تکمیل آن بر اســاس زمانبندى 

پیش رود.
وى با بیان اینکه بهره بردارى از فاز سوم خط یک 
قطارشــهرى اصفهان اتفاق بسیار مهمى به شمار 
مى رود، افزود: همه تالش ما این اســت که مردم 
بتوانند از متروى اصفهان بیشترین استفاده را ببرند 
و با توجه به این موضــوع، افزایش طول خط مورد 
بهره بردارى از اهمیت قابل توجهى برخوردار است.

وى ادامه داد: موضوع مهــم در این زمینه، تکمیل 
ورودى هاى ایستگاه، دسترسى ها، پله هاى برقى، 
آسانسورها و نازك کارى آن است که باید به در این 

زمینه با نهایت جدیت اقدام شود.
وى گفت: پس از تکمیل ایستگاه باید نازك کارى 
آن به سرعت انجام شــود و تمیزکارى و اقدامات 
الزم جهت بهره بردارى آن عملیاتى شود بنابراین 

باید اتفاقات بزرگى در آن رقم بخورد.
وى با بیان اینکه با توجه به تعهد پیمانکار، باید تعداد 
شیفیت هاى فعالیت عمرانى ایستگاه افزایش پیدا 
کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید مدیریت 
به گونه اى باشــد که روزانه تعداد 250 نفر نیرو در 
ایستگاه حضور داشته باشد و فعالیت هاى عمرانى 

ایستگاه باید با سرعت بیشترى پیگیرى شود.
وى با اشاره به تعهدات پیمانکاران و ضرورت عمل 
به قول مدیریت شــهرى در خصوص تکمیل فاز 
سوم خط یک بیان کرد: کارهاى باقیمانده ایستگاه 
در حال حاضر با شدت بیشترى پیگیرى مى شود و 
تالش مى کنیم در زمان مقرر، زمینه بهره بردارى از 

ایستگاه را فراهم کنیم.

متروى آزادى 
روزانه نیازمند حضور 250 کارگر است 

 جریمه 50 هزار تومانى خودروهاى فرسوده

با حمایت و پیگیرى هاى اداره کل دامپزشــکى استان 
اصفهان شرکت شــیر پگاه اصفهان، موفق به راهیابى 
به بازارهاى صادراتى منطقه اوراســیا به ویژه کشــور 

روسیه شد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل دامپزشــکى استان 
اصفهــان، با توجه به اینکه کشــور روســیه به عنوان 
پنجمین اقتصاد بــزرگ دنیا با جمعیتــى بالغ بر 144 
میلیون نفر در همسایگى کشور ما فرصت هاى تجارى 
اشباع نشــده فراوانى دارد، کشــور ایران توانسته بازار 
وسیعى را براى پذیرش محصوالت خود در این کشور 

ایجادکند.
مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان در این باره گفت: 
کیفیت مطلوب فــرآورده هاى لبنى در شــرکت هاى 
معتبر استان که شــیر خام اولیه خود را از دامدارى هاى 
تحت نظــارت اداره کل تهیه مى نمایند، بــا توجه به 
ضوابط سختگیرانه واردات به روسیه، استقبال خریداران 
روسى از محصوالت شرکت هاى شیر پگاه اصفهان و 
گلپایگان را به همراه داشته است. از طرفى این شرکت 
با اســتفاده از مشــاوره و راهنمایى هاى کارشناسان و 
پیگیرى هاى مســتمر دامپزشــکى اســتان اصفهان 
ازسازمان دامپزشکى کشــور به عنوان یکى از الزامات 

بهداشــتى در IR و با اصالح ساختارهاى موجود موفق 
به اخذ کد صادرات به کشورهاى عضور اوراسیا به ویژه 

روسیه گردیدند.
شهرام موحدى اظهار داشــت: اکنون در ابتداى سال 
96 و در ســالى که به فرمان مقام معظم رهبرى سال 
اقتصاد مقاومتى؛ تولید-اشــتغال نامگــذارى گردیده 

با پیگیرى هاى فراوان اداره کل دامپزشــکى اســتان 
اصفهان طى ســال گذشته شــرکت پگاه اصفهان به 
عنوان دومین شــرکت لبنى در اســتان بعد از شرکت 
پــگاه گلپایگان موفــق به اخــذ مجوز صــادرات به 
کشور روســیه از فدراســیون دامپزشــکى آن کشور 

شد.

 راهیابى شیر پگاه اصفهان به روسیه

« تپســى (TAP 30) بــه اصفهان آمد و شــهروندان 
اصفهانى از ایــن پس مــى توانند بــراى جابه جایى
درون شهرى با کمک اپلیکیشن در خواست تاکسى تپسى 
(TAP 30)، ســفرى با کیفیت، ایمن و با قیمت  مناسب 

را تجربه کنند.»
مدیر عامل مجموعــه تپســى (TAP30 ) در مجتمع 
پارســیان اصفهان با بیان این مطلب بــه خبرنگاران 
گفــت: امــروز سیســتم حمــل و نقــل هوشــمند 
در بیــش از 70 کشــور جــاى خــود را باز کــرده تا 
بهینه سازى سیستم حمل و نقل درون شهرى صورت

پذیرد. 
میالد منشــى پور با بیان اینکه تا کنون از ظرفیت هاى 
خالى حمل و نقل درون شهرى که ظرفیت هاى نهفته 
است استفاده مطلوب صورت نگرفته، افزود: ما مى توانیم 
از این ظرفیت هاى نهفته بهره گیرى کرده و در این راستا 
تپســى (TAP 30) از ده ماه پیش با استفاده از کارکنان 
تحصیلکرده، این کسب و کار را آغاز کرد و امروز با صد 
نفر پرسنل و 40 هزار راننده که ما آنان را سفیر نامیده ایم 
در تهران فعالیت کرده و یک میلیون مسافر، از سیستم 

آنالین ما استفاده مى کنند.
 وى گفت: مدت کوتاهى اســت که ما فعالیت خود را در 
شــهر اصفهان نیز آغاز کردیم و اعتقاد داریم اصفهان 
در کلیه زمینه هاى شــهرى، در ســطح کشور پیشرو 
مى باشــد. بنابراین گزینه اول ما بعد از تهران، اصفهان

 بود. 
وى ادامــه داد: امروز یک راننده آژانــس در تهران، هر 
ســاعت 0/6 ســفر انجام مى دهد در حالى که ما امروز 
در تهران به رانندگان 1/4 ســفر مى دهیم و در حقیقت 
توانستیم درآمد بیشــترى را براى رانندگان خود ایجاد 
کنیم و پیش بینى مى شود بتوانیم این میزان را به دو سفر 

در هر ساعت برسانیم. 
مدیر عامل مجموعه تپســى (TAP 30) اظهار داشت: 
هر مســافر عالقه مند، مى تواند، اپلیکیشن ما را دانلود 

و با ثبت شماره تلفن خود، درخواســت تاکسى کرده و 
ســفر خود را در درون شــهر اصفهان با ایمنى، کیفیت 
و قیمت مناســب انجام دهد و هزینه آن را که ارزان تر 
از دیگر آژانس ها اســت به صورت نقدى و یا از طریق 
کیف پول تپسى (TAP 30) پرداخت کند، این در حالى 
است که پس از درخواست، مشترى تمامى مشخصات 
راننده خودرو و مبلغ پرداختى مسیر را مى تواند مشاهده

کند. 
منشى پور گفت: خوشبختانه با بهره گیرى از تکنولوژى، 
ما مى توانیم طول ســفر را تحت کنترل داشته باشیم و 

ســفیران یا رانندگان با کیفیت را از رانندگان بى کیفیت 
جداسازى نماییم و در شهر اصفهان که فعالیت خود را از 
ابتداى ســال جارى آغاز کرده ایم حدود 300 راننده در 
سیستم فعال شده اند و تا کمتر از یک ماه آینده رانندگان 
ناوگان ما به هزار نفر خواهد رسید و به زودى در اصفهان، 
با حضور تپسى (TAP 30) شاهد تحول جدیدى خواهیم 

بود. 
وى در ادامه افزود: ســفیران یا راننــدگان این طرح، در 
فاز اول از بین رانندگان داراى کارت شهرى و از طریق 
مصاحبه انتخاب شــده و به صورت مســتمر پاالیش 

خواهند شد. 
وى گفت: ما در هر ســفر یک بــازرس داریم که خود 
مســافر بوده و به راننده از صفر تا 10 امتیاز مى دهد تا 
بتوانیم خدماتمان را کیفیت بخشــیم. و براى ما بسیار 
مهم خواهد بود که امتیاز رانندگان از صفر تا 10، هشت 

باشد.
مدیر عامل مجموعه تپسى (TAP 30) آدرس اینترنتى 
این مجموعه را www. TAP 30. ir  اعالم کرد و افزود: 
شــرایط مطلوب، افزایش درآمد و استفاده از تکنولوژى 
 (TAP 30) موجب شد تا رانندگان بى شمارى به تپسى

بپیوندند.
منشــى پور در خصوص دریافت مجوز از شــهردارى 
اصفهان هم گفت: ما تعامل بســیار خوبى با شهردارى 
اصفهان داریــم و در پى مقدمات بــراى دریافت مجوز 

هستیم.
وى ادامــه داد : در ده روز آینــده، خودروهاى لوکس و 
تشــریفاتى و خودروى مخصوص بانوان را در اصفهان 
راه اندازى خواهیم کرد تا بتوانیم به همه اقشــار و حتى 

سازمان ها سرویس دهى کنیم.
■■■ 

مدیر عملیات مجموعه تپســى (TAP 30) در اصفهان 
نیز به خبرنگاران گفت: فعالیت ما در سطح شهر اصفهان 
بسیار گسترده خواهد بود تا شهروندان براى جابه جایى در 
شهر و حمل و نقل درون شهرى دغدغه اى نداشته باشند. 
هادى ســجادیان افزود: مدت کوتاهى است که فعالیت 
خود را در شــهر اصفهان آغاز کرده ایــم و انتظار داریم 
همچون تهران، در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

اصفهان هم موفق باشیم.
■■■ 

مدیر بازاریابى مجموعه تپســى (TAP 30) در اصفهان 
نیز گفت: کار ما تطابق عرضه با تقاضــا بوده و اگر قرار 
اســت هزار راننده ارائه خدمات کنند بــه همان اندازه 
باید تقاضا وجود داشته باشد.گلنار مظفرى افزود: در این 
راستا، ما براى شهروندان اصفهانى در آینده نزدیک،یک 
هفته سفر رایگان تپســى  (TAP30) را در اصفهان اجرا 
مى کنیم که ســفر براى شــهروندان رایگان خواهد بود. 
وى ادامه داد: شــهروندان مــى توانند نرم افزار تپســى 
(TAP 30) را دانلود کرده و شــماره تلفن خود را وارد کنند 

و کد دریافت نمایند تا عضو شوند. مظفرى ادامه داد: ارائه 
خدمات به شــهروندان در مجموعه تپسى (TAP 30) به 
صورت شبانه روزى خواهد بود. شایان ذکر است؛ آدرس 
مجموعه تپســى  (TAP 30) در اصفهان خیابان شریف 
واقفى، روبه روى شــیرینى نگار، ساختمان آرین، طبقه 

اول، مى باشد.

هدیه آغاز به کار تاکسى آنالین در اصفهان

یک هفته سفر رایگان با « تپسى»
ساسان اکبرزاده
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اقتصاد هنر اصفهان 
در دستان مردم است نه دولت

اصفهـان در طـول تاریخ چنـد هزارسـاله خـود همواره 
زادگاه هنر،صنعت و علم بوده اسـت.از مرکز لجستیک 
سپاهان در دوران ساسـانى گرفته تا مکتب هاى هنرى،
فرهنگى و فلسفى، مهد پرورش بزرگمردان و بزرگ زنان 
هنرمند، فرهیخته و دانشمند همه نشان از شهرى است 

که یا هنر را متولد مى کند یا  به تعالى مى رساند . 
اصفهان در دوران پایتختى سلجوقیان ،آل بویه و صفویه در 
کنار مرکز سیاسى و نظامى  همواره جایگاه رفیعى پیدا کرد.

ساخت آثار تاریخى بى نظیر در کنار هنرنمایى هنرمندان 
درزمینه هاى مختلف نشان از حمایت حاکمان از هنر و 
علم است که این شهر به را مأمنى امن و بسترى مناسب 
براى سکونت هنرمندان و فرهیختگان تبدیل کرد.نظیر 
این رفتار حاکمان وقـت را در قرن نهم و اسـتقبال دربار 
ادب پرور هند از شاعران پارسى مى توان مشاهده کرد که 
منجر به خلق سبک هندى به عنوان نمونه اى از سرایش 
شعر در ادبیات فارسى شد.به علت عدم توجه پادشاهان 
صفوى به اشـعار متداول مدحى، گروهى از شـاعران به 
هندوستان رفتند و در آنجا به  شاعرى پرداختند. در طول 
تاریخ هنرمندان و عالمان همواره به دنبـال این مأمن و 
پناهگاه مى گردند تا ضمن سـکونت به دنبال نوآورى و 
فعالیت  با دغدغه کمتر باشند. تبلور حوزه علمیه قم و نجف 
در مذهب تشیع و االزهر مصر در مذهب تسنن  نمونه بارز 

این مثال در بین عالمان دینى است.
اصفهـان در قـرن 15 هجـرى بـا جمعیـت حـدود 
دومیلیون نفرى مى تواند با احیاى نقش حمایت از هنر  مهد 
هنر و دانش نه تنها در گستره ایران بلکه در گسترده جهانى 
باشـد. حمایت دولت از هنرمنـدان همواره  درخواسـت 
کلیشـه اى بوده که هم این جامعه آن را مطـرح کرده و 
هم برخى از سیاسـیون در برهه هاى انتخاباتى از آن یاد 
مى کنند.ولى آیا در طول این سـال ها این حمایت تا چه 
میـزان جنبه عملیاتى بـه خود گرفته است؟سرگذشـت 
دردناك برخـى از هنرمنـدان موسـیقى در دوران پایان 
عمر و فروش سازهاى خود براى هزینه هاى درمان قصه 
پردردى اسـت که همچنان از رسـانه ها بازگو مى شـود.
برخى از بازیگران سـینما و تئاتـر خود داسـتانى فراتر از 
این قصه دردناك ندارند. این گفتار به دنبال تکرار شـعار 
کلیشـه اى حمایـت دولـت از  هنرمندان نیسـت.روى 
سـخن این گفتار  با  مردم اسـت.مردمى کـه از بین آنها 
هنرمند،پزشک،مهندس،خبرنگار و سیاستمدار به جامعه 
معرفى مى شـود. این مردم  هسـتند که دولـت را هویت 
مى بخشند و مردم اند که نظامى را تشکیل مى دهند و مردم 
هستند که نظامى را ساقط مى کنند.نقش مردم به معناى 

تمام و کمال است که یک جامعه را تشکیل مى دهند. 
هنر بدون توجه مـردم محکوم به فناسـت. اگر هنرمند 
براى مخاطبین  خود هنرنمایى نکند در کنج عزلت روزگار 
سـپرى مى کند(البته گوشه نشـینى عارفانـه هنرمندان 
موسیقى از این قاعده مستثناست).این مردم  هستند که 
با حمایت خودشان مى توانند از جریان هنر حمایت کنند.
اما یک جامعه چگونه مى تواند از هنرمندش حمایت کند؟

به عنوان مثـال اگر یـک گروه موسـیقى هفت نفـره در 
اصفهان سـالى یک آلبوم روانـه بازار کند و ایـن آلبوم را 
یک درصد جمعیت شـهر اصفهان برابـر 20 هزار نفر به 
بهاى پنج هـزار تومان خریـدارى کند، یکصـد میلیون 
تومان گـردش نقدینگى ایـن  آلبوم بـراى هنرمندان و 
متصدیان تولید این اثر است .چنانچه این گروه در طول 
یکسال چهار کنسـرت برگزار کند و در هر کنسرت طى 
شب هاى برگزارى  ده هزار نفر شرکت کنند و هر نفر فقط 
ده هزار تومان بابت بلیت پرداخت کند در طول یکسـال 
400 میلیون تومان گردش مالى این جریان هنرى است.
به نظر مى رسـد دیگر به حمایت دولتى  نیازى احساس 
نمى شـود، اگر این گروه بتواند براى گردشگران خارجى 
که در شـب هاى اقامت در اصفهان به دنبال یک برنامه 
هنرى مى گردند ، هنرنمایى کند و بتواند در سال براى ده 
هزار گردشـگر خارجى به ازاى هر بلیت 50 دالر اجراى 
برنامه داشته باشد، زمینه جذب 500 هزار دالر صادرات 
خدمات را به راحتى عاید شـهر مى کند.این مثال شـامل 
سایر رشته هاى هنرى از تئاتر گرفته تا خرید صنایع دستى 
تولید اصفهان توسط شـهروندان تا گردشگران خارجى 
نیز مى شود که همگى مى تواند نقش مهمى در اعتالى 
هنر داشته باشد. این جریان اقتصاد هنر و حمایت مردم از 
هنرمندان  در کنار مسـئولیت هاى اجتماعى بنگاه هاى 
اقتصادى مى تواند هنـر اصفهان را در قـرن 15 هجرى 
به دوره اوج جدیدى برسـاند.دوره اى که شاهد خلق آثار 
بدیع و ایجاد مکتبى جدید باشد.امید است در نگاه جدید 
شهروندان با همراهى مسـئولین شهر زمینه احیاى هنر 

اصفهان در تمامى زمینه ها فراهم شود.  
* روزنامه  نگار

یادداشت

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان از 
افزایش سطح حفاظتى مناطق تحت مدیریت حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان خبرداد.
حمید ظهرابى اظهارداشت: به این ترتیب در حدود 271 
هزار هکتار به مســاحت مناطق تحت مدیریت حفاظت 
محیط زیست استان افزوده شد و نسبت مناطق حفاظت 
شــده 2/5 درصد اضافه شــد و در مجموع به 11 درصد 

مساحت استان رسید.
وى افــزود: در برخى مناطق از جمله پــارك ملى کاله 
قاضى به دلیل بحران شدید خشکسالى اقداماتى از جمله 
تغذیه دستى، سمپاشى براى مقابله با بیمارى ها، استفاده 

از داروهاى تقویتــى در مناطق صورت گرفته اســت و 
بر اساس آمارحاصله، همچنان باالترین جمعیت حیات 
وحش شاخص در پناهگاه حیات وحش موته به ثبت رسید.

ظهرابى با اشاره به سرشمارى پرندگان در استان اصفهان 
گفت: براساس سرشمارى انجام شده در زیستگاه هاى 
مختلف پرندگان مهاجر آبزى و کنــار آبزى در مجموع 
ده هــزار و 650 قطعه از 38 گونه پرنده در ســایت هاى 
سرشمارى به ثبت رسید که نسبت به آمار سال 94 یعنى 

9 هزار و 164 قطعه حدود 13 درصد افزیش داشته است.
وى همچنین از افتتاح پاسگاه محیط بانى و مرکز مدیریت 
تاالب بین المللى گاو خونى در اردیبهشت ماه آتى خبر داد. 

مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان از آغاز مرحله دوم 
پذیرش حوزه علمیه اصفهان خبر داد.

حجت االســالم والمسلمین کلباسى با اشــاره به اتمام 
زمان ثبت نام مرحله اول پذیرش حوزه علمیه اصفهان، 
اظهار داشــت: آزمون مرحله نخســت پذیــرش حوزه 
استان براى ســال تحصیلى 97-96همزمان با آزمون 
ورودى سراســرى با حضور 410 نفر از واجدین شرایط 
پذیرش در ســه مقطع متوســطه-دیپلم و دانشگاهى 
در خیمــه گلســتان شــهدا اصفهــان برگزار شــد. 
مســئول پذیرش حوزه علمیه اصفهــان تصریح کرد:

نتایج این آزمــون 25 اردیبهشــت از طریق ســامانه 

معاونت آمــوزش و پژوهش حوزه اصفهان به نشــانى
esf-hozeh.com اعالم مى شــود و در همان سامانه 
مدارك الزم جهت تشــکیل پرونده و زمــان مصاحبه 
حضورى اعالم مى گردد. حجت االســالم والمسلمین 
کلباسى خاطرنشــان کرد: مراحل پذیرش طالب شامل 
ثبت نام، آزمون، تشکیل پرونده، مصاحبه، انتخاب مدرسه 
و گذراندن دوره اختبار و ... مى باشد. وى افزود: مرحله دوم 
ثبت نام و پذیرش حوزه  استان نیز از 26فروردین(فردا) تا 
25 تیرماه  از طریق وبسایت مرکز مدیریت حوزه اصفهان 
انجام مى شود و عالقه مندان به تحصیل در دروس حوزه 

مى توانند از طریق این سامانه ثبت نام کنند.

آغاز مرحله دوم پذیرش
 حوزه علمیه اصفهان 

افزایش سطح حفاظتى مناطق 
زیرپوشش محیط زیست 

بعد از گذشــت ماه ها از انتشــار بیمــارى آنفلوآنزاى 
مرغى در اســتان اصفهان، در حالى که با گرم شــدن 
هوا ایــن بیمارى در حــال از بین رفتن اســت، اکنون 
مــوارد شــیوع آن در فریدونشــهر مشــاهده شــده 

است.
در حالى که با فراگیر شــدن بیمارى آنفلوآنزاى مرغى 
(آنفلوآنزاى فوق حــاد پرندگان) در اســتان اصفهان، 
شهرستان فریدونشهر تاکنون از انتشــار این بیمارى 
مصــون مانده بــود، مــواردى از ابتالى بــه بیمارى 
آنفلوآنزاى مرغى در روستاى بهرام آباد این شهرستان 

مشاهده شد.
جالب تر اینکــه ورود آنفلوآنزاى مرغــى در حالى در 
شهرستان فریدونشهر اتفاق افتاده است که با گرم شدن 
هوا و اقدامات کنترلى شبکه دامپزشکى استان اصفهان، 
این بیمارى در این استان تقریبًا کنترل شده و در حال از 
بین رفتن بود چرا که ویروس آنفلوآنزاى مرغى با سرما 
سازگار است و با گرم شــدن هوا به خودى خود از بین 

مى رود.
عامل شیوع این بیمارى در روســتاى بهرام آباد، خرید 
مرغ زنده از افراد دوره گرد که از اســتان هاى همجوار 
وارد شهرستان شــده بودند، عنوان شده است که قبًال 

خوددارى از این کار توسط شــبکه دامپزشکى به مردم 
تذکر داده شده بود.

شبکه دامپزشکى شهرستان فریدونشــهر با مشاهده 
نشــانه هاى آنفلوآنزاى مرغى در بهــرام آباد و اطالع 
از شــیوع آن در روســتا، به ســرعت وارد کار شــده 
و نســبت به معدوم ســازى تمام پرندگان خانگى این 
روســتا براى جلوگیرى از انتشــار این بیمــارى اقدام 

کرد.

20 هــزار کــودك افغــان در مرحله نخســت برنامه 
واکسیناسیون فلج اطفال کودکان کمتر از پنج سال اتباع 
خارجى در اســتان اصفهان علیه این بیمارى واکسینه 

شدند.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان 
گفــت: در این برنامه عــالوه بر مراکــز خدمات جامع 
سالمت شهرى و روســتایى، 70 تیم اجرایى به صورت 
سیار در قالب تیم هاى دو نفره به همراه پنج ناظر ستادى 

فعالیت داشتند.
رضا فدایى با بیان اینکه هر سال واکسیناسیون فلج اطفال 
اتباع بیگانه ازسوى وزارت بهداشت درهمه استان ها در 
فصل بهار و در دو مرحله انجام مى شــود، اظهار داشت: 
امسال مرحله نخست این برنامه از 19 تا 22 فروردین اجرا 

و مرحله دوم در اردیبهشت اجرایى خواهد شد.
وى خاطرنشــان کــرد: افغانســتان و پاکســتان تنها 
کشورهایى دردنیا هستند که هنوزبا فلج اطفال درگیرند 
به همین دلیل براى تحکیم ایمنى بدن اتباع آنها که مقیم 

ایران هستند، برنامه واکسیناسیون اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه برنامه واکسیناســیون کودکان اتباع 
خارجه از18سال گذشته درکشور اجرا مى شود، گفت: در 
این مدت هیچ مورد ابتال بــه فلج اطفال در میان آنها در 
کشور مشاهده نشده و اگر بتوانیم این وضعیت را حفظ 
کنیم به زودى گواهى ریشه کنى فلج اطفال را دریافت 

خواهیم کرد.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان اضافه 
کرد: پیش بینى مى شــود که همه خانــواده هاى اتباع 

خارجى مقیم استان زیر پوشش این برنامه قرار بگیرند.
وى گفت: این استان پذیراى 170 هزار تبعه خارجى مقیم 
داراى مدارك قانونى است که بیشتر آنها به ترتیب اتباع 

افغانستان و عراق هستند.
وى با بیان اینکــه اصفهان ازنظرتعــداد اتباع خارجى، 
سومین استان در کشور بعد از اســتان تهران وخراسان 
رضوى اســت، اظهار داشــت: انواع خدمات بهداشتى، 
درمانى وآموزشــى به اتباع خارجى در استان اصفهان 

ارائه مى شود.

20 هزار کودك افغان 
علیه فلج اطفال 
واکسینه شدند

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان از آمادگى شــرکت هاى 
پیمانکارى استان اصفهان در بازسازى زیرساخت هاى

 اقتصادى ســوریه خبــر داد و گفت: اســتان اصفهان 
صنعتى ترین استان کشــور ایران است که مى تواند در 

بازسازى سوریه پس از جنگ نقش مهمى ایفا کند.
عبدالوهاب ســهل آبادى در دیدار با مدیرعامل شرکت  
«نحاسى» سوریه، اظهار داشت: ایران و سوریه داراى 
روابط سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بسیار نزدیکند و مى 
تواند این روابط در دوران بازســازى سوریه وارد مرحله 

جدیدى شود.
وى با اشــاره به گردشگرپذیر بودن اســتان اصفهان، 
بیان داشت: اصفهان آمادگى دارد در زمینه گردشگرى 
سالمتى میزبان گردشــگران ســورى و لبنانى باشد 
و در ایــن راســتا مراکز درمانــى با تجهیــزات فوق 

تخصصى آماده پذیرایى از گردشگران سالمت سوریه 
هستند.

مدیر عامل شــرکت بین المللى  «نحاسى» سوریه نیز 
در این دیدار از آمادگى همکارى شرکت هاى سورى با 
شرکت هاى استان اصفهان در تبادل گردشگر خبر داد 
و گفت: اصفهان همواره بــه عنوان یکى از مقصدهاى 
مهم  گردشگران سورى به شمار مى آید و امیدواریم در 
دوران پس از جنگ شــاهد تبادل گردشگر بین ایران و 

سوریه باشیم.
«صائب نحاس» از آمادگى تأمین مالى براى پروژه هاى

 پیمانــکارى داخلى و خارجى شــرکت هاى اســتان 
اصفهان خبــر داد و افزود: ســوریه براى بازســازى 
زیرســاخت هاى خود به توانمندى شرکت هاى ایرانى 

نیاز دارد.

کارگاه آموزشــى یازدهمیــن کنفرانس بیــن المللى 
تجارت الکترونیک بــا رویکرد توریســم الکترونیک، 
خدمات الکترونیکى و توریسم سالمت در اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با حضور کارشناسان، 

متخصصان و ... برگزار شد. 
دبیــر کل یازدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــى 
تجارت الکترونیک با رویکرد توریسم الکترونیک، خدمات 
الکترونیکى و توریسم سالمت در خصوص برگزارى آن 
به نصف جهان گفت: جمهورى اســالمى ایران در افق 
1400، یکى از قطب هاى اصلى گردشگرى سالمت در 

منطقه خواهد بود. 
پروفســور على صنایعى افــزود: بر اســاس پیش بینى 
سازمان جهانى گردشگرى تا سال 2020 میالدى تعداد 
جهانگردان به رقمى بالغ بر 1/6 میلیارد نفر مى رســد و 

جهانگردان بیش از دو تریلیون دالر خرج مى کنند.
وى ادامه داد: گزارش هاى سازمان جهانى گردشگرى نیز 
حاکى از آن است که درآمد خاورمیانه از صنعت توریسم 
در ســال 2014 میالدى حدود 700 میلیارد دالر برآورد 
مى شود و بر اساس آمارهاى یونسکو، جمهورى اسالمى 
ایران بخاطر برخوردارى از جاذبه هاى متعدد مى تواند جزو 

ده کشور اول جهان به لحاظ ورود گردشگر باشد. 
پروفســور صنایعى اظهار داشــت: اما آمارهاى رسمى، 
گردش مالى سالیانه صنعت توریســم در جهان را بیش 
از 800 میلیارد دالر اعالم کرده که سهم کشور ما از این 
میزان کمتر از 0/1 درصد مى باشد و در حال حاضر عراق، 
آذربایجان و عمان، صاحب بیشترین گردشگران سالمت 
در ایران هستند و کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس و 

افغانستان از این نظر در رده هاى بعدى قرار دارند. 
دبیر این کنفرانس در ادامه افزود: بر اســاس آمار وزارت 
بهداشت، ده بیمارستان براى پذیرش بیماران بین المللى 
معرفى شده اند و 17 آژانس تخصصى گردشگرى سالمت، 

گواهینامه حرفه اى در این زمینه دارند.

وى خاطر نشــان کرد: توریســم ســالمت در ایران در 
عصر جهانى شدن و با تکیه بر فرصت هاى کارآفرینى در 
جهت رشد و توسعه اقتصادى در حال برداشتن گام هاى 
محکم و استوارى اســت و جمهورى اسالمى ایران در 
افق 1400 یکى از قطب هاى اصلى گردشگرى سالمت 
در منطقه خواهد شد و از این رهگذر نه تنها از خروج ارز 
جلوگیرى مى شود بلکه فرصت مناسب براى درآمد ارزى 

فراهم خواهد شد.
پروفسور صنایعى، نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه را 
چالش اصلى فرا روى گردشگرى درمانى ایران مى داند و 

مى گوید: با توجه به  اینکه  چنین ایده اى  در ایران تقریباً نو 
تلقى مى شود به نظر مى رسد تهیه طرحى که به طور همه 
جانبه به این مسئله بپردازد و مطالعه تجارب دیگر کشورها، 
به سیاســتگذاران کمک مى کند تا براى جذب توریسم 

پزشکى با رویکردى علمى  حرکت کنند.
■■■

در ادامه پروفســور پیتر فوالك (Peter Follak) مشاور 
بانکدارى و اقتصادى در خصوص ابعاد مالى پروژه هاى 
توریسم سالمت، بیمارستانى و امکانات توریستى سخن 
گفت و افزود: توریسم ســالمت، امروز در جهان در حال 

رشد بوده و درآمد جهانى آن سالیانه بین 45 تا 75 میلیارد 
دالر است. این در حالى است که سالیانه 14 میلیون بیمار 
از این امکانات استفاده کرده و براى هر بیمار چهار تا شش 

هزار دالر در بخش توریسم سالمت هزینه مى شود. 
وى ادامه داد: پیش بینى مى شود در ده سال آینده میزان 
بیماران 25 درصد افزایش یابد. البته با توجه به اینکه آلمان 
تجربه زیادى در خصوص توریسم سالمت در جهان دارد 
سالیانه 250 هزار بیمار خارجى وارد این کشور شده، که 
50 درصد آنان بیماران بسترى هســتند و سود صنعت 
توریسم در جهان 1/2 میلیارد یورو در سال مى باشد و به 

همین میزان نیز خانواده هاى بیماران و ... هزینه مى کنند.
پروفسور فوالك اظهار داشــت: توریسم سالمت به دو 
شــکل خدمات ســالمتى خاص کالس باال و خدمات 

سالمت با هزینه اندك والبته خدمات مشخص است. 
وى با تشریح امکانات بیمارستان هاى شهرهاى آلمان با 
اصفهان گفت: در شهرهاى آلمان، کلینیک هاى خصوصى

 و عمومى، هتل هاى ســالمتى، مراکــز تفریحى و ... 
داشته و خدمات فوق پیشرفته در تشــخیص بیمارى و 
ســالمتى داریم. از ســوى دیگر مدل بیمارستان هاى 
کم هزینه مثل کشور تایلند است که براى ارائه خدمات، 
پکیج هاى مختلف دارند و معمــوًال جراحى هاى زیبایى 
همراه با مســافرت تفریحى با خانــواده در آنها صورت 
مى گیرد که مى تواند بــراى ایرانى ها اجرایى شــده و 
هزینــه هاى آنها با کشــورى مثــل آلمــان متفاوت و 

ارزان تر است. 
این مشاور بانکدارى و اقتصادى گفت: توریسم سالمت 
نیازمند زیرساخت ها و سرمایه گذارى بخش خصوصى 
بوده که این امر باید در اصفهــان مهیا گردد و با توجه به 
جذابیت اصفهــان براى گردشــگران، ایجاد هتل هاى 
ســالمت و مراکز تفریحى و خرید در شهرك سالمت 
ضرورى اســت و اصفهان پتانسیل بســیار زیادى براى 
جذب سرمایه گذار و توریســم سالمت دارد به خصوص 
که توریست سالمت سه برابر توریست معمولى، هزینه 
مى کند. بنابراین فکر مى کنیم تا سال 2025 میالدى، 
درآمد خالص توریسم سالمت به عددى حدود 2/5 میلیارد 

یورو در ایران برسد. 
وى یادآور شد: جذب سرمایه هاى مردم، بخش خصوصى 
و عمومــى با بهره گیــرى از عقود اســالمى به صورت 
قرض الحسنه بهترین حالت جذب سرمایه براى بخش 
توریسم سالمت بوده است که مهمترین مزیت همکارى 
بخش خصوصى و عمومى، کاهش هزینه ها را به دنبال 
خواهد داشت و جمهورى اسالمى ایران، مى تواند آینده 

خوبى را در این راستا رقم زند. 

اصفهان 31 فروردین امسـال شـاهد اجراى وحید تاج و 
احسان خواجه امیرى است.

به گزارش فارس، 31 فروردین ماه امسال اصفهان میزبان 
دو خواننده دیگر کشـورمان اسـت که طرفداران زیادى 
دارند، این دو کنسرت در سالن فرشچیان و سالن رودکى 

برگزار خواهد شد.
سـالن رودکـى میزبـان احسـان خواجه امیـرى خواننده 
محبوب کشـور اسـت که ایـن کنسـرت در دو نوبت در 
سـاعت 17و 30 دقیقـه و 20و 30 دقیقه برگـزار خواهد 
شـد، نکته جالب توجه فروخته شـدن تمامى بلیت هاى 
این کنسـرت در اولیـن روزهاى قرارگیرى روى سـایت

 است. 
وى در روزهاى اخیر در اهواز و تبریز کنسرت داشته است؛ 

همچنین آخرین آلبوم وى با نام «سى سـالگى» در سال 
95 انتشار یافت.

وحید تاج نیز دومین کنسـرت 31 فروردین ماه امسال را 
برگزار خواهد کرد، اجراى این خواننده در سـالن مجتمع 
فرهنگى- هنـرى فرشـچیان برگـزار خواهد شـد، این 
کنسـرت در سـانس 20و 30 دقیقه برگزار خواهد شـد و 
بر خالف خواجه امیرى هنوز امکان خرید بلیت براى این 

کنسرت در سایت rasaconcert.com فراهم است.
تـاج از هنرمنـدان موسـیقى سـنتى ایـران اسـت 
کـه در خوانندگـى از شـاگردان علیرضـا تـاج بـوده 
اسـت؛ وى همچنیـن موفـق بـه کسـب مقامـات برتر 
موسـیقى در جشـنواره هاى ملـى و بین المللـى شـده

 است.

2 کنسرت در یک روزآمادگى اصفهان براى بازسازى سوریه

سرپرست فرماندارى خمینى شهر با بیان اینکه در سال 
گذشته بیش از سه هزار اشــتغالزایى در این شهرستان 
انجام شده گفت:  840 میلیون تومان تسهیالت مشاغل 

خانگى در خمینى شهر پرداخت شد.
مجتبى راعى اظهار داشــت: تعهد اشتغال دستگاه هاى 
اجرایى و ادارات شهرستان خمینى شهر در سال گذشته 

99 درصد انجام شد و سه هزار و 232 شغل ایجاد شد.
وى گفــت: اعتبار پیش بینى شــده در ســال96 براى 
اشتغالزایى در شهرستان بالغ بر 380میلیون تومان است و 
اعتباراتى نیز در اختیار ستاد اشتغال استان به صورت شناور 
وجود دارد که در صورت جــذب کامل اعتبار پیش بینى  
شــده، مبالغ مازادى نیز به شهرســتان اختصاص پیدا 
مى کند. سرپرست فرماندارى خمینى شهر با بیان اینکه 
خمینى شهر چهارمین شهرستانى است که بیشترین اعتبار 
اشتغال استان اصفهان را به خود اختصاص داده، افزود: 
دستگاه هاى اجرایى شهرستان باید تالش براى جذب 
تسهیالت اختصاص داده شده در خصوص اشتغال را با 
سرعت پیگیرى و کامل اخذ کنند تا بتوانیم از تسهیالت 

شناور نیز براى شهرستان بهره مند شویم.

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
از اوایل وقت روز یــک شــنبه(امروز) در اکثر مناطق 
شرایط بارش هاى بهارى به ویژه در نیمه غربى استان 

وجود دارد.
به گــزارش ایمنا، حســن خدابخش اظهار داشــت: 
بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر گذر امواج ناپایدار از 

استان طى دو روز آینده مى باشد.
رئیس اداره پیش بینى هواشناســى اســتان اصفهان 
ادامه داد: بر این اســاس در اکثر نقاط اســتان افزایش 
ابــر و در بعدازظهــر گاهى وزش باد نســبتًا شــدید 
و گردوخاك پیش بینى مى شــود؛ به تدریــج از اوایل 
وقت روز یک شــنبه در اکثر مناطق بارش هاى بهارى 
به ویژه در نیمه غربى اســتان وجــود دارد که در این 
میان بارش هاى رگبارى و رعــد و برق نیز دور از انتظار 

نیست.
خدابخش عنوان کــرد: یک شــنبه در برخى مناطق 
شرق اســتان احتمال طوفان محلى وجود دارد و دماى 
هوا در اکثر مناطق اســتان 1 تا 3 درجه کاهش خواهد 

داشت.

پاى آنفلوآنزاى مرغى به فریدونشهر هم باز شد 840 میلیون تومان تسهیالت 
در خمینى شهر پرداخت شد

احتمال طوفان محلى در
 شرق اصفهان

در کارگاه کنفرانس بین المللى تجارت الکترونیک عنوان شد

توریسم سالمت در اصفهان ،چشم به راه  بخش خصوصى است
ساسان اکبرزاده

حسین قلع ریز*  
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ویترین

آب  هم گران شد 
کاالهـاى  از  برخـى  نـرخ  افزایـش  از  بعـد 
اساسـى و مصرفـى مردم در سـال جـارى ایـن بار 
نوبـت بـه آب آشـامیدنى رسـید تـا افزایـش قیمت 
10 تـا 16 درصـدى در آسـتانه ورود به فصـل گرما 

داشته باشد.
بنابراین گـزارش بر اسـاس اینکه سـازمان حمایت 
با صدور اطالعیـه هرگونه افزایش قیمـت را منوط 
به مجوز کرده اسـت اما در مقام عمـل، کمتر به این 

موضوع توجه مى شود.
بر این اسـاس قیمت هرشیشـه آب آشـامیدنى نیم 
لیترى از 600 تومان سال گذشته به 700 تومان و هر 
شیشه آب آشامیدنى یک و نیم لیترى از هزار تومان

 به هزار و صد تومان افزایش یافته است.

راه اندازى سامانه 
شناسایى خانه هاى خالى

وزیر راه و شهرســازى، ارزش خانه هــاى خالى را 
250 میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: در این راســتا 
طى هماهنگى با ســازمان امور مالیاتى، ســامانه

شناسایى خانه هاى خالى راه اندازى خواهد شد.
عباس آخوندى اظهار داشــت:  اگر هر کدام از این 
خانه هاى خالى را به ارزش صدهــزار دالر در نظر 
بگیریم، در واقع 250 میلیارد دالر ســرمایه گذارى

بالاســتفاده در کشــور مانده اســت و حال در این 
شرایط باید سرعت بیشــترى به این روند بدهیم؟ 
کل ارزش ســهام بازار بورس کشــور 110 میلیارد 
دالر اســت، در حالى کــه ارزش خانه هاى خالى
250 میلیــارد دالر اســت و در ایــن راســتا طى 
هماهنگى بــا ســازمان امــور مالیاتى ســامانه 
شناســایى خانه هــاى خالــى راه انــدازى خواهد

شد.

احتمال کاهش
 نرخ سود بانکى

رئیــس کل بانک مرکزى از احتمال کاهش ســود 
بانکى و گزارشى که در این رابطه به شوراى پول و 

اعتبار ارائه خواهد شد خبر داد. 
ولى ا...ســیف در این رابطه گالیه هایى نســبت به 
عوامل ماجرا در سود مطرح کرد و به سپرده گذاران 
در رابطه با سودهاى باالى بانک ها هشدار داد. وى 
با وجود اینکه اقدامات یکى دو ســال گذشته براى 
ساماندهى و کاهش ســود را مثبت ارزیابى کرد اما 
تأکید داشت که همچنان نرخ سود در شبکه بانکى 
باال بوده و باید متناسب با شــرایط موجود کاهش 

پیدا کند.
بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزى قرار اســت که 
گزارشى در رابطه با سود بانکى به زودى به شوراى 
پول و اعتبار ارائه شــود که مى تواند با کاهش نرخ 
ســود همراه باشــد، ولى وى تأکید دارد که مهمتر 
از کاهش نرخ، تعادلى اســت که بایــد در عرضه و 
تقاضاى نقدینگى وجود داشته باشــد تا بتواند نرخ 

سود را پایدار کند.

آمادگى کارخانه ها براى 
خرید دانه هاى روغنى

دبیر انجمن صنفى صنایع روغن نباتى اعالم کرد که 
آمادگى کامل براى خرید دانه روغنى تولید داخل از 
کشاورزان وجود دارد اما مسئوالن نباید هزینه هاى 
اضافى براى صنایع بتراشــند تا بتوان در مســیرى 
حرکت کرد که کشــاورزان و صنعتگران به صورت 

توأمان رشد کنند.
داریوش محمــودى اظهار داشــت: صنایع روغن 
نباتى باید براى خرید دانه داخلى به این مسئله توجه 
کنند که بــا قیمتى این محصول اســتراتژیک را از 
کشاورزان خریدارى کنند که تفاوتى با دانه روغنى 
یا روغن خام وارداتى نداشــته باشــد این در حالى 
اســت که صنایــع روغــن نباتى آمادگــى کامل 
براى خرید دانــه روغنــى تولید داخــل دارند اما 
مى خواهند تــا در صورتى کــه هزینه هاى کامل

 خرید این محصــول را تقبل کردنــد دولت نیز از 
آنها نیــز حمایت کند و هزینــه اضافى روى دوش 

آنها نگذارد.

معاون وزیر راه وشهرســازى گفت: با خروج ســه گروه 
مسکن از طرح مسکن مهر، 150 هزار واحد مسکونى تا 

پایان دولت یازدهم تحویل متقاضیان مى  شود.
حمیدرضا عظیمیان در بازدید از روند اجراى طرح مسکن 
مهر در شهرســتان شاهین شــهر ومیمه اظهار داشت: 
براساس مصوبه هیئت وزیران با خروج سه گروه مسکن 
از طرح مسکن مهر زمینه واگذارى 100درصدى خانه به 

متقاضیان این طرح فراهم خواهد شد.
وى با بیان اینکه این سه دسته شامل مسکن  هاى بدون 
متقاضى، زیــر 30 درصد پیشــرفت و داراى پرونده در 
محاکم قضائى است، افزود: با خروج این سه گروه از طرح 

مسکن مهر حدود 250 هزار واحد حذف مى  شوند و 150 
هزار واحد تا شهریور امسال و با استقرار دولت جدید براى 

واگذارى به متقاضیان آماده مى  شود.
معاون وزیر راه وشهرسازى گفت: تاکنون 93 درصد از 
یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر کشور تحویل 
متقاضیان شده اســت. وى همچنین با اشاره به اینکه 
طرح مســکن اجتماعى با هدف کمک به خانه دار شدن 
گروه  هاى محروم جامعه اواخر پارسال درهیئت دولت به 
تصویب رسید، افزود: سازمان ملى زمین و مسکن، زمین 
مورد نیاز این طرح را با مشارکت بنیاد مستضعفان، بنیاد 

مسکن و مؤسسه  هاى خیریه تأمین مى  کند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه هاي حرارتی 
گفت: در سال جاري برنامه ریزي شده که در حدود سه 

هزار و 500 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود.
محسن طرزطلب اظهار داشت: در سال جارى امیدواریم 
تا زمان پیک تابستان در حدود هزار و 400 تا هزار و 500 

مگاوات از این ظرفیت جدید وارد مدار شود.
وى با اشاره به لزوم بازسازى نیروگاه هاى قدیمى گفت: 
شــرکت هاى تولید نیروى برق مى تواننــد طبق قانون 
بخشــى از منابع مالى خود را براى احداث نیروگاه هاى 
جدید به نوســازى و بهســازى نیروگاه هــاى قدیمى 

اختصاص دهند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصى نیروگاه هاى حرارتى با 
اشاره به مشکالت پیش رو براى تولید این میزان ظرفیت 
نیروگاهى جدید گفت: عمده مشکالت ما در زمینه تأمین 
مالى پروژه هاســت که امیدواریم بتوانیم با مســاعدت 
مدیران ارشد وزارت نیرو این مشــکالت را رفع کرده و 
بتوان تا پایان ســال بدون هیچ مشکلى نیروگاه هاى در 

دست احداث را تکمیل کرد.
وى تأکید کرد: انتظار ما از وزارت نیرو این اســت که از 
بخش تولید حمایت بیشــترى کرده است، بلکه به این 
صورت ما نیز بتوانیم به روند رو به رشد تقاضاى مصرف 

در بخش هاى مختلف پاسخ مناسب و به موقعى بدهیم.

150 هزار واحد مسکن مهر 
واگذار مى  شود

  3500 مگاوات نیروگاه حرارتى 
جدید وارد مدار می شود

انبار بــزرگ ترین کارخانه قطعه ســازى ایران در آتش 
سوخت. به دنبال آتش ســوزى که عصر پنج شنبه هفته 
گذشــته در کارخانه «کروز» اتفاق افتاد، بخشى از انبار 
مواد اولیه و تنها بخش کوچکى از طبقات دیگر (کارخانه 
شماره B2) دچار آتش سوزى شــده است. حریقی که از 
بخش انبار مواد اولیه آغاز شد و سپس با سرایت به طبقات 
دیگر موجب تخریب ســاختمان سه طبقه اى در بخش 

شمالى شرکت شد.
هر چند که بر اســاس اعالم مدیرعامــل «کروز» به 
هیچکدام از دیگر خطوط تولید شرکت آسیبى وارد نشده 
اســت اما فعاالن بازار از نگرانى شان درباره بازار خودرو 
و احتمال افزایش قیمت هــا مى گویند. کاظم محمدى 
نیک خواه فعال بازار خودرو که معتقد اســت هنوز براى 
اظهارنظر درباره تأثیر آتش ســوزى اخیر بر روند فعالیت 
بازار زود است، مى گوید: همواره در اقتصاد و تولید ایران 
هستند کسانى که مى خواهند از آب گل آلود ماهى بگیرند 

و از کوچک ترین اتفاق ممکن سوءاستفاده کنند.
وى ادامه داد: ممکن است خسارت وارده تنها به کندشدن 
روند تولید یک محصول منجر شود که در عمل نباید تأثیر 
چندانى بر بازار داشته باشد اما برخى با حاشیه سازى سعى 
می کنند که آرامش بازار را بر هم بزنند و طورى رفتار کنند 
که در بازار کمبود وجود دارد. در این میان فعاالن صنعت 
قطعه سازى به مردم اطمینان مى دهند که نباید نگران 

قیمت ها در بازار  باشند.
محمدرضا نجفى منش عضو انجمن قطعه سازان با اشاره 
به اینکه انبار دچار حادثه شده شامل مواد اولیه پالستیکى 
و لوازم الکترونیکی بوده است، گفت: از آنجا که به خطوط 
تولید صدمه وارد نشده، نباید زیاد نگران تولید بود. وى 
با بیان اینکه پیش تر نیز کارخانه هاى قطعه سازى دچار 
حادثه شده بودند، ادامه داد: اما اگر این حوادث به خوبى 
مدیریت شود، خللى در روند تولید خودروها ایجاد نمى شود 
اما این مسئله مســتلزم همکارى دیگر قطعه سازان در 

تأمین قطعات مصرفى این کارخانه است.

وقفه در کار سایپا و ایران خودرو

در همین حال به دنبال به آتش کشــیده شدن یکى از 
بزرگ ترین شرکت هاى قطعه ســازى کشور، احتمال 
وقفه در تولید خودرو در شرکت هاى بزرگ خودروسازى 

کشور در چند روز آینده مى رود.
رضا رضایى رئیس انجمن قطعه سازان گفت: خسارت 
ناشى از آتش ســوزى شرکت قطعه ســازى «کروز» 
سنگین اســت اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این 
است که این شرکت یکى از مهمترین تولید کننده هاى

قطعه بــراى ایران خودرو، ســایپا و پــارس خودرو در 
سال هاى گذشته بوده است.

وى افزود: احتمال دارد کــه در پى این حادثه تا چند روز 
شرکت هاى خودروسازى، خودروهاى خود را به صورت 
ناقص تولید کرده و در پارکینگ نگهدارى کنند تا قطعات 
مورد نیاز توســط خط تولیدهاى دیگر این شرکت و یا 

توسط سایر شرکت هاى قطعه سازى کشور تولید شود.
رئیس انجمن قطعه سازان تصریح کرد: ساختمان این 
شرکت قطعه ســازى،5000متر در دو طبقه بود و تعداد 
زیادى از قطعه سازان دیگر کشور نیز به دلیل محدودیت 
جا مجبور به افزایش ظرفیت خط تولید در طبقات باالتر 
مى شوند. وى با بیان اینکه این شرکت قطعه سازى بیمه 

نبوده است، اذعان داشــت: به یقین با توجه به ظرفیت 
باالى این شرکت قطعه سازى، با مشکل ورشکستگى 
روبه رو نخواهد شــد اما وقفــه اى در کار تولید قطعات 

شرکت هاى ایران خودرو و سایپا ایجاد مى شود.
رضایى تأکید کرد: به دلیــل محدودیت هاى قانونى که 
در کشورما وجود دارد،قطعه سازان نمى توانند به راحتى 
سورس هاى ذخیره داشته باشند و وقوع اتفاقاتى همچون 
آتش سوزى پنج شنبه مى تواند موجب به تعویق افتادن 
اهداف خودروســازان در تعداد و کیفیــت خودروهاى 

تولیدى شود.

در حالى که سهامداران ُخرد بانک صادرات ایران، نگران 
از آینده سرمایه متوقف شده خود هستند، زمزمه هایى 
شنیده شده که امکان دارد این بانک از بورس به بازار 
پایه فرابورس منتقل شود؛ مدیرعامل بورس تهران در 
این مورد مى گوید باید تا اردیبهشــت ماه صبر کرد تا 

شرکت بورس گزارش هاى شرکت ها را بررسى کند.
29 تیر ماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران 
بابت مجمع عمومى سالیانه متوقف شد. در آن زمان 
کمتر کسى از سهامداران ُخرد این بانک تصور مى کرد 
که نماد آن ماه ها بسته بماند و دارایى اش براى مدت 

طوالنى بلوکه شود.
بانک ملت و بانــک تجارت هم در همــان زمان ها 
نمادشان متوقف شــد ولى بازگشایى این دو بانک به 
سال 1396 نکشید و این دو نماد بعد از حدود شش ماه 
بازگشایى شدند. زیانى که تعدادى از نمادهاى بانکى در 
صورت هاى مالى خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در 
روز اول بازگشایى روند به شــدت رو به افول را نشان 
دهد. این روزها ســهامداران ُخرد بانک صادرات نیز 
نگران از سرمایه گذارى خود منتظرند تا بببینند قیمت 
پایانى سهمشان در روز ابتدایى بازگشایى به چه مقدارى 
مى رسد.اما نکته اى که در باره بانک صادارت وجود دارد 
اینکه چندى پیش بورس تهران اعالم کرد که احتمال 
دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس 
منتقل شود و این موضوع نگرانى سهامداران ُخرِد این 
بانک را بیش از پیش کرده است هر چند که تعدادى از 
فعاالن بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفًا 
عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع  در عمل 

کم است. 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویى از شرایط نابسامان بازار زعفران گفت و اظهار داشت: چند سالى است 
چین اقدام به کاشت زعفران کرده که اگر محصول این کشور به دست آید، باید فاتحه بازار زعفران ایران را خواند.

جلیل مغازه اى عنوان کرد: از میان گیاهان صادراتى مهمترین محصول ما زعفران اســت که صادرات آن رقم 
قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد. در این حوزه نیز مدتى اســت افغانستان وارد کار شده و اکنون اگرچه 
محصول آن در طول سال به 10 ُتن هم نمى رسد اما در موارد مختلف با قاچاق زعفران ایرانى به این کشور تولید 

ما به نام افغانستان به فروش مى رسد.
وى همچنین عنوان کرد: چین نیز مدتى است اقدام به کاشت زعفران کرده اما با توجه به اینکه هفت سال زمان 
براى به بار نشستن زعفران الزم است هنوز محصول این کشور وارد بازار جهانى نشده است. اما پس از آنکه این 

محصول به ثمر بنشیند شرایط براى بازار ایران به مراتب دشوارتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویى بیان داشــت: اکنون هندوســتان که بزرگ ترین بازار زعفران ما 
به شــمار مى رود، براى محصول ایرانى 33 درصد تعرفه گمرکى در نظر گرفته اســت. این تعرفه در شرایطى 
اعمال مى شود که کشور افغانســتان بدون پرداخت این هزینه مى تواند کاالى خود را به هندوستان صادر کند. 
به همین دلیل در موارد متعدد افغان ها زعفران ایران را به قاچاق برده و آن را در بازارهاى هندوســتان به فروش

 مى رسانند.
مغازه اى همچنین اظهار داشــت: معموًال تولید زعفران در استان هاى خراســان رضوى و جنوبى حدود 270 تا 
280 ُتن مى شود اما مدتى است با توجه به آنکه تولید گیاهان دارویى در خارج از مرزهاى ایران بازار خوبى ندارد 
بســیارى از فعاالن این عرصه در اســتان هاى مختلفى از جمله تبریز، زنجان، قم، اصفهان و فارس به کاشت 
زعفران پرداخته اند که در ســال گذشــته حدود 70 تا 80 هزار ُتن هم ظرفیت تولید این اســتان ها بوده است 
و اکنــون بــا توجه بــه حجم تولیــد بخشــى نیز بــه عنــوان مــازاد صــادر نشــده و در بــازار مى ماند.
 ایــن در حالــى اســت کــه کل تولیــد زعفــران حــدود 70 ُتــن اســت و بایــد تــا آبان ماه کــه زمان 
برداشت محصول جدید زعفران است تالش شــود تا در نهایت حد ممکن محصول ایرانى در بازارهاى جهانى 

به فروش برسد. 

یارانه نقدى اقشار خاص سه برابر شد و مستمرى بگیران 
سازمان بهزیستى و کمیته امداد عالوه بر 45 هزار تومان 
یارانه نقدى، رقم دیگرى را با استناد به قانون برنامه ششم 

توسعه و از محل منابع هدفمندى دریافت کردند.
با تصمیم دولت از دیشب، یارانه نقدى به صورت متنوع 
توزیع مى شــود، به گونه اى که یارانه مستمرى بگیران 
مددجو به طور متوسط سه برابر مى شود. پیش از این حسن 
روحانى یکى از برنامه هاى دولت در بهبود هدفمندسازى 
یارانه ها را متناسب سازى پرداخت ها با وضعیت خانوارها 

عنوان کرده بود. 

افزایش یارانه 5 میلیون نفر
این تصمیم براساس ماده (79) تبصره 14 قانون برنامه 

ششم توســعه و در قالب یک برنامه کارشناسى دو ساله 
صورت گرفته است. 

مســئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، مکانیزم 
افزایش مقدار یارانه افراد کم درآمد را که تحت پوشــش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستى هستند اعالم کردند. این 
افزایش در پنج ردیف براى خانوارهاى بعد «یک نفره» تا 

«پنج نفره و بیشتر» را ترسیم کرده است.
این افزایش به گونه اى تنظیم شده که مجموع مستمرى 
و افزایش یارانــه پرداختى بــراى خانوارهاى یک نفره 
معادل 16 درصد و براى خانوارهاى پنج نفره، 50 درصد 
«حداقل دســتمزد وزارت کار (930 هزار تومان)» قرار 
گیرد. با این حســاب یارانه افراد با توجه به بعد خانوارها 
نسبت به قبل از 6/ 2 تا 1/ 3 برابر افزایش مى یابد که این 

تغییر با توجه به بعد خانوارهاست.
بر این اساس، پیش از این خانوارهاى یک نفره 53 هزار 
تومان از محل دستگاه اجرایى و 45هزار تومان نیز از محل 
هدفمندى یارانه ها دریافت مى کردند، اما به استناد این 
ماده قانونى، 95 هزار تومان نیز به منابع یارانه خانوارهاى 
یک نفره افزوده مى شود و مجموع دریافتى آن به 193 
هزار تومان افزایش مى یابد. بــراى خانوارهاى دو نفره 
مجموع مبلغ دریافتى با افزایش یارانه 189 هزار تومانى 
به 340 هزار تومان خواهد رسید. براى خانوارهاى سه نفره 
نیز افزایش یارانه نقدى 253 هزار تومان عنوان شده که با 
این رقم مجموع دریافتى آنها 460هزار تومان بوده است. 
در خانوارهاى چهار نفره افزایــش یارانه ها معادل 337 

هزار تومان و مجموع دریافتى 598 هزار تومان است. 

گمانه زنى براى افزایش قیمت خودرو و تولید خودروهاى ناقص!

پیامدهاى یک آتش سوزى
سهامداران ُخرد بانک صادرات 

«نگران و منتظر»

یارانه نقدى اقشار خاص 3 برابر شد

وقتى که باید فاتحه زعفران ایران را خواند

 موضوع: تهیه مصالح و اجراى ســفتکارى و نازك کارى، تأسیسات برقى و مکانیکى با آسانسور و حصارکشى 
ساختمان فرهنگى 

مدت انجام کار: سه ماه  نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- دهیارى روستاى ازان   
مبلغ کل قرارداد: 3/000/000/000 ریال و مبلغ تضمین در مناقصه 150/000/000 ریال از طریق ضمانت نامه بانکى 

با واریز به حساب سپرده هاى دهیارى ازان به شماره حساب 0215464501004 
محل تودیع اسناد مناقصه: میمه- ازان- خیابان عالمه دهیارى ازان 

توضیحات: هزینه درج آگهى برعهده برنده مناقصه است. 
1- تهیه مصالح و اجراى ســقف تیرچه بلوك، دیوارچینى، گچ و خاك و گچ و سنگ و سرامیک کف و بدنه ها، 
نبشى کشى، نما و اجراى نماى ســنگى، اجراى تأسیســات برقى و مکانیکى همراه با آسانسور، تهیه و نصب 

چهارچوب ها و درب و پنجره هاى چوبى و upvc همراه با شیشه دوجداره، کلیه مراحل مطابق نقشه 
در صورتى که برنده اول، دوم یا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع دهیارى 

ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً این آگهى از تاریخ درج به مدت 10 روز مهلت دارد. 
شماره تماس: 09134027252 جعفرى

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

عباسعلى جعفرى ازان- دهیار روستاى ازانعباسعلى جعفرى ازان- دهیار روستاى ازان

نوبت دوم
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سپاهان 
فصل آینده قهرمان است

شجاع خلیل زاده مدافع سپاهان از حمایت هواداران و 
حضور گرم آنها در ورزشگاه نقش جهان تقدیر کرد.

وى درباره برد مقابل گسـترش گفت: بازى سنگینى 
بود و خوشـبختانه توانسـتیم 3 امتیاز حسـاس آن را 
کسـب کنیم تا نیم نگاهى به سهمیه آسـیایى داشته 
باشیم.البته نباید کارى به نتایج تیم هاى دیگر داشته 
باشـیم و حواسـمان باید به مسـابقات خودمان باشد 
تا بتوانیـم در جایگاه چهارم جدول قـرار بگیریم تا در 
صورت قهرمانـى تراکتورسـازى در جـام حذفى، به 

سهمیه آسیایى برسیم.
خلیـل زاده در مـورد بهبـود روند سـپاهان بـا حضور 
«زالتکو کرانچار»گفت: در بازى هاى قبلى هم خوب 
بازى مى کردیم ولـى نتیجه نمى گرفتیم. دو سـال با 
کرانچار کار کردم. ابتدا از زحمات عبدا... ویسى تشکر 
مى کنم و خوشبختانه توانستیم با کرانچار خوب عمل 
کنیم و امیدوارم این نتایج ادامه دار باشـد و سـپاهان 

بتواند در فصل بعد قهرمان شود.
وى در مورد حضور تماشـاگران در دیـدار اخیر گفت: 
دست تماشاگران واقعى سـپاهان را مى بوسم. اگر از 
ابتداى فصل به همین شـکل ما را حمایت مى کردند 

االن باالى جدول بودیم.

زبان عشق و مهربانى
الکساندر نورى سـتاره اصلى وردربرمن در این فصل 
بوده. سرمربى ایرانى وردربرمن در این فصل توانسته 
تیمى که در خطر سـقوط بود را به جایگاهى برسـاند 
که شانس کسب سهیمه حضور در لیگ اروپا را دارد. 
نورى در مصاحبه اش با مورگن پسـت درباره مسائل 
مختلفـى صحبـت کـرده که مـا فقط قسـمت هاى 
مربوط بـه فوتبال ایرانـش را برایتان ذکـر مى کنیم:

« فارسـى، زبان عشـق و مهربانى اسـت و ایـن را به 
خوبى در رفتار و صحبت هاى مردم مى توانید بفهمید. 
جمـالت و عبارت هاى زیادى در زبان فارسـى وجود 
دارد که اصًال نمى توان آنها را بـه آلمانى ترجمه کرد 
و این ویژگى اسـت کـه در من نیـز وجـود دارد. این 
خونگرمى و مهربانى در بین تمام ایرانى ها وجود دارد. 
هنوز با وحید هاشیمان ارتباط دارم و رابطه خودم را با 
او حفظ کردم و از او تشکر مى کنم. او دوست صمیمى 

من است.»

جباروف همچنان مى تازد
«سـرور جباروف» هافبک تیم فوتبال سپاهان در دو 
بازى حسـاس آینده این تیم از سـتاره هـاى کلیدى 

زردپوشان خواهد بود.
این هافبک ازبک  در دیدار اخیر زردپوشان هم نمایش 
خوبى از خود بـه اجرا گذاشـت و مى توانسـت یکبار 
تیمش را به گلى زیبا برساند اما شوت زیبا و تماشایى 
او با عبور از دستان دخسوس به دیرك دروازه برخورد 

کرد و راهى اوت شد. 
جباروف که پشـتک واروهایـش بعـد از گلزنى مورد 
عالقه طرفداران سپاهان است در هفته اى که گذشت 
براى انجام این مهم کامًال بدشـانس بود در غیر این 
صورت یکـى از گل هـاى زیباى لیگ شـانزدهم در 

ورزشگاه نقش جهان به ثمر مى رسید.
این بازیکن در نیمه نخسـت هم با عبور از دو بازیکن 
گسترش فوالد فرصت خوبى را براى گلزنى به دست 
آورد اما شـوتش را دروازه بان برزیلى گسترش، مهار 

کرد تا او در این دیدار ناکام در گلزنى لقب بگیرد.

  تا مهرماه، سربازم 
مهاجم تیم تراکتورسـازى اعـالم کرد تـا نیم فصل 
لیگ هفدهم سـرباز سرخپوشـان تبریزى است و در 
این تیم مى ماند.تیم تراکتورسـازى در هفته بیست و 
هفتم لیگ برتر مقابل پدیده مشهد به برترى رسید تا 
بعداز ناکامى هاى اخیر، با این پیروزى از بحران خارج 
شـود و با روحیه اى خوب به مصاف اسـتقالل برود. 
مهدى شـریفى، مهاجم تراکتورسـازى درباره بازى 
 تیمش اظهار داشت:  تیم ما شـرایط خاصى را دنبال 
مى کرد؛ ما براى کسب نایب قهرمانى به این 3 امتیاز 
نیاز داشتیم.شریفى درباره آینده اش در تراکتورسازى 
افزود:تا مهرماه سرباز هسـتم و تا آن زمان باید براى 

تراکتورسازى به میدان بروم. 

تایم اوت

در آغاز هفته سى و یکم آردیویسه هلند آلکمار در بازى 
خارج از خانه برابر هیراکلس به برترى 2بر یک رسید که 
گل دوم این تیم را علیرضا جهانبخش به ثمررســاند تا 
همچون بازى رفت به رقیــب گل بزند. گلى دیدنى که 
همه را به یاد گل ارزشمند آلکمار در بازى رفت انداخت 
که عنوان برترین گل ماه این باشگاه در سال 2016 را به 

خود اختصاص داد.
بعد از این بازى دوربین باشــگاه آلکمار به سراغ ستاره 
ایرانى رفت و در گفتگویى کوتــاه نظر این بازیکن را در 
خصوص بازى جویا شــد که جهانبخش گفت:  «شب 
فوق العاده اى بود چون هم بازى خوبى انجام دادیم هم 

فرصت هاى زیادى خلق کردیم، فقط حیف نتوانســتیم 
گل هاى بیشترى بزنیم. در این بخش بدشانس هستیم 
گرچه کسب 3 امتیاز در بازى خارج از خانه خوب است. 
این سبک از بازى هاى خوب را باید تا بازى 10 اردیبهشت 
در فینال جام حذفى هلند ادامــه دهیم . ما امیدواریم که 

فینال را هم ببریم.»
نکته جالب در خصوص علیرضا جهانبخش به تعریف و 
تمجیدهاى کارشناس شبکه« FOX SPORT» هلند 
از این بازیکن برمى گشت که ثابت کرد هیچ بعید نیست 
ملى پوش ایرانى در پایان فصل از آلکمار راهى یکى از 

تیم هاى بزرگ هلند یا آلمان شود. 

امیر قلعه نویى در روزى که با انبوهى از بازیکنان غایب
به مشهد رفته بود 3 امتیاز شــیرین را از این شهر کسب 

نمود.
غیبــت بازیکنانى ماننــد ادینیو، کرار جاســم، مهدى 
کیانى، سعید آقایى و ... باعث شــده بود تا قلعه نویى با 
ترکیبى متفاوت تیمش را برابر پدیــده آماده به میدان 

بفرستد.
 قلعه نویى در این دیدار سبک متفاوتى براى تیمش در 
نظر گرفته بود و سعى داشت با استفاده از ضد حمالت به 

تیم پدیده ضربه بزند.
 در دقیقه 8 این دیدار ســانتر ابراهیمى و اشتباه روشنگر 

باعث به ثمر رسیدن گل اول دیدار شد تا قلعه نویى خیلى 
زود به هدف خود در این مسابقه برسد.

 پس از آن هجــوم همــه جانبه شــاگردان مهاجرى
 روى دروازه اخبــارى آغاز شــد و تراکتــورى ها نیز با 
عملکرد خوب در خــط دفاعى نتیجه را تــا پایان حفظ 

کردند. 
به نظر مى رسد امیر قلعه نویى در این دیدار به هارمونى 
تاکتیکى مورد نیاز خود در غیبت ستاره هایش دست پیدا 
کرده و هیچ بعید نیست او با همین ترکیب و تاکتیک به 
دیدار تیم اســتقالل برود تا جایگاه دومى خود را کسب 

کرده و فصل را به خوبى به پایان برساند.

فینال را هم مى بریم تغییر تاکتیک به موقع! 

 کاش کرانچار
 زودتر مى آمد

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 
info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
   

 ■ سپاهان عالى پیش مى رود. اى کاش کرانچار 
زودتر به این تیم آمده بود. واقعاً حیف از شخصیت 
بزرگ باشگاه سپاهان بود که در فصلى که گذشت 
سرنوشــت خود را با چند مربى متوسط گره زده 
بود. ولى خدا را شکر با برکنارى مدیرعامل قبلى، 
برنامه هاى باشگاه شکل و شمایل جدیدى گرفت 

و کالس و وجهه به سپاهان بازگشت.

■ بادکنــک هــاى زرد، پرچــم 400 متــرى و 
آتش بازى هاى هواداران ســپاهان در ورزشــگاه
 نقش جهان، از جمله زیبایى هاى خاص بازى روز 
جمعه بود. خیلى خوشحالم که طرفدار سپاهانم و این 

همه سپاهانى با غیرت و با ذوق در شهرمان داریم.

■بازى سپاهان-گســترش فوالد دیدار خیلى 
خوبى بود. با تغییراتى که در چند هفته اخیر  توسط 
کادرفنى داشــتیم هم جو عوض شده است و هم 
اینکه بازیکنان، سبک جدیدى را تجربه مى کنند 
که تا االن هم خوب جواب داده است. همین مسیر 

را ادامه بدهید بچه ها!

■ دیدار  روز جمعه سپاهان بازى سنگینى بود و 
خوشبختانه توانستیم 3 امتیاز حساس آن را کسب 
کنیم تا نیم نگاهى به سهمیه آسیایى داشته باشیم.

 ■  امیدوارم بردهاى ســپاهان ادامه پیدا کند تا 
بتوانیم در جایگاه چهارم جدول قرار بگیریم و در 
صورت قهرمانى تراکتورسازى در جام حذفى، به 

سهمیه آسیایى برسیم.

■دیدار تیم هاى ســپاهان اصفهان و گسترش 
فوالد تبریــز  در یک حال و هــواى ویژه برگزار 
شــد که بیش از هر چیز مرهون حضور ُپرشــور 
هواداران اصفهانى در ورزشگاه نقش جهان بود.

هواداران که پیش تر با اســتقبال از دیدار با نفت 
تهران در مرحله نیمه  نهایى جام حذفى نشــان 
داده بودند که نام حریف و ُپرطرفدار بودن آن تنها 
عامل مشوق حضورشان در ورزشگاه نقش جهان 
نیست و اهمیت بازى هم در این میان براى آنها 
نقشــى تعیین کننده دارد به درســتى حساسیت 
دیدار با گســترش فوالد را هم درك کردند و از 
فرصت برگزارى آن در یک زمان مناسب استفاده 
نمودند و با حضور ُپرشــور خود سهم بسزایى در 
کسب حداکثر امتیازات مسابقه و زنده نگهداشتن 

امیدهاى آسیایى سپاهان ایفا کردند.

■به نظر من دیدار سپاهان با گسترش فوالد تبریز 
یکى از تاکتیکى ترین بازى هاى لیگ در هفته هاى 
اخیر بود. گسترش فوالد براى کسب حداقل امتیاز 
آمده بود و بسیار بسته و فشــرده بازى مى کرد و 
کمتر به سپاهانى ها موقعیت داد ولى سپاهانى ها با 
گردش خوب توپ، فشار زیادى به گسترش فوالد 

وارد کردند و به گل رسیدند. زنده باد سپاهان.

■ پیش به سوى مقام چهارمى و صعود به آسیا با 
زالتکو کرانچار.

■ خدا را شکر کرانچار آمده و بعد از هر برد و باختى 
صحبت هاى منطقى مى شــنویم نه تهمت ها و 
حرف هاى تکرارى را... امیدوارم دیگر امثال آقاى 

ویسى را در سپاهان نبینیم.

■ کرانچــار مانند زمانــى که آمد و ســپاهان 
بحران زده را قهرمــان لیگ برتر کــرد این بار نیز 
مى تواند دست به کار بزرگى بزند و با  زردپوشان در 
پایان لیگ، احتمال آسیایى شدن تیم مان را باال ببرد.

صداى هواداران

تا دیروز درهاى وزارت کشور روى داوطلبان باز  
بود تا هرکسى که مى خواهد(فارغ از جنسیت یا 
سن) خود را کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى 

بکند. 
وزارت کشــور اما روز پنج شــنبه هفته گذشته 
پذیراى یک شخصیت ورزشــى براى ثبت نام 
در انتخابات بود؛ سید مصطفى هاشمى طبا که 
طى سال هاى 1372 تا 1380 ریاست سازمان 
تربیت بدنى را برعهده داشــت، براى انتخابات 

دوره دوازدهم ریاست جمهورى ثبت نام کرد. 
هاشمى طبا مدتى هم رئیس کمیته 

ملــى المپیک و مشــاور محمود 
گودرزى(وزیر ســابق ورزش) 

بود. نکته جالب در مورد هاشمى طبا این است که 
او قبًال سابقه کاندیداتورى در انتخابات ریاست 
جمهورى را داشته اســت. در سال 80 او یکى از 
ده کاندیداى تأیید صالحیت شده توسط شوراى 
نگهبان بود که در نهایت توانست فقط 28 هزار 

رأى به دست آورد.
حســن غفورى فرد یکى دیگــر از افراد جامعه 
ورزشى کشور است که تجربه حضور در انتخابات 
را دارد. او که در دولت اول ســازندگى ریاســت 
سازمان تربیت بدنى را بر عهده داشت، در
 سال 80 وارد کارزار انتخابات 
شد و فقط با کسب 129 
هزار رأى،رقابت را به 

رئیس دولت اصالحات واگذار کرد.
اما حضور ورزشى ها در ســال 84 رنگ و بویى 
جدى تر به خود گرفت. در این دوره جامعه ورزش 
داراى دو کاندیدا در انتخابات بــود. یکى از این 
دو نفر رد صالحیت شــد و دیگرى پا به عرصه 
رقابت هاى انتخاباتى گذاشت. محسن مهرعلیزاده 
که در حال حاضر ریاســت فدراســیون جهانى 
ورزش هاى زورخانه اى را برعهده دارد، در دولت 
دوم اصالحات، رئیس سازمان تربیت بدنى بود و در 
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى، با کسب 
حدود یک میلیون رأى نتوانست به موفقیت برسد.

دومین ورزشــى حاضر در میدان انتخابات 84، 
کسى نبود جز مرحوم ناصر حجازى؛ دروازه بان 

افسانه اى تیم استقالل و تیم ملى براى شرکت در 
انتخابات نام نویسى کرد ولى صالحیتش توسط 

شوراى نگهبان رد شد. 
حجازى هنگام ثبت نام گفت که اگر تأیید شــود 
30 میلیون رأى مى آورد.اتفاقــى که البته هرگز 
براى ناصرخان رخ نــداد. حجازى در همان مقطع 
طى مصاحبه اى در خصوص علــت ثبت نامش 
براى انتخابات گفت:  چه ایرادى دارد ورزشــى ها 
هم کار سیاســى انجام بدهند؟ االن که در ورزش 
ما سیاستمداران فعالیت دارند حاال چه ایرادى دارد 
مثًال حجازى کار سیاسى کند؟ من شرایط اولیه را که 
براى ثبت نام دارم. اگر صالحیتمان را تأیید کردند که 
شرکت مى کنیم و فکر نمى کنم ایرادى داشته باشد. 

باشگاه پرسپولیس به احتمال بسیار زیاد با 
گزارش ناظر دیــدارش مقابل الریان قطر، 
باید منتظر جریمه جــدى کمیته اجرایى 
لیگ قهرمانان آسیا باشد. متأسفانه در این 
دیدار نیز، برخى تماشــاگرنماها که تحت 
هیچ شرایطى نمى خواهند اصول حرفه اى 
را رعا یت کنند، با اســتفاده از لیزر و نشانه 
گرفتن آن روى صــورت بازیکنان الریان 
به خصــوص «رودریگو تاباتا»، باشــگاه 

پرسپولیس را دچار بحران کردند.  
اگر شایعات اخیر اطراف باشگاه پرسپولیس 
صحت داشته باشــد و ناظر بازى، گزارش 
منفى از میزبانى ایران به کمیته اجرایى لیگ 
قهرمانان آسیا بدهد، ماجراى «لیزربازى» 
یک هوادار مى تواند براى این باشگاه گران 
تمام شود و حتى باشگاه مجبور به پرداخت 

چیزى حدود پنج هزار دالر شود.  
کمیتــه اجرایى لیــگ قهرمانــان با هیچ 
باشگاهى شــوخى ندارد و پرسپولیسى ها 
نیز از همین موضوع هراس دارند که نکند 
با جریمه باشــگاه در روزى که قرار بود با 
فروش بلیت هاى 15، 25 و 35 هزار تومانى، 
درآمدزایى بیشترى داشته باشند، این پول را 

صرف پرداخت جریمه کنند.
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 سپاهانى ها با نتایج خوبى که در هفته هاى گذشته کسب کردند امید 
زیادى براى کسب رتبه چهارم لیگ برتر دارند.

سوپر گل احسان حاج صفى برابر گســترش فوالد این تیم را به 
رده چهارم جدول فرستاد تا کار شــاگردان حسینى براى 

باز پس گیرى این رتبه در دیدار خارج از خانه برابر پیکان 
سخت شود.

ســپاهان که بعد از حضور کرانچار نتایج خوبى کسب 
کرده، با 39 امتیاز درصدد اســت تــا در پایان لیگ در 

رده چهارم قرار بگیرد.  زردها امیدوار هستند تا بتوانند با 
قهرمانى تراکتورســازى در جام حذفى، به دورى یکساله 

خود از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پایان دهد.
سپاهانى ها که البته در هفته هاى آینده باید در تهران و قم 
برابر استقالل و صبا و البته در اصفهان برابر تراکتورسازى 
به میدان بروند، بازى هاى دشوارى پیش روى خود دارند 
اما حضور کرانچار و البته حمایت بیش از ده هزار هوادار 
باعث شده تا دوباره زردهاى اصفهانى به حضور در آسیا 

و پایان خوش لیگ امیدوار باشند.
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آفرینش مخلوقات نه براى یارى خواستن در برابر همتایى بود 
که ممکن است بر او غلبه یابد، و نه براى پرهیز از دشمنى بود 
که به او هجوم آورد، و نه براى طوالنى شدن دوران حکومت، 
و نه براى پیروز شدن بر شــریک و همتائى مخالف، و نه براى 

رفع تنهایى.
موال على (ع)

شهردارى نایین باستناد مصوبه چهارم شماره 78/4/419 مورخ 95/09/7 و مصوبه چهارم شماره 78/4/497 
مورخ 95/10/25 شوراى محترم اسالمى شهر نایین در نظر دارد تعداد 13 قطعه زمین با کاربرى تجارى واقع 
در بلوار شهید مطهرى جنب مجتمع تجارى را با قیمت پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و 
کروکى محل که به پیوست مى باشد را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم مى توانند 
تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 با تکمیل اسناد مزایده و مدارك مورد نیاز به انضمام یک 
فقره فیش واریزى نقدى به حساب 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت 
در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده (در پاکت الف فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب 
برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین 

تحویل و رسید دریافت دارند. 
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه شهردارى 
مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز بهاى زمین اقدام 
نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت سپرده تودیعى متقاضى به 

نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع بر عهده برنده 

مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، ناخوانا و 

مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور عمرانى 

و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اســناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شــرط، امضاء نموده و به 

مزایده گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواســت در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد 

دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و  گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد نخواهد شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 در محل شهردارى 

نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد مى باشد. 

                       آگهى تجدید مزایده فروش زمین تجارى                       آگهى تجدید مزایده فروش زمین تجارى

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

تور چین

بلیط رفت و برگشت ایرآستانا به پکن- 
ترانسفر فرودگاهى- 7 شب اقامت در 

هتل 5 ستاره- صبحانه- پرواز داخلى پکن، 
شانگهاى

خدمات تور: 

میدان تیان آنمن- شهر ممنوعه- معبد بهشت- دیوار چین- بازار خرید- 
کارخانه سنگ یشم- کارخانه مروارید- مرکز طب سنتى چینیان- برج تلویزیون-

 بازار یوان- موزه شانگهاى- کارخانه ابریشم.

گشت:
نجف آباد- خیابان شریعتى- مقابل بانک پاسارگاد

44 شب پکن +  شب پکن + 33 شب شانگهاى

اقساط اقساط 1010 ماهه ویژه فرهنگیان ماهه ویژه فرهنگیان

کلمه آسمان سیر را به کلمه آسمان سیر را به 1000859010008590 ارسال کنید ارسال کنید
 و رایگان عضو شوید. و رایگان عضو شوید.

031031 - -4264655542646555
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على اسدزاده مجرى طرح سریال «شهرزاد» تاریخ رسمى پخش فصل دوم «شهرزاد» را اعالم کرد که طبق گفته وى، 
پخش هفتگى فصل دوم از روز دوشنبه 29 خرداد 1396 (19 ژوئن 2017) آغاز خواهد شد.

سریال «شهرزاد» به کارگردانى حسن فتحى و تهیه کنندگى و سرمایه گذارى سید محمد امامى ساخته مى شود.
داستان سریال «شهرزاد» در دهه 1330 خورشیدى 
مى گذرد و روایتى عاشقانه بر بستر تاریخ است که نغمه 
ثمینى و حسن فتحى نویسندگان این مجموعه هستند.
رضا کیانیان، رؤیا نونهالى، امیــر جعفرى و آتنه فقیه 
نصیرى از بازیگران جدید فصل دوم هســتند که در 
کنار ترانه علیدوستى، شهاب حسینى، مصطفى زمانى، 
پریناز ایزدیار، مهدى سلطانى، پرویز فالحى پور، گالره 
عباسى، سهیال رضوى، فریبا متخصص، امیر حسین 

فتحى و ... ایفاى نقش مى کنند.
محسن چاوشى نیز همانند فصل اول به عنوان خواننده 

همراه این سریال است.
شرکت تصویر گستر پاسارگاد که پخش این مجموعه 

را بر عهده دارد با انتشار تریلرى ساخته مسعود رفیع زاده کار تبلیغات سریال را شروع کرد.
طبق اعالم این شرکت نسخه خانگى و دیجیتالى سریال «شهرزاد» همزمان در سراسر کشور توزیع خواهند شد. نسخه 
خانگى فصل دوم سریال «شهرزاد» شامل نسخه بلو رى و دى وى دى از طریق شهر کتاب ها، ویدئ و کلوپ ها، مراکز 

عرضه فیلم و سوپر مارکت هاى سراسر کشور توزیع مى شود.
همچنین نسخه دیجیتالى این سریال که به صورت جهانى پخش خواهد شد با کیفیت فول اچ دى عرضه شده و هموطنان 

خارج از کشور مى توانند از این طریق به صورت قانونى به تماشاى سریال بنشینند.

علیرضا شجاع نورى بازیگر سینما به سریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار پیوست.
 علیرضا شجاع نورى نیز به سریال «آنام» جدیدترین اثر جواد افشار پیوست و قرار است یکى از نقش هاى اصلى سریال را بر عهده داشته باشد.این 
سریال که به تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه ساخته مى شود فردا شنبه 26 فروردین در کلیبر با حضور بازیگرانى از آذربایجان کلید مى خورد.بعد از 
گلچهره سجادیه، سیروس گرجستانى و شبنم قلى خانى، فریبا متخصص، سیامک صفرى و الله مرزبان هم به بازیگران سریال «آنام» پیوستند و 

انتخاب بازیگران اصلى کماکان ادامه دارد.
همچنین شهرام خزرایى، ناصر هاشمى، هادى افتخار زاده، وحید فرشى، زکیه کریمى، فیروز عاقلى، سویل شیرگیر، فاطمه حسینى، رقیه شاد خواه، 
سیامک افسایى، بهرام نوبرى، فریبا سهرابى، تینا عبدى، رباب رضا زاده، هاله مازنى، حسین عزیزى، مهدى فتحى، علیرضا موسالنى، حمید صالحى، 

على پور صدیقیان، فروغ مشقتى، میثم ولى خانى، نادیا پشم چى، امین حاجى اکبرى و الناز ثابت ایمانى بازیگران آذرى این مجموعه هستند.

داریوش بابائیان مشاور پروژه سریال تلویزیونى «نفس شیرین» گفت: تیتراژ سریال «نفس شیرین» با صداى مهدى مقدم و 
امید عامرى آماده شده است.

وى ادامه داد: همچنین تدوین این سریال به طور کامل به پایان رسیده و بعضى از قسمت ها نیز آماده شده است.
بابائیان تصریح کرد: سریال تلویزیونى «نفس شیرین» را در هفته جارى به سیما فیلم تحویل مى دهیم تا شبکه پخش کننده آن 

را مشخص کنند و طبیعتاً با مشخص شدن شبکه ،  زمان پخش این اثر نیز تعیین مى شود.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: با توجه به اینکه سریال «نفس شیرین» با محوریت اهداى عضو ساخته شده ،  تصور 

مى کنم ماه مبارك رمضان زمان بسیار مناسبى براى پخش این اثر محسوب مى شود.
مشاور پروژه سریال «نفس شیرین» توضیح داد: با توجه به اینکه ماه رمضان یک ماه شاد براى تمامى افراد محسوب مى شود و 
اینکه مخاطبان تلویزیون در مدت یک ماه زمان زیادى براى تماشاى یک اثر تلویزیونى در اختیار دارند ، به طور یقین تأثیرگذارى 

این سریال نیز در این زمان بیشتر خواهد بود.
وى یادآور شد: با توجه به اینکه سریال «نفس شیرین» در 13 قسمت تولید شده ، اگر قرار باشد در ماه مبارك رمضان پخش شود 

باید چند شب در میان روى آنتن برود یا حتى براى پخش در شب هاى قدر نیز مناسب است.
بابائیان خاطرنشان کرد: سریال «نفس شیرین» تالش مى کند در روند داستان خود به زندگى افرادى بپردازد که از افکار گذشته 
فاصله مى گیرند و راحت تر مى توانند ببخشند. این اثر در حقیقت موضوع مهمى مانند اهداى عضو را نزد مخاطبان نهادینه مى کند.

گفتنى است، در سریال تلویزیونى «نفس شیرین»  به کارگردانى سیامک خواجه وند و تهیه کنندگى کیان بابائیان، هنرمندانى 
همچون علیرضا جاللى تبار، نیما شاهرخ شاهى، فخرالدین صدیق شریف، کیمیا بابائیان، سارا منجزى، شهین تسلیمى، زهره 
حمیدى، مریم معصومى، فرشاد حسینى، آرمان صورتگر، کوروش معصومى، مهدى امینى خواه، کاظم افرندنیا، غزل کرمعلى، 

شادى محمدپور، شهرام آریا، پژواك ایمانى و مهوش وقارى به ایفاى نقش پرداخته اند.

سرپرست نویسندگان ســریال «على البدل» گفت: 
زمانى که شــروع به ســاخت «على البدل» کردیم 

موضوع انتخابات در قصه وجود نداشت.
«محســن تنابنده» گفت:  برخى افراد مى گویند در 
نگارش این سریال دســت تان بســته بود و خط و 
ربط قصه مثل پایتخت دســت خودتان نبوده است، 
اما اینطور نیســت. ما با همان گروه نویســنده هاى 
«پایتخت» این سریال را هم به نگارش درآوردیم. اما 
مشکل اینجاست که بخشى از معضالت ما به روزگار 
بدى که این سریال ساخته شــد، برمى گردد. تغییر و 
تحوالت تلویزیون و رفتن آقاى سرافراز و آمدن آقاى 
عسکرى باعث شد تا بودجه رســانه ملى به درستى 
مشخص نباشد. همچنین قصه ما در ابتدا 30 قسمت 
بود که یکباره به 14 قسمت رسید و همین مى تواند 
مشــکالتى را در فیلمنامه ما ایجاد کند. براى مثال 
قصه در نسخه 30 قسمتى، همسر دوم نوذرخان تازه 
از قسمت 8 وارد ماجرا مى شد و ما اگر مى دانستیم باید 
14 قسمت بسازیم، این شخصیت را زودتر وارد قصه 
مى کردیم. ما در حال ساخت سریال بودیم که اعالم 
کردند تعداد قسمت هایمان باید کوتاه تر شود و همین 
مسائل باعث شد تا برخى ها فکر کنند خط و ربط قصه 

دست من نبوده است.
این نویسنده با اشاره به فراگیر شدن روستا هایى که 
در این ســریال دیدیم، گفت: اتفاقًا یکى از محاسن 
کار ما همین بود که روســتایمان بــراى مردم جاى 
مشــخصى ندارد و همین باعث فراگیرتر شدن آن 
منطقه شــده و اینکه گــروه خاصــى آن منطقه را 

منتسب به خودشان نمى دانند که بخواهند اعتراض 
کنند.

بازیگر ســریال «پایتخت» درباره حــذف لهجه از 
کاراکترهاى «على البدل» نیز بیان داشــت: همیشه 
اســتفاده از لهجه نیازمند ایجاد فضایى است که باید 
براى گروه سازنده مهیا باشد. معموًال در تولید کارهایى 
شیرین و از این دست آستانه تحمل مردم پایین است 
و زمانیکه با لهجــه کار مى کنید، بــه محض اینکه 
شخصیت مورد نظر منفى هم باشد، مردم آن مکان 
فوراً به خودشان مى گیرند و اعتراض مى کنند. از همه 
مهمتر اینکه تلویزیون از همان ابتدا اجازه استفاده از 
لهجه را به ما نداد. همیشه گفته ام که نداشتن پشتوانه  
باعث مى شود دایره تنوع تولیدات تلویزیون روز به روز 
محدودتر شود و این به ضرر مخاطب این رسانه است.

وى در ادامــه ضمن بیــان اینکــه در «پایتخت» 
راحت تــر توانســتیم از لهجــه اســتفاده کردیم، 
افزود: ما با همیــن گروه، «پایتخت» را ســاختیم، 
اما آن ســریال به طــور کلى بــا «علــى البدل» 
متفاوت بــود و به همیــن خاطر راحت تــر از لهجه 
اســتفاده کردیم. فضا،  قصه و نــوع آدم هایى که در 
«پایتخت» وجــود دارند با «على البــدل» متفاوت 
اســت و همین اصل تفاوت در اســتفاده از لهجه را 
نشــان مى دهد. آدم هــاى پایتخت افرادى بســیار
 دوست داشــتنى هســتند که هیچکدام هم منفى 
نیســتند. اگر در همین «على البدل» خان هایى که 
اعتیاد داشــتند، به لهجه خاصى صحبت مى کردند، 

مطمئنًا اهالى آنجا معترض مى شدند.

طراح و سرپرست نویسندگان ســریال «پایتخت» 
درباره شخصیت پردازى هاى «على البدل» افزود: از 
آنجایى که همه چیز در «پایتخت» و «على البدل» 
با یکدیگــر تفــاوت دارد، فکر مى کنم ایــن نوع از 

شخصیت پردازى براى این سریال مناسب ترین بود.
تنابنده درباره سیاسى بودن این ســریال نیز گفت: 
زمانى که شــروع به ســاخت «على البدل» کردیم 
موضوع انتخابات در قصه وجود نداشــت و در ادامه 
پخش شــبکه یک ســیما گفتند که ســریال براى 

مناسبت نوروز است.
این نویسنده ساخت ادامه «على البدل» را در گروى 
اقبال عمومى دانســت و افزود: همه چیــز به اقبال 
عمومى برمى گردد، اما آنچه تــا االن از کامنت ها به 
دستم رســیده قابل قبول بوده اســت. مسئله بعدى 
این است که گروه هاى ســازنده به مرور زمان سطح 
سلیقه و تنوع را کثیف کرده اند و همین باعث شده تا 
مخاطبان فضاى جدید را به سختى بپذیرند، اما ما در 
این میان ریسک کردیم و از لحاظ قصه و کارگردانى 

نتیجه خوبى گرفتیم
وى در پایان نیز بیان داشــت: درست است که بعد از 
ساخت «پایتخت ها» توقع مردم از ما باال رفته و البته 
به حق هم هست، اما باز هم مى گویم که نباید این دو 

سریال را در دو کفه ترازو قرار داد و با هم قیاس کرد.
سیاســى بودن ســریال: وقتى شــروع به ساخت 
نتخاباتــى وجــود  کردیــم اصــالً  موضــوع ا
نداشــت و پخش به مــا گفت کــه بــراى نوروز

 آماده باشید.

محسن تنابنده:

عارف لرستانى بازیگر عرصه تلویزیون و ســینما که بیشتر مخاطبان او را با 
ایفاى نقش در آثار مهران مدیرى مى شناسند، بر اثر سکته قلبى درگذشت.

سپند امیرسلیمانى بازیگر عرصه سینما و تلویزیون گفت: عارف لرستانى در 
خواب به دلیل سکته قلبى درگذشت.

براساس این گزارش، عارف لرستانى در 15 بهمن 1350 در کرمانشاه متولد 
شد. این بازیگر با مجموعه جنگ 77 به کارگردانى مهران مدیرى پا به عرصه 
بازیگرى گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با 

او همکارى کرد.
در زمینه آثار تلویزیونى این هنرمند سریال هاى زیر دیده مى شود: در حاشیه 
(1393) کوچه مروارید (1393) شــوخى کردم (1392) ویالى من (1391) 
قهوه تلخ (1389) مرد دوهزارچهره (1388) خسته دالن، 90 شب، ببخشید 

شم، جنگ 77 (1376)
در زمینه آثار سینمایى نیر فیلم هاى زیر در کارنامه این هنرمند دیده مى شود: 

شام عروسى (1384) انتخاب (1383) معادله (1382) مانى و ندا (1379)

عارف از زبان همسرش
عارف لرستانى در ابتداى دهه نود با افسانه ناصرى از کارمندان سفارت ژاپن 
در تهران ازدواج کرده بود؛ بهانه این ازدواج، اطالعاتى بود که عارف بنا بود 
براى سفر برخى همکارانش به ژاپن از آشــناى قدیمى اش افسانه ناصرى 
بگیرد و همین کمک به افزایش آگاهى دربــاره ژاپن بود که این دو نفر را به 

سمت ازدواج و تشکیل زندگى مشترك برد.
افسانه ناصرى درباره همسرش گفته بود: عارف، با وجود آن که سن زیادى 

ندارد، اما یک مرد اصیل ایرانى، با تفکرات سنتى است.
ناصرى درباره زندگى مشــترك با عارف اظهار داشــته بــود: در زندگى 
مشــترك من و عارف، این طور نیســت که بگوییم چه کسى حرف آخر 
را مى زند، هر کــدام از ما که در بعضى از کارها تجربه بیشــترى دارد و مى 
تواند تصمیم درســت تر بگیرد این کار را مى کنــد. در زمینه هایى من از 
تجربه بیشــترى برخوردارم و تصمیم مى گیــرم و در زمینه هایى عارف 

تصمیم مى گیرد.
ناصرى ادامــه داده بود: به ندرت غیر از پدرم، مــردى را که صفات ارزنده و 
ارزشمند انسانى داشته باشد، دیده بودم. دوستان و آشنایانم با مردانى ازدواج 
کرده بودند که نقاط ضعف اخالقى و رفتارى زیادى داشتند و من مى ترسیدم 
اگر ازدواج کنم به همان بال دچار شوم و در زندگى آب خوش از گلویم پایین 
نرود. به این جهت، معیارم براى انتخاب همســر مسئولیت پذیرى، سواد و 
معلومات بود. عارف تمام این خصوصیات را داشت و در هر زمینه اى از جمله 
بازیگرى، ورزش، تاریخ، ادبیات، مذهب و… خیلى باسواد است و اطالعات 
زیادى دارد. چون زیاد کتاب مى خوانم، دوست داشتم با کسى ازدواج کنم که 
به کتاب عالقمند باشد که خوشبختانه از این جهت هم شانس آوردم و عارف 

بسیار اهل مطالعه است.
همســر عارف درباره خانواده این بازیگر بیان داشــته بود: خانواده همسرم 
بسیار مهربان و حامى من هستند به طورى که اصًال احساس نمى کنم وارد 
خانواده دیگرى شــده ام وقتى تماس مى گیرند و حال مرا مى پرســند برایم 

خیلى ارزش دارد.

افســانه ناصرى با اشــاره به همکاریهاى متوالــى عارف با مهــران مدیرى
 گفته بود: من و عارف به مهران مدیرى ارادت خاصى داریم، عارف وقتى از طرف 
مدیرى دعوت به کار مى شود، به خاطر دوستى و اعتمادى که به خالقیت و هنر او 

دارد، بى هیچ تردیدى پیشنهاد را مى پذیرد. به طور متقابل من هم از همکارى آنها 
خوشحال مى شوم، چون با شناختى که از افکار و روحیه عارف دارم مى دانم که او 

به راحتى راضى نمى شود فقط به خاطر پول در هر کارى بازى کند.

مهران مدیرى بازیگر ثابت 
مجموعه هایش را از دست داد

عارف لرستانى 
بر اثر سکته 

قلبى درگذشت

«على البدل» قرار نبود به انتخابات بپردازد

«شهرزاد» 29 خرداد مى آید

ماه رمضان زمان مناسبى براى پخش 
سریال « نفس شیرین» است

نویسنده سریال «ویالى من» علت درگذشت عارف لرستانى را تشریح کرد.
خشــایار الوند مى گوید:« طبق شــنیده هاى من ظاهرا جمعه شب ایشان 
سکســکه اش مى گیرد و چون مدت طوالنى سکسکه اش بند نمى آمده به 
همراه همسرش به بیمارستان مى روند و آنجا دو آمپول آرامبخش البته دقیق 
نمى دانم، به او تزریق مى شــود و به خانه مى آید و مى خوابد اما متاسفانه در 

خواب سکته مى کند.»
الوند درباره سابقه بیمارى مرحوم لرستانى توضیح مى دهد: «عارف هیچ سابقه 

بیمارى نداشت، ورزشکار بود و سیگار هم نمى کشید.»
وى مى افزاید: «عارف بسیار پسر ماه و دوست داشتنى و پسر رفیق بازى بود. 

مرام رفاقت او کرمانشاهى بود و واقعا بامعرفت بود.»
این نویسنده در ادامه مى گوید: «با توجه به استعدادى که عارف داشت به نظرم 
در دنیاى بازیگرى به حق اش نرسید. او بازیگر بسیار خوبى بود و توانایى هایش 
در همین نقش هایى که بازى کرده هم کامال مشخص است. ما همکارى هاى 

بسیار خوبى در چندین کار با هم داشتیم.»
الوند در پایان مى افزاید: «متاسفانه عارف را خیلى زود از دست دادیم و باور 
مرگ او براى من و خیلى از دوســتان دیگر سخت است. خیلى از دوستان و 
همکاران او االن در منزلش هستند و از این اتفاق شوکه اند و بسیار هم بى تابى 

مى کنند. این اتفاق واقعا باورنکردنى بود.»

جزئیات درگذشت عارف لرستانى از زبان نویسنده «ویالى من»

علیرضا 
شجاع نورى 
بازیگر سریال شد

شهردارى 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 
شــماره 10 به متراژ حدوداً 751 مترمربع واقع در شهرك صنعتى هالل- بلوار 
36 مترى عدالت شرقى طبق نظر کارشناســى جمعًا 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 باشــد. (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله اول)آگهى مزایده (مرحله اول) نوبت دوم

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگلحسن ستارى- شهردار آران و بیدگل
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

 OLED تولید نمایشگرهاى
با استفاده از گرافن

فارس:گروهى از محققان کره اى موفق شدند براى 
اولین بار از الکترودهاى شفاف ساخته شده با استفاده 
از گرافن براى ساخت نمایشگرهاى OLED استفاده 

کنند.
این محققان که در موسســه تحقیقات مخابراتى و 
الکترونیک کره موســوم به ETRI فعالیت مى کنند، 
این نمایشگر را در ابعاد 370 در 470 میلیمتر ساخته اند 

که برابر با ابعاد نمایشگرهاى 19 اینچى است.
الکترودهاى به کار گرفته شده به این منظور باریک تر 
از 5 نانومتر هستند و از همین رو فناورى پیشرفته اى 

در تولید آنها به کار گرفته شده است.
این گروه محقق به جاى استفاده از اکسیدهاى باریک 
ایندیم از الکترودهاى شفاف ساخته شده با استفاده 
از گرافن اســتفاده کرده اند که تقریبا به اندازه شیشه 
شفاف هستند. نمایشگرهایى که در آینده به این شیوه 
ساخته خواهند شد تا بدان حد باریک و منعطف هستند 
که از آنها مى توان براى تولید لباس هاى نازك و دیگر 

ابزار پوشیدنى به کار برد.
قاضاى خرید نمایشــگرهاى OLED روز به روز در 
حال افزایش است و گوگل براى تولید این نمایشگرها 
یک تریلیون وون در شرکت ال.جى سرمایه گذارى 

کرده است.

اپلیکیشن ضبط فیلم از 
صفحه نمایش اندروید

شاید بتوان AZ Screen Recorder را کامل ترین 
برنامه ضبط فیلم از صفحه نمایش دســتگاه هاى
اندرویدى اللى پــاپ (اندروید 5+) دانســت.این 
اپلیکیشــن بدون نیاز به هیچ گونه دسترسى روت 
مى تواند بــا کیفیتى باال بــدون محدودیت زمانى 
از صفحه نمایش اسمارت فون شــما فیلم بردارى 
کند. یکى از ویژگى هاى بى نظیر این اَپ ، قابلیت 
ضبط فیلم بدون هیچ گونه خطایى و با کیفیت هاى 

مختلف است!
 فیلم هاى آموزشــى فول HD خــود را به راحتى 
ضبط کــرده و در صورت ایجاد هر گونه مشــکلى 
آن را متوقف کنید تا در زمانــى دیگر به ضبط فیلم 
مورد نظرتان ادامه دهید. سیســتم هوشمند ضبط 
صداى موجود مى تواند شما را در ضبط فیلم هایى 
آموزشــى یارى کند ؛ همانند یک برنامه حرفه اى 
مى توانید صــدا هاى اطراف را با صــداى فایل در 
حال اجرا گوشى اندرویدى میکس و مخلوط کنید؛

به عنوان مثال در هنگام ضبط فیلم از صفحه نمایش 
یک فایل موسیقى را اجرا کرده و به صورت همزمان 
صداى خود را نیز از طریــق میکروفن ضبط کنید تا 
هر دوى آن ها بر روى فیلم ضبط شــده شما قرار 
گیرند! سیســتم ثبت لمس نیز جزء ابــزار کارآمد
 AZ Screen Recorder به شــمار مــى رود و به 
وسیله آن کاربران نقاطى را که شما لمس مى کنید 

در فیلم هاى آموزشى مشاهده مى کنند.

سامانه هوشمند کنترل ترافیک 
پهپادها

  ایسنا| گفته مى شود در 10 سال آینده آسمان 
سنگاپور پر از پهپاد مى شود. اما ممکن است ترافیک 
سنگینى که این پهپادها ایجاد مى کنند خطرساز باشد. 
براى جلوگیرى از سوانح احتمالى، محققان دانشگاه 
نانیانگ در تالشند تا با راه اندازى یک سامانه هوشمند، 
مسیر حرکت پهپادها را در آسمان این کشور مشخص 
کنند. لو کین هــات از محققان این طــرح گفت: در 
حال حاضر به دلیل اهمیت ایمنى در فضاى شــهرى 
پهپادهاى کمى پرواز مى کنند ولى این موضوع در آینده 
اینگونه نخواهد بود و تعداد پهپادها افزایش خواهد یافت. 
وى افزود: حریم هوایى در سنگاپور شدیدا محدود است 
و مناطق نظامى و پرواز ممنوع زیادى در آن وجود دارد 
و به همین دلیل ما تالش مى کنیم تا با تولید سامانه اى 
موسوم به "دیوار مجازى" براى پهپادها مسیرهاى مجاز 

را تعیین کنیم تا وارد این مناطق نشوند.

رادیو سرنا به عنوان یک «رادیو اینترنتى» در فروردین ماه 1394 فعالیت خود را مطابق با قوانین جمهورى اسالمى ایران 
آغاز کرد و تولید محتواى صوتى در حوزه هاى فرهنگى و هنرى را در برنامه خود قرار داد. رادیو سرنا در آغاز با نیروى انسانى 
کمترى کار خود را شروع کرده و رفته رفته تیم خود را افزایش داد و امید است طبق برنامه ریزى هاى صورت گرفته، نیروى 
بیشترى در راستاى تولید برنامه به کار گرفته شود. گفتنى اســت مرکز مدیریت رسانه – فراهنگ حامى رادیو سرنا مى 
باشد. رادیو سرنا سرآغاز فعالیتى نوین در حوزه سرگرمى و همچنین اطالع رسانى دقیق است و موسیقى هاى گوناگون را 
دسته بندى کرده و البالى موسیقى هاى متنوع، بصورت مرتب و زمان بندى شده طبق برنامه زیر برنامه هاى دیگر را با 

توجه به مناسبت هاى گوناگون به گوش مخاطبان خود مى رساند. 
مخاطبین: مخاطبین رادیو سرنا که طیف وسیعى از متخصصان، کارشناسان، فعاالن و عالقه مندان به مباحث حوزه 
فرهنگ و هنر تشکیل مى دهند، از سرتاسر ایران و خارج از مرزهاى کشور این دلگرمى را به ما مى دهند که شنونده رادیو 

سرنا هستند و هر کدام با هر شغل و حرفه اى رادیو سرنا را انتخاب کرده  اند. 
http://radiosorna.com :وب آدرس

METAL SLUG ATTACK  در سبک بازى هاى اکشن و استراتژیک از اســتودیوى SNK PLAYMORE براى 

دستگاه هاى اندرویدى اســت که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده اســت. در این بازى شما مى بایست 
با کمک کاراکترهاى مختلف که داراى گرافیکى  2D و بســیار زیبا مى باشــند، به نبرد با سایر کاراکترها بپردازید و 
مأموریت هاى مختلف را پشت سر بگذارید! امکان رقابت با ســایر بازیکنان سراسر جهان نیز فراهم شده است که 
مى توانید در نبردهاى 4 نفره و در 6 عرشــه به طور همزمان و یا غیر همزمان به مبارزه بپردازید که جذابیت آن را دو 
چندان نموده است! بازى داراى حالت هاى مختلف با انواع و اقســام ماموریت هاست که عبارتند از نجات زندانیان 
جنگى، مدرسه نظامى، در جستجوى جنگ و حالت حمله که در حالت آخر بازیکنان باید پایگاه هاى نظامى که توسط 
نیروهاى پیشرفته دشمن اشغال شده اســت را آزاد کنند! امکان جمع آورى انواع و اقسام آیتم ها در ماموریت هاى 
بازى و استفاده از آن ها براى ارتقا و شخصى سازى واحدهاى جنگى در بازى وجود دارد به طورى که شما مى توانید 
با استفاده از این آیتم ها ســطح واحدهاى جنگى خود را باالتر ببرید، برخى از مهارت هاى آنها را فعال کنید و از آنها 

قدرتمندترین و جذاب ترین واحدهاى جنگى را بسازید!

معرفى محصول

هــوآوى بــه طــور رســمى از گوشــى هوشــمند 
 (Huawei Enjoy 7 Plus اینجــوى 7 پــالس (
رونمایى کرد. این گوشــى هوشــمند یک محصول 
میان رده محســوب مى شــود که به اندروید 7 نوقا و 
باترى با ظرفیت 4000 میلى آمپر ساعت مجهز شده

 است.
 هوآوى به سختى در تالش است تا روز به روز فروش 
محصوالتــش را بهبود بخشــد. این شــرکت چینى 
در کنگره جهانى موبایــل 2017 (MWC 2017) از 
پرچمداران جدیدش یعنى دو گوشى هوشمند هوآوى 
پى 10 و هــوآوى پى 10 پالس رونمایــى کرده بود. 
چندى بعد هم هوآوى نســخه الیت پرچمدارش را با 

تجهیز به تراشه کرین 655 معرفى نمود.
اما حال نوبت به اسمارتفونى جدیدترى رسیده است! 
این اســمارتفون هوآوى اینجوى 7 پالس نام دارد و 
جایگزین گوشى هوشمند اینجوى 6 محسوب مى شود 

که در ســال 2016 شــاهد معرفى آن بودیم. گوشى 
هوشمند اینجوى 7 پالس از اندروید 7 نوقا بهره مى برد 
و در کنار آن رابــط کاربرى EMUI 5.1 هوآوى نصب 
شده است. صفحه نمایش گوشــى 5.5 اینچى در نظر 
گرفته شده و وضوح تصویر 1280 در 720 پیکسل یا 

اصطالحا اچ دى را ارائه مى کند.
تراشه اى که هوآوى در اسمارتفون مذکور به کاربرده، 
تراشه میان رده اسنپدراگون 435 کوالکام با پردازنده 
مرکزى 64 بیتى و هشــت هســته اى اســت. رم 3 
گیگابایتى و حافظه داخلى 32 گیگابایتى هم از دیگر 
مشخصات فنى آن محسوب مى شوند. گوشى هوشمند 
اینجوى 7 پــالس از اتصال حافظه SD پشــتیبانى 
مى کند، بنابراین کاربران عالقمند از این طریق قادر به 
افزایش فضاى ذخیره سازى اطالعات دستگاه خواهند 
بود. دوربین اصلى گوشى از سنسورى 12 مگاپیکسلى 
تشکیل شده و دوربین ســلفى آن هم از سنسورى 8 

مگاپیکسلى تشکیل مى شود.
در پنل پشتى گوشى و درست زیر سنسور دوربین اصلى 
آن اسکنر انگشت کاربر به کاررفته است و هوآوى براى 
گوشى اینجوى 7 پالس از یک باترى 4000 میلى آمپر 
ساعتى استفاده مى کند. شیار سیم کارت دوم دستگاه 
 SD به طور هیبریدى طراحى شده، بنابراین اگر حافظه
به گوشى متصل شــود، دیگر امکان استفاده همزمان 
از دو ســیم کارت وجود نخواهد داشــت. این گوشى 
هوشــمند از اتصال LTE 4G پشتیبانى مى کند و بدنه 
آن ابعاد 8.35 در 76.4 در 153.6 میلى مترى را شامل

 مى شود.
قرار است گوشى هوشــمند اینجوى 7 پالس هوآوى 
با نامى متفاوت در ســایر بازارهاى جهانى هم عرضه 
شــود. قیمتى که براى این اســمارتفون در بازارهاى 
داخلى کشور چین در نظر گرفته شده برابر با 232 دالر

 است. 
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به جادوى 
یک رسانه خوب 
ایمان داشته باشید 

بازى محبوب 
« سرباز کوچک فلزى» 
اندروید

 
چگونه آیفون را هنگام 

 On/Off کار نکردن دکمه
خاموش کنیم؟

مطمئنًا خاموش کــردن تمام اســمارت فون ها و 
به خصوص آیفون کارى بسیار ساده است. کافیست 
دکمه خاموش/روشن (On/Off) دســتگاه را نگه 
داشته و ســپس دکمه اى که بر روى صفحه ظاهر 
مى شــود را به سمت راست بکشــید. اما اگر دکمه 
فیزیکى مربوطه خراب یا شکســته شده باشد باید 
چه کار کرد؟ خوشبختانه یک راه نرم افزارى راحت 
نیز براى خاموش کردن دستگاه بدون نیاز به دکمه 
خاموش/روشن وجود دارد. مراحل زیر را دنبال کنید:

 1- بخش Settings آیفون خود را باز کنید.
2- وارد قسمت General شوید.

3- بر روى Accessibility ضربه بزنید.
 4-  در زیــر دســته  Interaction بــر روى 

AssistiveTouch ضربه بزنید.

5-  دکمه گزینه ى AssistiveTouch را روشــن 
کنید.

6- بعد از فعال شدن، شما باید شکل یک مستطیل 
با گوشه هاى گرد را در روى صفحه مشاهده نمایید.

 7-  ایــن آیکــون بــه نــام لمــس کمکــى 
(AssistiveTouch) شــناخته مى شود. بر روى آن 

ضربه بزنید.
8-  بر روى گزینه Device ضربه بزنید.

9- بــر روى Lock Screen ضربه زده و لمس را تا 
وقتى که دکمه خاموش کردن دستگاه نمایش داده 

شود نگه دارید.
 Slide to power  10- هم اکنون مى توانید دکمه 
off را به سمت راست بکشید تا آیفون شما خاموش 

شود.

خنک سازى رایانه با آب
رایانه ها و تلفن هاى همراه آینده هیجان انگیزتر از 
تصورات مى شوند. دانشمندان آنها را طورى طراحى 

مى کنند که با قطرات آب خنک شوند.
آنچه که دانشمندان دانشــگاه دوك انجام داده اند 
ابداع سیســتم قطره اى جدیدى است که با استفاده 
از آن مى توان تمامى سیســتم هاى الکترونیکى را 
خنک کرده و آنها را براى کار در ســرعت هاى باال 

آماده نگاه داشت.
یک ویژگى شاخص این نوآورى در آن است که به 
طرزى هوشــمندانه، نواحى داغ را شناسایى کرده و 

آنها را به طرز مؤثرى خنک نگاه مى کند.
دانشمندان دانشــگاه دوك در این مسیر از طبیعت 
الهام گرفته اند. بالهاى کوچک اما قدرتمند حشراتى 
نظیر ملخ و جیرجیرك قابلیت انتشار ریزقطرات آب 
را با سرعتى ماوراى تصور دارد. حاال از همین سیستم 
طبیعى الهام گرفته شــده تا بتوان انــواع مدارات 
الکترونیکى را که در انبوهى از سیستم هاى رایانه اى 

به کار گرفته مى شوند خنک نگاه داشت.

ترفند

فناورانه

    نگاهى  به کنسول جدید  نینتندو سوئیچ   
 اگرچه بازى هاى به  یاد ماندنى و تجربه بخش چندنفره 
و آنالین را با ایکس باکس 360 و پلى استیشن 3 به یاد 
داریم، اما فراموش نخواهیم کــرد که نینتندو با فروش 
صد میلیون دستگاه Wii، برنده واقعى نبرد کنسول ها در 

نسل هفتم بود.
 نینتندو از همان ابتداى رونمایى از کنسول خود نشان 
داد که برخالف ســونى و مایکروسافت، مردم عادى و 
تمام اعضاى خانواده را هدف قرار داده است تا همه در 
کنار یکدیگر بازى کنند. دسته خاص کنسول و ویژگى 
حسگر حرکتى آن، نسل تازه اى از سرگرمى را به ارمغان 
آورد که پیش از آن ناشناخته بود. اگرچه بیشتر بازى هاى 
جریان اصلى به خاطر قدرت پردازش ضعیف کنســول 
در مقایســه با رقیبان خود براى Wii منتشر نشدند، اما 
بازى هاى بى شــمارى با کمک خالقیــت نینتندو در 
طراحى دسته ها وارد بازار شدند و این کمبود را به راحتى 

جبران کردند.
نینتندو با Wii U نسل هشتم را پیش از دیگران آغاز کرد 
و بار دیگر سراغ ایده جدیدى رفت. این بار دسته کنسول 
با ترکیب یک صفحه نمایشــگر لمســى و دکمه هاى 
معمول طراحى شد و مى توانستید در زمان روشن بودن 
کنسول، بدون نیاز به تلویزیون تمام بازى را در صفحه 
نمایشگر دسته بازى کنید؛ هرچند امکان بازى به روش 
معمول و نمایش تصویــر در تلویزیون نیز همچنان در 
اختیارتان بود. اما دوران موفقیت نینتندو بعد از سال ها 
تمام شد و پشتیبانى نکردن ســازندگان از یک طرف و 
دیر رســیدن بازى هاى انحصارى از طرف دیگر باعث 
شدند تا Wii U با تمام بازى ها و امکانات خوب خود یک 
شکست کامل باشد و تنها نزدیک به 14 میلیون دستگاه 

راهى خانه ها شوند. 
نینتندو این بار برخالف سنت معمول کنسول ها، دیسک 
را کنار گذاشــته و از حافظه هاى Micro SD استفاده 

کرده است.

سوئیچ
مهمترین چیزى که باید درباره کنســول جدید نینتندو 
بدانید آن است که نینتندو سوییچ در واقع یک کنسول 
 (Dock) دستى است که با قرار گرفتن روى پایه اصلى
خــود در آنى به یک کنســول خانگــى تبدیل خواهد 
شــد. همین ابتدا باید بدانید تنها زمانــى به پایه اصلى 
احتیاج خواهید داشــت که بخواهیــد خروجى تصویر 
را در نمایشــگر یا تلویزیون ببینید. هســته اصلى این 
کنسول 300 دالرى، یک صفحه چند لمسى 6 اینچى 
با وضوح تصویر HD اســت کــه 32 گیگابایت حافظه 
دارد و قدرت آن با پردازشــگر بهبودیافته اى از خانواده 
تگرا (Tegra) توسط انویدیا تأمین مى شود. البته حدود 
6 گیگابایت از این حجم داخلى در اختیار سیستم عامل 
و پردازش هاى جانبى دستگاه قرار دارد. تا اینجا کنسول 
جدید نینتندو تمام ویژگى هاى یک تبلت زیبا و کوچک را 
دارد و ورودى هاى مختلفى با کمک لمس کردن صفحه 
طراحى شــده اند که ســازندگان نیز مى توانند از آن ها 
براى تعریف مکانیک هاى روند بازى هایشــان استفاده 
کنند. اما نینتندو ســوییچ زمانى به یک کنسول دستى 
تبدیل مى شود که دو دســته آن را که با نام جوى-کان 
(Joy-Con) شــناخته مى شــوند به دو طرف صفحه  
نمایش وصل کنید. حاال شــاهد دومین حالت بازى و 
تعامل با کنسول هستید و مى توانید به راحتى و بدون نیاز 

به پایه اصلى از بازى لذت ببرید.

در این حالت و با توجه به نــوع بازى و پردازش آن، تا 6 
ساعت نیازى به شارژ مجدد نخواهید داشت. البته این 
مدت براى بازى ســنگینى مانند قسمت تازه مجموعه 
زلدا تنها حدود 3 ساعت خواهد بود که با توجه به صفحه 
 HD نمایش و وضوح آن هم گام بــا پردازش یک بازى
قابل قبول به نظر مى رســد. یــک درگاه USB-C نیز 
تعبیه شــده است تا براى شارژ مشــکلى نداشته باشید 
و ناگفته نماند که مانند هر ســخت افزار همراه دیگرى 
مى توانید در زمان شــارژ نیز به کارتان ادامه دهید. دو 
بلندگو در پایین کنسول، خروجى هدفون و البته محلى 
در باالى آن براى قرار گرفتــن کارتریج هاى بازى ها 
دیگر قسمت هاى نینتندو سوییچ هستند. نینتندو این بار 
برخالف سنت معمول کنسول ها، دیسک را کنار گذاشته 

و از حافظه هاى Micro SD استفاده کرده است.
زمانى که یک بازى نینتندو سوییچ را از بازار تهیه کنید، 
با یک کارت حافظه در داخل بسته روبه رو مى شوید که 
با کار گذاشــتن آن داخل کنســول فوراً مى توانید وارد 
بازى شوید. خوشــبختانه بازى ها احتیاجى به نصب یا 
اســتفاده از فضاى ذخیره داخلى دستگاه ندارند و از این 
نظر امتیاز بزرگى نسبت به حجم سنگین نصب و ذخیره 
بازى ها  روى پلى استیشــن 4 و ایکس باکس 1 دارند. 
البته همچنان مى توانید نسخه دیجیتالى بازى ها را تهیه 
کنید که این بار بعد از دانلود، روى حافظه داخلى کنسول 
ذخیره مى شــوند. به این ترتیب، بعد از مدتى احتیاج به 
فضاى بیشترى خواهید داشت و باید یک کارت حافظه 
جانبى با حجم دلخواه را براى خود تهیــه کنید. بعد از 
کنسول، پایه، کابل برق پایه و کابل HDMI، یک وسیله 
جانبى نیز در جعبه کنســول خواهید یافت که دو دسته 
کنسول را به یکدیگر پیوند مى دهد تا بتوانید مانند یک 

دسته عادى آن ها را در دست بگیرید.

تجربه اى متفاوت
نینتنــدو تالش کرده اســت تا با سیاســت هاى جدید 
بازاریابــى و تکیه بــر ویژگى  چندگانه کنســول خود، 
اشتباه هاى Wii U را تکرار نکند و تا اینجا در جلب توجه 
مخاطبان موفق بوده است. حتى بازى سازان مشهور و 
ناشرانى که پیش از این از کنسول قبلى نینتندو حمایت 
نمى کردند، نینتندو ســوییچ و امکانات آن را تحســین 
کرده اند. واقعیت این است که نینتندو موفق شده است 
بستر بســیار مناســبى را فراهم کند تا مخاطبان بهانه 
خاص خود را براى تهیه کنسول داشته باشند. اما آنچه 
از همین حاال باعث نگرانى اســت کمبــود بازى هاى 
جریان اصلى براى نینتندو ســوییچ است که با توجه به 
دوران حکمرانى Wii بر خانواده ها، مى تواند با بازى ها و 
سیاست هاى صحیح جبران شود. به این ترتیب، یک بار 
دیگر نینتندو توجهى به نبرد کنسول ها نخواهد داشت و 
کارى خواهد کرد که کاربران کنسول هاى پلى استیشن 
4 یا ایکس باکس 1 به فکر کنسول دوم خود باشند؛ زیرا 
تجربه اى که نینتندو ارائه مى دهد احتیاجى به خروجى 

تصویر  4K و دعواى ناتمام قدرت کنسول ها ندارد. 
دوســت دارید مقابل تلویزیون بزرگ خانه و روى مبل 
راحتى ساعت ها بازى کنید؟ دلتان مى خواهد با دوست یا 
برادرتان بازى کنید، اما یک دسته اضافى ندارید؟ دوست 
دارید کنسولتان را همراه با خود جابه جا کنید، اما نگران 
تلویزیون هستید؟ مى خواهید فوراً یک نبرد حماسى یا 
یک میان پرده ســینمایى را به جاى صفحه 6 اینچى در 
تلویزیون دنبال کنید؟ نینتندو فکر تمام این موقعیت ها 

را کرده است.

هوآوى از اسمارتفون اینجوى 7 پالس پرده بردارى کرد

رامین مشکاه
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  ایسنا |  مرکز انتخابات جمهورى خودخوانده اوستیاى 
جنوبى اعالم کرد در نتایج اولیه همه پرسى انجام شده بیش از 

78 درصد به نام «آالنیا» براى جمهورى خود رأى داده اند.
بر این اســاس حــدود 20 درصد از شــرکت کنندگان در 

همه پرسى نیز مخالف تغییر نام این منطقه هستند.
همزمان با این همه پرســى انتخابات ریاســت جمهورى 
اوستیاى جنوبى نیز برگزار شــد که «آناتولى بى بى لوف» 
رئیس مجلس این منطقه با کســب 57/98درصد آراء به 
ریاست جمهورى رسید. قرار است نتایج نهایى انتخابات تا 

چند روز آینده اعالم شود.
پیش تر آمریکا و اتحادیه اروپــا در بیانیه هاى جداگانه اى 
برگزارى همه پرسى در اوستیاى جنوبى براى تغییر نام این 
منطقه از گرجستان را محکوم کردند و این اقدام را نامشروع 

خواندند. 
منطقه اوستیاى جنوبى پس از نبردهاى خونین سال 2008 
میالدى میان نیروهاى گرجستان و استقالل طلبان اوستیا، 
سرانجام با دخالت نیروهاى ارتش روسیه از حاکمیت دولت 

گرجستان خارج شد و اعالم استقالل نمود.
شمار ساکنان منطقه اوســتیاى جنوبى در حدود 53 هزار 

نفر است.

یکى از نمایندگان آلمان گفت از آنجا    فارس |
که کسى ماهیت و تبعات واقعى خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا را نمى دانسته، باید همه پرسى دوباره اى در این باره 

انجام شود.
یک نماینده پارلمان آلمان از بریتانیا خواست تا بار دیگر 
اقدام به برگزارى همه پرسى کند چراکه این کشور دقیقًا 

درباره برگزیت اطالعات ندارد.
«کاترینا بارلى» دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان 
گفت براى اینکه شرایط برگزیت روشن شود، برگزارى 
همه پرسى دوم ضرورى است، چراکه هیچکس واقعًا 

نمى دانست که برگزیت چیست.
بارلى گفــت: «زمانى که همه پرســى برگزار شــد، 
هیچکــس واقعًا نمى دانســت که این مســئله دقیقًا 
چیســت؟ و این بى اطالعى، هم شامل مردم مى شود 

و هم سیاستمداران این کشور.»
«نیکوال استرجون» وزیر اول اســکاتلند هم چندى 

پیش در یادداشــتى براى روزنامه «گاردین» نوشت 
اجراى ماده 50 معاهده «لیسبون» و به جریان انداختن 
مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تهدیدى علیه 

خود بریتانیاست.
وزیر اول اسکاتلند افزود، روز اجراى ماده 50 معاهده 
لیسبون تهدید کننده اســت، چراکه روز برگزیت جز 
روزى ناراحت کننــده در تاریخ بــراى بریتانیا و اروپا 
نیســت. وى در ادامه ضمن تأکید بر باور به استقالل 
همه ملت ها گفت با وجود این، نیاز به همکارى کشورها 
براى مقابله با چالش هاى متعدد و استفاده از فرصت ها 

نیز وجود دارد.
ماه ژوئن سال 2016 میالدى مردم بریتانیا (انگلیس،  
اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالى) با شرکت در همه پرسى، 
رأى به خروج از اتحادیه اروپا دادند. از این میان مردم 
انگلیس و ولز رأى اکثریتى بــه خروج ولى اکثر مردم 

اسکاتلند و ایرلند شمالى رأى به ماندن داده بودند.

بعد از آن، طى ماه هاى اخیر حزب ملى اسکاتلند بارها 
تهدید کرد، در صورت اجبار به خروج از اتحادیه اروپا و 
بازار واحد، بریتانیا را ترك خواهد کرد و چند روز پیش 
پارلمان اسکاتلند از برگزارى همه پرسى دوم استقالل 

حمایت کرد.
سپتامبر سال 2014 میالدى اولین همه پرسى جدایى 
اسکاتلند از پادشاهى متحده برگزار شد ولى 45 درصد 
مردم رأى به جدایى و 55 درصــد رأى به ماندن داده 
بودند که همین مسئله منجر به عدم جدایى اسکاتلند 

شد.
دولت محلى اســکاتلند در نظر دارد همه پرســى دوم 
استقالل را بین پاییز 2018 تا بهار 2019 برگزار کند اما 
تا آن زمان هنوز مذاکرات دوساله برگزیت میان بریتانیا 
و اتحادیه اروپا به پایان نرسیده است که به همین دلیل 
دولت «ترزا مى» با همه پرسى استقالل اسکاتلند قبل 

از پایان برگزیت مخالف است.

ژاپن در حال بررســى راهکارهایى اســت که در صورت 
وقوع جنگ میان آمریکا و کره شــمالى و متشنج شدن 

شبه جزیره کره، اتباع خود را از کره جنوبى خارج کند.
به گزارش ایرنا، ژاپن بر این باور است که در صورت بروز 
هر جنگى، کره شــمالى به طور حتم خاك کره جنوبى را 
نیز هدف قرار خواهد داد. به همین سبب بسیارى بر این 
باورند که اصلى ترین قربانى هر گونه درگیرى نظامى در 
شبه جزیره کره، کره جنوبى و مردم این کشور خواهند بود.
شوراى امنیت ملى ژاپن در پى تشــدید مناقشات لفظى 
میان آمریکا و کره شمالى، با تشــکیل نشستى از دولت 
خواســت راهکارهایش را براى خارج کردن نزدیک به 
60 هزار شــهروند ژاپنى از کره جنوبــى در صورت بروز 

بحران ارائه کند.

روزنامه «ژاپن تودى» روز شــنبه در گزارشــى نوشت: 
مسئله امنیت شــهروندان ژاپنى در جریان یک جنگ و 
هر گونه مناقشه نظامى در شبه جزیره کره اهمیت زیادى 
براى دولت دارد. به خصوص آنکه کره شمالى اعالم کرده 
است انجام ششمین آزمایش هسته اى این کشور بستگى 
به تصمیم رهبر این کشور دارد و آمریکا هم گفته است اگر 
عالیمى مبنى بر انجام این آزمایش مشــاهده کند فوراً 

دست به حمله پیشدستانه خواهد زد.
گزارش ها حاکى اســت که در صورت بروز جنگ، دولت 
ژاپن فوراً کشــتى ها، هواپیماهاى مســافربرى و سپس 
هواپیماهاى نظامى و ناوهایش را براى خارج کردن اتباع 

این کشور به کره جنوبى اعزام خواهد کرد.
با این وصف شوراى امنیت ملى و منابع آگاه در ژاپن تأکید 

کرده اند که به دلیل حساس بودن مسائل امنیتى قادر ب ه 
افشاى همه طرح هاى خود براى خروج شهروندان ژاپنى 

از کره جنوبى نیستند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | رئیــس جمهور 
بولیوى دبیرکل سازمان کشورهاى آمریکایى را مسئول 

خشونت هاى ونزوئال دانست.
«اوو مورالس» رئیــس جمهورى بولیوى چهارشــنبه 
هفته پیــش در صفحه توئیتــر خود نوشــت، «لوئیس 
آلماگرو» دبیرکل سازمان کشورهاى آمریکایى، مسئول 
خشــونت هایى اســت که جناح هاى مخالف دولت در 

ونزوئال ایجاد کرده اند.
اشاره مورالس به اعتراضات خشــونت آمیز اخیرى است 
که گروه هاى راســتگرا علیه دولت «نیکالس مادورو» 
رئیس جمهورى ونزوئــال براى برقرارى دموکراســى 
در کشــور، آغاز کردند. وى در پیام توئیترى خود افزود: 
گروه هاى خشن به دنبال کودتا هستند و لوئیس آلماگرو 

آنها را بیشتر تشویق مى  کند.
اعتراضات مردمى که به ســبب شرایط سخت اقتصادى 
به عملکرد مــادورو و دولتش در اداره کشــور و اخیراً نیز 
برکنارى قضات دیوان عالى ، صورت گرفته، باعث شده 

جوى ناآرامى در ونزوئال شکل گیرد.
مخالفان دولت در 11روز اخیر پنــج بار به خیابان ها آمده 
و علیه دولت مادورو تظاهرات کــرده اند که به درگیرى 
با نیروهاى امنیتى، کشــته شــدن دو تن از معترضان، 
دســتگیرى صدها تظاهرکننده و زخمى شدن صدها تن 

دیگر منجر شده است. 

  ایسنا | دبیرکل سازمان ملل در گزارشى به شوراى 
امنیت این سازمان نسبت به بازگشت دوباره درگیرى هاى 
گســترده به لیبى در پى وضعیت امنیتى ناپایدار در شــهر 
طرابلس و تداوم درگیرى ها در مناطق نفت خیز شرق این 

کشور هشدار داد.
«آنتونیو گوترش» تأکید کرد: بخشى از دلیل اینکه پتانسیل 
تشدید درگیرى در لیبى پابرجا مانده به دلیل مسائل سیاسى 
الینحل و تعدد بازیگران مسلح در منطقه با دستور کارهاى 

مخالف یکدیگر است.
گوترش اظهار داشت: شوراى ریاستى تحت حمایت سازمان 
ملل در لیبى و دولت تحت حمایت این سازمان در این کشور 
قابلیت «محدودى» براى اداره مؤثر کشور و تأ مین خدمات 

اولیه ضرورى و امنیت براى مردم دارد.
او گفت: توافق سیاسى ســال 2015 لیبى همچنان مورد 
حمایت اکثریت لیبیایى ها و کشــورهاى مرتبط قرار دارد؛ 
چراکه تنها چارچوب سیاسى مطرح شــده براى رهبرى 

این کشور است.

  مهر | 3 نماینده پارلمان کویت درخواستى 
را براى اســتیضاح نخســت وزیر این کشــور به 
دلیــل نقض قانون و سوء اســتفاده از قــدرت ارائه 

دادند.
درخواست اســتیضاح نخســت وزیر که توسط سه 
نماینده کویتى ارائه شــده است، شــامل پنج اتهام 
از جملــه نقــض قانون، ســوء اســتفاده از قدرت 
درخصوص دســتورات یا تصمیماتى جهت ســلب 
یا لغو تابعیت این کشــور از برخــى از اتباع کویتى، 
نقــض معاهده هــا و منشــورهاى بیــن المللى، 
سوء استفاده از قدرت و شیوع فســاد و کوتاهى در 
اصول اســتراتژى دولت و اخالل در اصل مساوات 

مى شود.
پیش تر دولت کویت از سلب تابعیت چند شخصیت 
از مخالفــان کویتــى در ســال 2014 از جملــه 
«عبــدا... البرغــش» و «احمد الجبر الشــمرى» 
رئیس یک روزنامه و شــبکه مخالــف «الیوم» و 
«ســعد العجمــى» از اصحــاب رســانه و «نبیل 
العوضــى» از ُمبلّغان خبــر داده بــود و علت این 
اقدامات در چارچوب دالیلى چون چگونگى کسب 
این تبعیت  یا بــه دلیل حفظ امنیت ملى کشــور و 
در خطر قرار دادن منافع عالى کشــور عنوان شده 

بود.
مخالفان بر این باورند که این اقدامات بنا به دالیل 

سیاسى محض صورت مى گیرد.
در ماده 102 قانون اساســى کویت قید شــده اگر 
پارلمان نتواند با نخســت وزیر همکارى کند، باید 
این امر را به امیر کشــور ارجاع دهد و شخص امیر 
مى تواند کابینه را برکنار کــرده یا پارلمان را منحل 
کند و اگــر پارلمان منحل شــود و پارلمان جدید با 
اکثریت آراء به عدم همکارى با نخست وزیر سابق 
رأى دهد، نخست وزیر عزل و کابینه جدیدى تشکیل 

مى شود.
 بر اســاس این ماده، امیر کشــور مى تواند پارلمان 
را در صورت عــدم همکارى با دولــت یا بالعکس، 
منحل کند و انحالل پارلمان به معناى پایان حیات 
پارلمان، پیــش از روال عادى آن بــوده و به منزله 
برکنارى دســت جمعى تمامى اعضــاى پارلمان

 است.

رئیس جمهورى روسیه تأکید کرد که مسکو اجازه نخواهد 
داد که سناریوى «انقالب هاى رنگین» در داخل روسیه یا 

کشورهاى عضو سازمان پیمان امنیت جمعى رخ دهد.
به گزارش تسنیم ، «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه 
اعالم کرد که این کشور با بروز «انقالب هاى رنگین» چه 
در داخل فدراسیون روسیه و چه در کشورهاى عضو سازمان 

پیمان امنیت جمعى مقابله خواهد کرد.  
رئیس جمهورى روســیه همچنین تأکید کرد که مســکو 
آمادگى کامل دارد که در این رابطه از شــرکاى خویش در 

سازمان پیمان امنیت جمعى نیز حمایت کند.  
پوتین در بخشــى از مصاحبــه خود با شــبکه تلویزیونى 
«میر-24» ، گفت: «ما به خوبى از سناریوهاى مختلفى که 
در کشورهاى مختلف جهان پیاده شده و منجر به بى ثباتى 
جدى در داخل و حتى در کل مناطق آنها شده، اطالع داریم. 
واضح است که ما اجازه نخواهیم داد که چنین سناریوهایى 
که از ســوى نیروهاى خارجى طراحى مى شود، بتواند در 
داخل روسیه مورد اجرا گذاشته شــود و ما قطعاً از شرکاى 
خود در ســازمان پیمان امنیت جمعى در این رابطه حمایت 

خواهیم کرد.»
«سرگئى شایگو» وزیر دفاع روسیه نیز در ماه فوریه در مورد 
خطر گســترش جغرافیایى «انقالب هاى رنگین» هشدار 

داده بود. شایگو تأکید کرده بود که تنها با تشریک مساعى 
مى توان از بروز چنین حوادثى ممانعت به عمل آورد.

پیش از این، «نورســلطان نظربایــف» رئیس جمهورى
قزاقســتان نیــز از جــدى بــودن تهدیــد بــروز 
«انقالب هاى رنگین» در کشورهاى عضو سازمان پیمان 

امنیت جمعى خبر داده بود.
الزم بــه یادآورى اســت که در ســازمان پیمــان امنیت 
جمعى شش کشــور عضویت دارند که شــامل: روسیه، 
بالروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان

 مى شود.
 «انقالب هاى رنگین» نام انتخاب شده براى روند سرنگون 
کردن دولت هاى حاکم بر برخى کشورهاى جهان است که 
با بهانه قرار دادن یک رویــداد رخ داده داخلى، به تحریک 
مردم و کشــاندن آنها به خیابان ها و راه اندازى تظاهرات 
اعتراض آمیز، هــرج و مــرج داخلى به وجود آمــده و در 
نهایت رژیم هاى نامطلوب در این کنار گذاشته مى شوند. 
«انقالب هاى رنگین» در جمهورى هاى سابق شوروى در 
گرجستان به نام «انقالب رز»، در قرقیزستان «انقالب الله» 
و در اوکراین «انقالب نارنجى» نام گرفتند. نمونه هایى از این 
انقالب ها طى سال هاى گذشته در کشورهاى تونس و مصر 

نیز رخ داده است.

  آریا | احزاب و سازمان هاي الجزایري، درباره 
تحریم انتخابات پارلمانی آتی این کشور هشدار دادند 
و تأکید کردند که این اقدام، کشور را به سوي آینده اي 

نامعلوم سوق می دهد.
«عبد المالک بوشافه» دبیر کل حزب «جبهه نیروهاي 
سوسیالیست» الجزایر قدیمی ترین حزب مخالف در 
الجزایر، درباره تحریم انتخابات پارلمانی این کشــور 

هشدار داد.
بوشــافه با بیان اینکــه تحریم انتخابــات پارلمانی، 
الجزایــري ها را به ســوي آینده اي نامعلوم ســوق 
می دهد، از همه مردم این کشــور خواســت که در 

انتخابات پارلمانی شرکت کنند.
انتخابــات پارلمانــی الجزایــر قرار اســت؛ چهارم 

ماه ِمی آینده (14 اردیبهشت 96) برگزار شود.
بوشافه در نشستی خبري در مقر این حزب گفت، این 
وظیفه شهروندي، تنها راه تغییر اصولی و مسالمت آمیز 
است و حزب او همه نیروي خود را براي بسیج کردن 

شهروندان براي شرکت در انتخابات به کار می گیرد.
وي افزود: هدف مطلوب، دست یافتن به اجماع ملی 
با هدف مشارکت همه شــهروندان و اقشار جامعه در 
طرح ها و برنامه هاي مؤثر براي آینده کشور با هدف 
خارج کردن کشــور از بحران فعلی است و هیچ گروه 
سیاسی نمی تواند مدعی شــود که به تنهایی قادر به 

نجات کشور از بحران فعلی است.
وي طرح سیاسی حزب جبهه نیروهاي سوسیالیست 
را مبتنی بر عدالت اجتماعی، مســاوات و حقوق بشر 

دانست.

همچنین سازمان ملی «قربانیان تروریسم» از مردم 
الجزایر خواست که با حضور فعال در انتخابات پارلمانی 
آتی در جهت ثبات کشــور و مقابله با دشــمنان گام 

بردارند.

«رابحه تونسى» رئیس این سازمان در نشستی خبري 
که با شعار «نقش انتخابات در ثبات کشور» برگزار شد، 
گفت، مردم الجزایربه انجام وظیفه انتخاباتی خود در 
جهت خدمت به امنیت و ثبات کشــور ملزم هستند و 
هدف از درخواســت هایی که براي تحریم انتخابات 
صورت می گیرد، نابود کردن کشــور و ضربه زدن به 

آن است.
وي به مردم الجزایر به ویژه قشر جوان درباره افتادن به 
دام طرف هایی که خواهان نابود کردن کشور از طریق 

تحریم انتخابات پارلمانی هستند، هشدار داد.
انتخابات 4 ِمی آینده در الجزایر کــه اولین انتخابات 
از زمــان اجــراي اصالحــات قانونی اســت که بر 
قدرت قوه قانونگــذاري افزود، ششــمین انتخابات 
پارلمانی چند حزبــی از زمان تصویــب تکثرگرایی 
سیاســی دراین کشــور در ســال 1989 به شــمار 

می رود.
آخرین انتخابات پارلمانی الجزایر درسال 2012 برگزار 
شــد و طی آن حزب آزادي بخش ملی حاکم در این 
کشور به اکثریت کرسی هاي پارلمان ( 220 کرسی از 
مجموع 462 کرسی) دست یافت و در مرتبه نخست 
قرار گرفــت و پس از آن تجمع ملــی دموکراتیک به 
عنوان شریک این حزب در دولت با کسب 68 کرسی 

در مرتبه دوم قرار گرفت.

  انتخابات پارلمانی را تحریم نکنید  انتخابات پارلمانی را تحریم نکنید
درخواست نمایندگان 
پارلمان کویت براى 
استیضاح نخست وزیر

مورالس: آلماگرو مسئول هشدار احزاب و سازمان هاي الجزایر
خشونت هاى ونزوئالست

هشدار شدید دبیرکل 
سازمان ملل درباره لیبى

 روزنامه ارگانى حزب حاکم چین در گزارشى اعالم کرد که 
آزمایش جدید اتمى و حتى پرتاب یک موشک قاره پیما توسط 
کره شمالى، مانند سیلى محکمى است که به صورت دولت 

جدید آمریکا نواخته مى شود.
به گزارش ایرنا، «گلوبال تایمز» اعالم کرد که انجام این کار 
توسط کره شمالى که ممکن است با فشارهاى بیش از حد 
آمریکا صورت بگیرد، عاقبت خوبى براى کل منطقه و به ویژه 

واشنگتن نخواهد داشت.
این گزارش همچنین تأکید کرده است: در حال حاضر زمان 
مناسبى براى اشتباه آمریکا نیست و بهترین کار بازگشت همه 

طرف ها ذیربط به پشت میز مذاکرات است.
این نشریه تصریح کرده است که در این چارچوب مى توان 
مسائل را حل و فصل کرد اما اگر آمریکا بخواهد یکجانبه 
وارد عمل شود بعید است بتواند حمایت جامعه بین المللى 

را به دست آورد.

تارنماى «چاینا ارگ» چین هم با انتشار گزارشى به آمریکا 
هشدار داد: واشنگتن فکر نکند مى تواند به کره شمالى مانند 

سوریه حمله موشکى انجام دهد.
این گزارش تأکید مى کند که کره شــمالى مانند ســوریه 

شش سال درگیر جنگ نبوده اســت و در چنین بحرانى به 
سر نمى برد و مى تواند با ابزارهایى که در اختیار دارد آمریکا، 
ژاپن و کره جنوبى را در معرض فشار و خطرات جدى قرار 

دهد.

واکنش رسانه هاى چین به اقدامات تحریک آمیز اخیر آمریکا 
در حالى صورت مى گیرد که وزارت امور خارجه این کشور نیز 
در بیانیه اى تأکید کرده است که همه باید براى از سرگیرى 

گفتگوها در باره شبه جزیره کره تالش کنند.
«وو داوى» فرستاده ویژه هســته اى چین به کره جنوبى 
هم به مقام هاى این کشــور اعالم کرده اســت؛ تا وقتى 
آمریکا و کره شمالى از مذاکرات خوددارى مى کنند،  اوضاع 

پیچیده تر خواهد شد.
در همین حال «شى جین پینگ» رئیس جمهورى خلق چین 
در گفتگوى تلفنى با «دونالد ترامپ» همتاى آمریکایى خود 
به او گوشــزد کرده که چین خواستار حل صلح آمیز مسئله 

هسته اى کره شمالى است.
وى تأکید کــرد که چین مى خواهد مســئله هســته اى

شبه جزیره کره با ابزارهاى صلح آمیز حل و فصل شود و براى 
همکارى با آمریکا در این زمینه آماده است.

آزمایش اتمى کره شمالى، سیلى محکمى به صورت آمریکاست

ژاپن در حال بررسى راه هاى خروج اتباعش از کره جنوبى است«انقالب رنگین» در فدراسیون روسیه رخ نخواهد داد

 پیشنهاد نماینده آلمانى به تکرار همه پرسى درباره برگزیت

نام جمهورى اوستیاى 
جنوبى به آالنیا تغییر کرد

در آســتانه همه پرســى امروز در ترکیه براى اصالح 
قانون اساســى، اردوغان تأکیــد کرد تقریبــًا تمامى 
نظرسنجى ها از پیروزى کمپین «آرى» حکایت دارند 
و همچنین ادعاهاى مربــوط به تغییر نظــام و ایجاد 
نظام فدرالى در ترکیه پس از این همه پرســى صحت 

ندارد.
به گزارش ایسنا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهورى 

ترکیه در مصاحبه با تلویزیون «TRT» گفت: در طول 
40 سال حیات سیاسى ام، هیچ وقت چنین ادعایى براى 

تغییر رژیم نداشته ام.
به گفته او، بحث ها در مورد تغییر نظام در ترکیه در سال 
1923 و زمانى که «مصطفى کمال آتاتورك» جمهورى 
ترکیه مدرن را پایه ریزى کرد، به پایان رسید. او گفت: 
اما این سیســتم کنونى دولت، پاســخگوى نیازهاى 

کنونى نیست.
طبق همه پرســى اصالحات قانون اساســى ترکیه که 
امروز یک شنبه (27 فروردین) برگزار مى شود، اختیارات 
اجرایى رئیس جمهورى ترکیه به شدت افزایش مى یابد. 
براساس آن، پست نخســت وزیرى ملغى مى شود و به 
رئیس جمهورى ترکیه اجازه داده مى شــود تا روابط با 

یک حزب سیاسى را حفظ کند.

ترکیه به سمت 
تغییر رژیم مى رود؟
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چهل تکه

4 سرنشــین یک خودروى بى ام دبلیو در    جام نیوز |
مکزیکوسیتى در یک سانحه رانندگى جان باختند. راننده مست 
این خودرو که با سرعت سرسام آورى در حال رانندگى بود که به 
دلیل از دست دادن کنترل با یک تیر برخورد کرد. بر اثر شدت حادثه 
چهار سرنشین این خودرو در دم جان سپردند و امدادگران اجساد 
له شده آنها را از میان الشه هاى ماشــین خارج کردند، براساس 
گزارش رسانه هاى محلى، جسد دو تن از این قربانیان بى سر بود. 
جالب است در این اتفاق ناگوار راننده بى ام دبلیو با جراحات جزئى 
از این حادثه جان سالم به در برد. «کارلوس سالومون ویلوئنداس 
آدام» 33 ساله به دلیل خودخواهى منجر به مرگ چهار جوانى که 
بین 27 تا 30 سال سن داشتند، شد. آدام بعد از بازداشت، در انتظار 

دادگاه به سر مى برد و احتمال مى رود به حبس ابد محکوم شود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک زوج در بیمارستانى 
در کارولیناى شمالى در آمریکا صاحب یک پسر شدند که نام او را 
از مدت ها پیش از به دنیا آمدن بچه، «رومئو» انتخاب کرده بودند.
در همیــن روز و فقط پس از گذشــت چند ســاعت، زوج دیگر 
آمریکایى در همان بیمارستان صاحب دخترى شدند که آنها هم 
نام دختر خود را مدت ها قبل از به دنیا آمدنش، «ژولیت» انتخاب 

کرده بودند.
این دو بچــه در دو اتاق مختلف بــه دنیا آمده بودنــد اما زمانى 
که والدیــن آنهــا متوجــه چنین قضیه اى شــدند، عکاســى 
را خبــر کردنــد تــا از بچه هــاى آنهــا در کنار هــم عکس

بگیرد.

شــبکه هــاى اجتماعى    باشگاه خبرنگاران جوان |
وشاهدان، خبرى فجیع درباره شــکنجه دو دختربچه عراقى توسط 

پدرشان منتشر کرده اند.
این دختربچه هاى چهار و شش  ساله در منطقه میسان دراستان نجف 
زندگى مى کنند و پدرشــان تصمیم گرفته که آنها را حبس کرده وبا 

وحشیگرى مطلق، مجازات کند.
این مرد درحالى به شکنجه و آزار کودکانش پرداخته که دست و پاى 

مادر آنها را بسته است.
این پدر به شدت دخترانش را کتک زده و شدت کتک زدن به حدى بوده 
که موجب شکستگى درساق پاى یکى از آنها و ایجاد خراش روى بدن 
آنها شده است.این پدر بى رحم درعین حال با دندان هایش، بدن دختر 

دیگرش را مانند سگ هار گاز گرفته است.

سر قربانیان 
از بدنشان جدا شد

رومئو و ژولیت 
در یک بیمارستان به دنیا آمدند

گازهاى پدر 
روى بدن دختر 030201

فرمانده انتظامى شهرســتان قم  از دســتگیرى اعضــاى یک باند    انتخاب|
جستجوگر عتیقه و گنج به همراه کلیه تجهیزات مربوطه حفارى در قم خبر داد.

سرهنگ هادى دیده ور اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامى لنگرود حین گشتزنى در 
آزادراه قم - کاشان در ابتداى یک جاده خاکى به سرنشینان دو دستگاه خودروى پژو و 

پراید مشکوك شده و خودروها را متوقف کردند.
وى گفت: در ادامه پس از ضد و نقیض گویى هاى سرنشینان، خودروهاى مذکور مورد 

بازرسى قرار گرفت.

فرمانده انتظامى شهرستان قم افزود: در بازرسى از خودروى پژو یک عدد دستگاه هیلتى، 
ماسک ضدگاز، دستگاه فلزیاب، ترموتر، پیکور، لباس کار، بیلچه، کلنگ، دریل برقى 

سنگین، چراغ قوه و کتاب رمالى کشف شد.
سرهنگ دیده ور گفت: در ادامه سرنشینان خودروهاى پژو و پراید که شش تن بودند 
به یگان منتقل شدند و سرانجام در تحقیقات پلیس به جستجوى عتیقه و گنج اعتراف 
کردند.وى افزود: در نهایت متهمان به انضمام پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل 

قانونى تحویل مرجع قضائى استان شدند.

تصادف وانت با پراید منجر به خم شدن تیرچراغ برق شد. 
به گزارش  تسنیم، ســاعت 10و 15 دقیقه صبح روز چهارشــنبه هفته گذشته تصادف دو 
خودروى سوارى در مسیر شرق به غرب بزرگراه شــهید لشکرى، حوالى سه راه سنگى به 
سامانه 125 اعالم شد که به سرعت نیروهاى عملیاتى ایستگاه 44 آتش نشانى با هماهنگى 
ستاد فرماندهى سازمان آتش نشــانى تهران به محل حادثه اعزام شدند. مجید ساالروند 
فرمانده آتش نشانى اعزامى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: یک دستگاه خودروى 
وانت نیسان و یک دستگاه خودروى ســوارى پراید به علت نامشخصى با یکدیگر برخورد 
کرده بودند همچنین بر اثر شــدت این حادثه خودروى وانت با تیرچراغ برق کنار بزرگراه 
نیز برخورد کرده و متوقف شده بود.وى تصریح کرد: با توجه به معلق شدن تیرچراغ برق، 
نیروهاى عملیاتى بالفاصله با نصب عالیم هشداردهنده و قطع جریان برق هر دو خودرو، 
محل حادثه را ایمن کردند و پس از حضور مأموران اداره برق، محل حادثه را براى اقدامات 

بعدى تحویل عوامل اداره برق دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم در بازرسی از 
یک دســتگاه ســواري پیکان مقدار 20 کیلو گرم 

تریاك را کشف کردند . 
 سرهنگ غالمرضا براتی در گفتگو با پایگاه  پلیس 
اظهار داشــت: مأموران پلیس مبارزه بامواد مخدر 
شهرستان سمیرم حین کنترل خودروهاي عبوري 
از محور سمیرم-آباده به یک دستگاه سواري پیکان 

مشکوك شده و آن را متوقف کردند. 
وي افزود: در بازرسی از خودرو مقدار 20 کیلو گرم 
تریاك که زیرصندلی هاي خودرو جاساز شده بود 

کشف شد. 
 این مقام انتظامی بیان داشت: در این خصوص سه 
سوداگر مرگ دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 
 ســرهنگ براتی در پایان خاطر نشان کرد: نیروي 
انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر 
برخورد قاطع و قانونی می کنــد و اجازه جوالن و 

سرکشی به آنها نخواهد داد.

مأموران پلیس آگاهی شهرســتان خمینی شــهر 
در عملیاتی ضربتی موفق شــدند سارق احشام را 

دستگیر و 25 رأس دام سرقتی را کشف کنند. 
 ســرهنگ علی جعفري نــژاد فرمانــده انتظامی 
شهرستان خمینی شــهر در گفتگو با پایگاه پلیس 
اذعان داشــت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت 
احشام در شهرستان خمینی شهر بررسی موضوع 
به طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت. 
 وي افــزود: مأموران بــا تالش شــبانه روزي و

 بررســی هاي تخصصی موفق شــدند سارق را 
شناســایی و پــس از هماهنگی با مقــام قضائی 
در عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر کننــد.  این 
مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در بازرســی از 
مخفیگاه ســارق تعــداد 25 رأس دام ســرقتی 
کشــف شــد و تحقیقــات در خصوص بررســی 
تکمیلی پرونده و کشــف ســرقت هاي احتمالی 

ادامه دارد. 

  میزان | رئیس پلیس فتا خراسان رضوى اظهار 
داشت: طى رصد و پایش انجام شده در فضاى سایبرى 
کارشناسان پلیس فتا استان، به مورد کالهبردارى با عنوان 
برگزارى کنسرت یکى از هنرمندان معروف موسیقى پاپ 
در سالن همایش هاى شــاندیز برخورد و اقدامات فنى و 

عملیاتى خود را در این خصوص آغاز کردند.
سرهنگ جواد جهانشــیرى ادامه داد: با توجه به اینکه 
تعدادى از شهروندان با دریافت پیامک و برخى دیگر از 
طریق شــبکه هاى اجتماعى موبایل پایه و تبلیغات در 
سایت ها از وجود کنســرتى با حضور یکى از هنرمندان 
معروف در مشــهد بــا تخفیــف 50 درصــدى مطلع 

شــده بودند و در دام این فریب گرفتار شدند، بالفاصله 
اقدامات فنى پیرامون شناسایى این عامل کالهبردارى 

صورت پذیرفت.
به گفته رئیس پلیس فتا خراسان رضوى، ضمن بررسى 
صحت موضوع کالهبردارى توسط کارشناسان پلیس فتا 
و تماس با مدیر برنامه این هنرمند، مشخص شد برپایى 
این کنسرت کذب بوده و تعدادى از شهروندان که اقدام 
به خرید وپرداخت بلیت با رقم 55 هزار تومان کرده اند، 
متأسفانه دچار زیان مالى شــدند که با تالش پلیس فتا 
بخشــى از وجوه کالهبردارى شده در حساب واریز شده 

مسدود شد. 

رئیس پلیس استان فارس از دستگیرى سارقان 20 میلیارد 
ریال طال از یک خانه خبر داد.

به گزارش میزان،  سردار احمد على گودرزى گفت: یک باب 
منزل متعلق به یکى از شــهروندان در شیراز مورد دستبرد 
سارقان واقع شده که با توجه به حساسیت موضوع و ارزش 
باالى اموال ســرقتى، موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: اکیپى از 
کارآگاهان اداره عملیات ویژه از صحنه سرقت بازدید کردند 
و مشخص شد سارقان با استفاده از کلید وارد منزل شده و با 
دستگاه برش و دیلم اقدام به تخریب سه دستگاه گاوصندوق 

داخل منزل کرده و محتویات آنها را که شامل مقادیرى قابل 
توجه طالجات به ارزش تقریبى 20 میلیارد ریال و تعدادى 

اسناد و مدارك صاحب منزل بوده را به سرقت برده اند.
ســردار گودرزى تصریح کرد: با اقدامات اطالعاتى و فنى 
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهى در این راستا سه نفر شناسایى 
و طى عملیات جداگانه و غافلگیرانه دستگیر شده و به جرم 
ارتکابى اقرار کردند. وى گفت: در بازرسى از مخفیگاه این 
افراد کلیه اموال مسروقه شامل چندین جلد سند منزل، خودرو 
و مدارك شناسایى، تعداد چهار دستگاه گوشى موبایل، طال و 
جواهرات گرانقیمت شامل ده سرویس طال، برلیان و الماس 

، 28 حلقه انگشتر ، 11 حلقه دستبند تکپوش و النگو ، ده رشته 
زنجیر و گردنبند ، ده جفت گوشواره و پنج عدد مدال و پالك 

طال کشف شد.

3 صیــاد متخلف کــه در رودخانه بهمنشــیر و 
تاالب شادگان با دســتگاه الکتروشوکر مشغول 

ماهیگیرى بودند، شناسایى و دستگیر شدند.
به گزارش میزان،  سید احمد موسوى آزاد رئیس 
اداره حفاظت محیط زیســت آبادان گفت: 670 
قطعه ماهى به همراه دو دســتگاه موتور برق و 

دو قایق موتورى از این افراد کشف و ضبط شد.
موســوى آزاد، میزان ضرر و زیان وارد شــده به 
محیط زیست را 350 میلیون ریال اعالم کرد و 
اظهار داشــت: پرونده دستگیر شدگان به منظور 

رسیدگى به مراجع قضائى ارسال شد.
وى خاطرنشــان کرد: اســتفاده از جریان برق 
از روش هــاى غیرقانونى صید ماهى اســت که 
عالوه بــر ماهیان، موجب تلف شــدن ســایر 
آبزیــان و کاهــش جمعیــت و تنوع زیســتى 
گونه هــاى بومــى و اختــالل در زیســت بوم 
رودخانــه و کاهــش درآمــد صیــادان محلى

 خواهد شد.

 انتخاب|  رئیس پلیــس فتا تهران بــزرگ از 
دســتگیرى کارمند بانکى خبر داد که اقدام به برداشت 

مبلغ 200 میلیون تومان ازحساب مشتریان کرده بود.
سرهنگ محمد مهدى کاکوان از شناسایى و دستگیرى 
متهم دو میلیارد ریالى در تهران خبر داد و گفت: فردى 
با مراجعه و دادخواهى به پلیس فتا اظهار داشــت که از 
حساب بانکى ایشان مبلغ دو میلیارد ریال در اواخر اسفند 
سال 95  به صورت غیر مجاز برداشت شده است و چون 
پیامک حساب فوق فعال نبوده شاکى به صورت اتفاقى 

از خالى شدن حسابش مطلع شد. 
وى افزود: بررسى هاى فنى و مهندســى الزم در این 
خصوص انجام و مشخص شد که این برداشت به شیوه 
اســکیمر (کپى بردارى از کارت بانکى) با دسترسى به 
حساب مشترى صورت گرفته و  برداشت کننده سپس 

اقدام به خرید طال و سکه کرده است. 
رئیس پلیس فتا تهــران ادامه داد: با شناســایى محل 
طالفروشــى، اکیپى از افســران پلیس فتــا به محل 
خرید متهــم اعزام شــده و پــس از مشــاهده فیلم 
صحنه خرید و با اســتخراج ادله  الزم و بررســى هاى 
اطالعاتــى از طریق حراســت بانــک مربوطه متهم 

(کارمند بانک) شناســایى شــد، پس از هماهنگى با 
دادســراى جرائم رایانه اى متهم دستگیر و به پلیس فتا

 انتقال داده شد. 
این مقام انتظامى گفت: در بررسى از متهم، تعداد کثیرى 
کارت ملى، گواهینامــه و همچنین چندین فقره کارت 
عابر بانک متعلق به مشــتریان بانک کشف و تحویل 
مرجع قضائى شد، پس از تحقیقات الزم متهم با صدور  

قرار بازداشت شد. 
سرهنگ کاکوان، فعالســازى پیامک بانکى را ضرور 
خواند و در هشدار به شــهروندان گفت: همیشه سعى 
کنید به طور مرتب حساب هاى بانکى خود را چک کنید. 
ضمن آنکه کارت عابر بانک یا اطالعات مهم حســاب 
بانکى خود به ویژه رمزعبور را در اختیار افراد ناشــناس 

قرارندهید. 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نوشــتن رمز روى کارت 
بانکى را اشــتباه خواند و تأکید کرد: رمزهاى عبور خود 
را به صورت ترکیبى طراحــى کرده و از کلمات متداول 
و شماره شناسنامه، شــماره ملى، تلفن همراه و... براى 
این موضوع اســتفاده نکنید وآن را به صورت دوره اى

 تغییر دهید. 

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان خبر داد

2 میلیارد تومان کالهبردارى
 با عنوان تاجر برنج

رئیــس پلیس آگاهــی اســتان اصفهان از دســتگیري فــردي که
 با معرفی خود به عنوان تاجر برنج توانسته بود بیش از 20 میلیارد ریال 

دراستان هاي مختلف کشور کالهبرداري کند، خبر داد. 
 سرهنگ ستار خسروي در گفتگو با پایگاه خبري پلیس اظهار داشت: در 
پی شکایت تعدادي از کسبه استان مبنی بر کالهبرداري فردي از آنان، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان اداره جعل و 

کالهبرداري پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وي افزود: در بررسی هاي صورت گرفته مشخص شد فردي با معرفی 
خود به عنوان تاجر برنج با در دست داشتن مدارك شناسایی و هویتی 
جعلی و یــا به نام افراد دیگر اقدام به دریافت دســته چــک از یکی از 
بانک ها کرده و سپس با اســتفاده از این چک هاي بی هویت اقدام به 

خرید وفروش اجناس و اقالم در سطح بازار کرده است.
این مقام مسئول بیان داشت: در ادامه تحقیقات که توسط کارآگاهان 
صورت گرفت، مشخص شد که این فرد در زمینه هاي جعل عناوین و 
مدارك و کالهبرداري از مالکان امالك و خودرو و... در اســتان هاي 

دیگر کشور نیز فعالیت هایى داشته است.
سرهنگ خســروي افزود: ســرانجام با تحقیقات علمی و تخصصی 
ویــژه رد پــاي ایــن مجــرم حرفــه اي در یکــی از اســتان هاي 
کشــور به دســت آمد و مأموران پس از هماهنگی با مقــام قضائی 
با همکاري پلیــس آگاهــی آن اســتان متهــم را در مخفیگاهش

 دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان تصریح کرد: هم اکنون 12 نفر از شاکیان 
این پرونده شناسایی شــدند که 9 نفر آنها از اصفهان و سه نفر دیگر از

 استان هاي چهار محال و بختیاري، فارس و هرمزگان هستند.
ریال کالهبرداري از شــهروندان اعتراف کرده است، گفت: این متهمسرهنگ خسروي در پایان با اشاره به اینکه متهم تاکنون به 20 میلیارد 

 40 ســاله که داراي مدرك تحصیلی ســوم ابتدایی است به قدري در 
کار خود حرفه اي و متبحر بوده که توانسته تنها در یک مورد با مدارك 

جعلى،  ملکی به ارزش ده و 512 میلیون ریال را کالهبردارى کند.

کارمند بانک ،حساب ها را خالى مى کرد

کالهبردارى از مشهدى ها 
به بهانه برگزارى کنسرت

سرقت 2 میلیارد طال 
از یک خانه در شیراز

دستگیرى باند جستجوگران گنج در قم

تیر چراغ برق در تصادف وانت با پراید خم شد

صید ماهى با برق
 در آبادان

جاسازى 20 کیلو تریاك 
زیر صندلی هاي پیکان

سارق احشام در 
دام پلیس خمینی شهر
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مزایده
شــماره درخواســت: 9610463723500002 شــماره پرونــده: 9409983723201056 و 
9409983723200052 شماره بایگانى شــعبه: 960006 و 940035  این اجراى احکام در نظر دارد در 
خصوص پرونده 940035  و 960006  اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اموال آقاى على رفیعى فرزند باقر 
را در قبال مطالبات محکوم له مرتضى شفیعى به مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز یکشنبه 
مورخ 96/2/17 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه 
بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند 
و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا 
تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این 
اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: ساختمان شماره 2 دادگسترى مبارکه- طبقه اول- اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى مبارکه- مال مورد مزایده عبارت است از یک دهنه مغازه دایر واقع در مبارکه- 
خیابان حافظ غربى- روبروى کبابى عدالت به مساحت 29/50 مترمربع به انضمام 3/50 مترمربع بالکن 
سمت خیابان داراى ساختمان با مصالح دیوارهاى بلوکى و ســقف تیرچه و بلوك و کف موزاییک و بدنه 
کاشى  کارى و درب بیرونى فلزى و داراى انشعابات آب و برق از حیث ثبتى عرصه در قسمتى از محدوده 
پالك 1  اصلى بخش 9 ثبت اصفهان قرار گرفته که متعاقب عملیات تفکیکى تعدادى پالك مفروزى از آن 
مجزى شده و مابقى پالك مشاعى است که نسبت به تعدادى از منازل و واحدهاى تجارى واقع در قسمت 
مشاعى پالك؛ در اجراى ماده 147  اصالحى قانون ثبت اســناد و امالك سند مفروزى ششدانگ صادر 
شده که با بررسى پرونده و نقشه هاى ثبتى ســابقه اى از وقوع عرصه مغازه در محدوده یکى از پالکهاى 
ثبتى مفروزى (اعم از تفکیکى و یا ماده 147) مشاهده نشد با توجه به موقعیت و ابعاد و نوع مصالح و قدمت 
اعیانى ارزش عرصه و اعیان و امتیازات و جمیع متعلقات ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1/400/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 96/31  اجراى 

احکام شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/1/158
مزایده

در پرونده 930340 و به موجب نیابت مورخ 95/8/17 صادره از شــعبه 2 حقوقى دادگســترى اصفهان 
محکوم علیه ابراهیم موســوى به پرداخت 2/319/703/122 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
نوراله موسوى و مبلغ 115/985/156 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 676 قطعه خودرو که برابر فاکتور پیوستى مبلغ ارزیابى به 
میزان 2/480/226/840 ریال مى باشد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 96/2/16  از ساعت 9  الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى 
شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجراء. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله 
را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حســاب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در 
مزایده شرکت داده شوند. م الف: 23  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر /1/348

حصر وراثت
وحید طاحونه داراى شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 8/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد طاحونه بشناسنامه 35 در تاریخ 95/12/27  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- وحید طاحونه 
به ش.ش 45، 2- عطیه طاحونه به ش.ش 1270120591، 3- على طاحونه به ش.ش 6220005422 
مى باشند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شد. م الف: 49 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1/351
اجراییه

شماره: 273/95- 95/12/15 به موجب راي شماره 362 تاریخ 95/10/11 حوزه سوم شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه:  عزیز مراد کاظمى فرزند فرهاد به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/9/2 لغایت 95/9/30 براى مدت 
759 روز به مبلغ 115/430/000 ریال تعیین مى گردد. همچنین نفقه مستمر زوجه به شرط حفظ شرایط 
فعلى و استحقاق او روزانه به مبلغ 160/000 ریال و ماهانه /4/800/000 ریال تعیین مى گردد و همچنین 
هزینه دادرســى در حق خواهان: شهناز یوسفى فرزند سرخاب به نشــانى: شاهین شهر- خانه کارگر- خ 
مهارت جنوبى- بیدرام 13 بلوك 38 واحد 3 محکوم مى نماید. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار 
اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 
راى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل 
خواهد شد. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى 
اعسار را نیز اقامه نماید.  م الف: 54 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/1/352

 ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973759500008 شــماره پرونده: 9509983759500672 شماره بایگانی شعبه: 
950682 خواهان: خانم پروین حق شناس فرزند رحمت اله به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر گز برخوار بلوار کشاورز شهرك الله سرخ ك شهید ملکوتى پ 9، خوانده: آقاى کاظم شایان 
فرزند على به نشانى: مجهول المکان، خواسته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک، رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم پروین حق شــناس فرزند رحمت اله به طرفیت آقاى کاظم شایان فرزند على به خواسته 
الزام به تنظیم و انتقال سند یک دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 3697  از 437  
اصلى بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت شــش دانگ 224 مترمربع و مطالبه خسارات دادرسى با توجه 
به محتویات پرونده من جمله قباله نکاحیه مورخ 62/2/28 فى مابیــن خوانده و خواهان که در بند 5 آن 
قید شده یک دانگ خانه مسکونى کاظم شایان که در پى آن خوانده طى سند عادى جداگانه یک دانگ از 
پالك مذکور فوق را به خواهان انتقال داده است مضافًا بر این خوانده هیچگونه ایراد یا انکار و تردیدى یا 
ادعاى جعلى نسبت به مستند خواهان وارد و ارایه ننموده است و توجهًا به استعالم بعمل آمده از اداره ثبت 
شهرستان که خوانده مالک سه دانگ از پالك مذکور مى باشــد دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص 
و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
خوانده دعوا را به حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد و امالك و سپس انتقال یک دانگ از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 3697  از 437  اصلى بخش 16 ثبت اصفهان بنام خواهان و همچنین پرداخت هزینه 
دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــعبه دادگاه و ســپس قابل اعتراض ظرف همین مدت در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان میباشد. م الف: 28 طباطبایى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه/1/353 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به جابر قاسمى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى 
حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 9/96 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/3/20 ساعت 5/15 
عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 53 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/1/354
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/96/70/26- 96/1/17 خانم پروانــه منجزى على صالح فرزند نصراله باســتناد دو برگ 
استشهادیه محلی به شــماره- مورخ 1395/12/24 دفترخانه 226 شاهین شهر که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است اسناد مالکیت خود به شماره 293655 و 680184 را که به میزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 301/11640 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحات 
442 و 394 دفتر 182 و 278 ذیل ثبت 61873 و 25316 بنام پروانه منجزى على صالح فرزند نصراله ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال 88216 مورخ 1373/12/25 دفترخانه 33 شاهین شهر به او 
انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده و نحوه گم شدن 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مرقوم صدور و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 52 صیــادى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/1/355
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 70/96 ش ح 1- 96/01/19 خواهان زهره محمدى اسکندرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
طالق به طرفیت خوانده خدارحم ملکى اسکندرى به شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 70/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/06 ساعت 
9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و  تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3897 شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/360
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 1301/95 ش ح 2- 96/01/07 خواهان ســیدابوالفضل افضلى دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مبلغ50/000/000 ریال به طرفیت خوانده میثم چراغى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1301/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/03/17 ســاعت10:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى  مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 3896 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/361
مزایده 

در پرونده کالســه 950488 ح 3  اجرایى و به موجب دادنامه 2870-950 صادره از شــعبه سوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى حســینعلى سبحانى محکوم اســت به پرداخت 30 عدد سکه و 15 
مثقال طالى 18 عیار و غیره بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیــره در حق محکوم له و مبلغ 
200000ریال نیم عشردولتى درحق صندوق دولت که ازطریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس فاضل به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده اســت. یکباب مغازه واقع در منطقه پلیس راه- بلوار امام خمینى به مساحت حدود 49 مترمربع و 
به ابعاد 9/30*5/10 مترمربع داراى ســوابق ثبتى 6/536 و اعیانى حدود 65/8 مترمربع در 1/5طبقه و 
داراى انشعابات برق ســه فاز و گاز که جمعا بارزش 1/980/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردیده. که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده از طریق 
اجراى احــکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 1396/02/10 ســاعت 11 صبح و در محــل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده  شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 

واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل 

آورد. م الف: 3895   اجراى احکام شعبه سه حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/362
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 14/96 ش ح 3- 96/01/16 خواهان آقاى غالمحسین فاضل نجف آبادى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده آقاى ایمان قربانى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 14/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/27 
ساعت4:30 عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:  3894 شعبه 3 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /1/363
ابالغ رأى 

راى شورا. کالســه پرونده: 608/94 ش ح 3 شــماره دادنامه 96/01/15-6 مرجع رسیدگى شعبه سوم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد- خواهان: على قاسمى نشانى: نجف آباد-ویالشهر خ منتظرى 
ششم- کوچه سوســن چهار- پ291 خواندگان: 1-رســول مردانى 2-حیدرعلى نصراصفهانى حقیقى 
نشانى: 1- نجف آباد- خ شهداء-خ شــهید مردانى-بن بست ابوترابى پ1 85187-46198 2-مجهول 
المکان. خواسته: راى اصالحى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: نظر به اینکه در دادنامه شماره 383 مورخ 95/06/02 در کالسه 
608 راى اصالحى صادر مى گردد مبنى بر اینکه خوانده ردیف دوم حیدرعلى نصراصفهانى ملزم میگردد به 
تنظیم سند پیکان بشماره 357/43 ل 21 و نیز خوانده ردیف اول باتوجه به قرارداد فى مابین وى و خواهان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 700/000 ریال هزینه دادرسى و 750/000 ریال هزینه نشرآگهى درحق 
خواهان مى باشد.راى صادره غیابى ظرف مهلت 20 روز پس  از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3893 شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/364
مزایده

شــماره نامه: 9610113730600029 شماره پرونده: 9509983730200311 شــماره بایگانى شعبه: 
950484 تاریــخ تنظیــم: 96/01/19 در پرونده کالســه 950484 اجرایى و به موجب دســتورفروش 
9509973730200800 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد حســب درخواست آقاى محمودرجایى 
بطرفیت خواندگان ملک مشاعى 1-خانم خورشــیدکاظمى 2- خانم عفت کاظمى 3- آقاى حشمت اله 
جوزى مبنى بر فروش پالك ثبتى بشماره 52 واقع در قطعه 5 نجف آباد از بخش 11 ثبت اصفهان ملک 
فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى بشــرح ذیل ارزیابى گردیده است. 
یکباب منزل مسکونى مخروبه داراى حدود 111/65مترمربع عرصه که حدود اربعه آن عبارتست از شماال 
بطول 14/80متر به خیابان قدس و شرقا بطول 7/60 متر به پالك و جنوبا به پالك به طول 14/2 و غربا 
بطول 7/70 به پالك و اعیانى موجود ازنوع خشت و گل مى باشــد الزم به ذکر است ملک فوق از ضلع 
شمال مقدارى درمسیر دارد باتوجه به مراتب و موقعیت و محل ومساحت عرصه و اعیان و درنظر گرفتن 
عوامل موثر ارزش ششــدانگ به مبلغ 2/842/000/000 ریال مى باشد که باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 1396/02/10 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب  شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3892   اجراى احکام حقوقى 

شعبه 2 دادگسترى نجف آباد/1/365
اجراییه

شماره 743/95- 95/12/21 به موجب راى شــماره 895 تاریخ 95/10/25 حوزه 4 شوراى حل اختالف 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیهم: 1- زینب فرهادى بیرگانى به نشانى: مجهول المکان 
2- ابراهیم منجزى به نشانى: یزدانشهر خ 10 غربى پ 165 14781-85196 محکوم است به پرداخت 
مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2300000 ریال هزینه دادرسى خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/07/27 لغایت اجراى حکم و هزینه نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: 
محمدعلى رضایى (وکالت) نشانى: اصفهان-خ بزرگمهر. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نما ید. م الف: 3890 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/366
حصر وراثت

محمد عبداله نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080396179 به شرح دادخواست به کالسه 35/96 
ش ح 10  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول عرب پور 
حاجى آبادى بشناسنامه 25 در تاریخ 95/04/02  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباس عبداله نجف آبادى ش ش 2710، 2- محمد عبداله نجف آبادى 
ش ش 1080396179 (پسران متوفى) 3- ملیحه عبداله نجف آبادى ش ش 1080065172، 4- صبیحه 
عبداله نجف آبادى ش ش 3 (دختران متوفى) 5- على عبداله نجف آبادى ش ش 8 (همسر متوفى) و متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3889 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (م جتمع شماره یک)/1/367
مزایده

در پرونده کالسه 930514 اجرایى و به موجب دادنامه 1479-930 صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى شیرعلى محمدیان فرزند خداداد محکوم است به پرداخت 394/631/281 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 150000000ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى هیئت کارشناســى سه نفره بشرح ذیل ارزیابى گردیده است. 
دو قطعه ملک: قطعه اول ابعاد آن 318*20/96 به مســاحت 6665/28 مترمربع بصورت قولنامه اى مى 
باشد که به علت خشکسالى و نبود آب کشاورزى فاقد کشت مى باشد قطعه 2 طبق اظهارات خوانده داراى 
سندمشاعى و سهمى مى باشد (کپى موجود در پرونده) به ابعاد 20/2*663 به مساحت 13392/6 مترمربع 
که سهم آب این ملک 2ساعت و 20 دقیقه از آب کانال چنانچه جارى گردد و 13 ساعت آب از چاه کوهرنگى 
که دوبى خروجى آن کمتر از دو اینچ مى باشد یعنى هرهزارمتر مربع یک ساعت از چاه را شامل مى شود 
که فعال درحال بهره بردارى مى باشد و در زمین فوق کشت پاییزه گندم انجام شده است مدارك آب ملک 
توسط خوانده ارائه گردیده و توسط شوراى شهراسالمى روستاى سلطان آباد تایید و پیوست مى باشد جهت 
جانمائى قسمت ثبتى نیازبه کارشناس ثبتى مى باشد خوانده اظهار مى دارد معادل طلب خواهان ازهرنقطه 
که بخواهد ازاین ملک با سهم آب کانال و چاه درحال بهره بردارى (چاه کوهرنگى) به نام خواهان انتقال 
و تحویل نماید درخصوص نوســانات قیمت زمین باتوجه به عدم جارى شدن آب کانال در زمان نیاز آبى 
کشت درمنطقه و کم شدن آب چاه هاى عمیق و افزایش شورى آب چاه ها که توانایى کشت و کار خیلى 
از گیاهان امکان پذیر نمى باشد (عکس رنگى به پیوست) و دیگر عوامل موثر درقیمت گذارى هرمترمربع 
از ملک فوق 180000 یکصد و هشــتاد هزار ریال قیمت گذارى مى گردد جمعا کل92/133/6 متر مربع 
به مبلغ 2/410/668/000 دومیلیارد و چهارصد و ده میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار ریال ارزیابى 
گردید. توضیحا به میزان محکوم به از ملک فوق به مزایده و فروش خواهد رسید. که با توجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/02/12 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن  را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 3888   اجراى احکام شعبه اول 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/368
اجراییه

شماره: 9510423730200559 شماره پرونده: 9509983730200720 شماره بایگانى شعبه: 950722 
تاریخ تنظیم: 1395/12/12 بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509973730201402 محکوم علیه: اردشیر ملیحى محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از 
تاریخ چک مذکور (94/10/07-94/11/07-94/12/07-95/01/07-95/02/07) تا زمان وصول آنکه 
محاسبه آن با اجراى احکام است به انضمام پرداخت هزینه دادرسى در حق محکوم له: محمد مطیعى نام 
پدر: مهدى نشانى: نجف آباد- خیابان امام خ ریاضى ك شــهید عبدالهى پ47 و همچنین محکوم است 
به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو 
با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکو میت مالى 1394) م الف: 3883 قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/370
ابالغ رأى 

کالسه پرونده 209/95 ش ح 9 تاریخ رسیدگى:95/12/10 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد.خواهان: زهرا بهرامى نشانى: یزدانشهر-خ8 غربى پالك59 خوانده: مهدى الچینانى-نشانى: 
زندان مرکزى. خواسته: مطالبه نفقه خواهان و فرزند مشترك. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خانم زهرا 
بهرامى فرزند تقى به طرفیت آقاى مهدى الچینانى فرزند نوروزعلى مبنى بر مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 
94/01/01 تا تاریخ صدورحکم و نفقه حال و آتیه فرزند مشــترك به نام ریحانه پنج ساله و هزینه هاى 
دادرسى با عنایت به کپى سندازدواج و کپى شناسنامه علقه زوجیت دائم طرفین محرز و مسلم است و نیز 
وجود فرزند مشترك باتوجه به حضورطرفین و اظهارات ایشان شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و 
مســتنداً به مواد 1111 و 1106 و 1107 و 1115 قانون مدنى و مواد 519 و 515 قانون مدنى خوانده را به 
پرداخت ماهیانه مبلغ سیصدهزارتومان در سال 94 از 94/01/01 و ماهیانه مبلغ سیصد و چهل هزارتومان 
در سال 95 از 95/01/01 الى 95/12/10 و نیز ماهیانه مبلغ دویست هزارتومان بابت نفقه حال فرزند و نیز 
آتیه فرزند و هزینه هاى دادرسى درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در یکى از شعب دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3881  گرامى قاضى 

شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره ی ک)/1/371

حصر وراثت
توران کاوسى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 22454 به شــرح دادخواست به کالسه 34/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا کاوسى نجف آبادى 
بشناســنامه 14 در تاریخ 95/10/08  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- داود کاوســى نجف آبادى ش ش 27429، 2- محمدکاوسى نجف آبادى ش ش 
27428، 3-فروغ کاوسى نجف آبادى ش ش 977، 4- جواد کاوسى نجف آبادى ش ش 1512، 5- کمال 
کاوسى نجف آبادى ش ملى 1080168982، 6- على کاوسى نجف آبادى ش ش 3337 (فرزندان متوفى) 
7- توران کاوسى نجف آبادى ش ش 22454 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد  از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد.  م الف: 3878 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/372
ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 95/10/27 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل اســت. پرونده امر به کالسه 
450/95 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. شماره دادنامه: 1102- 95/11/24 مالحظه مى گردد 
خوانده ســجاد انصارى پور علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم 
ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى 
است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مسعود گوگونانى بطرفیت خوانده سجاد انصارى پور 
به آدرس به نشانى: اصفهان-خ جى- کوى شهید کشــافى-خ شهید رجایى-پالك 2 به خواسته مطالبه 
مبلغ 49/000/000 ریال بابت یک فقره چک 9404/792150-12 به شــرح متن دادخواست به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 95/02/02 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم 
حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به 
ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده سجاد انصارى 
پور به پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 900/000 ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 95/03/03 
لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد 
درحق خواهان مســعود گوگونانى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده سجاد انصارى پور 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3825 خوشنویس قاضى 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/373 
ابالغ رأى 

راى شورا. کالسه پرونده: 118/95 شــماره دادنامه 96/01/06-23 مرجع رسیدگى: شعبه یازده حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد- خواهان: شهرزاد داودى نشــانى: یزدانشهر-خیابان8غربى 
پ137 خوانده: 1- مظاهرمحســنى میرآبادى 2- عباس گودرزى حقیقى نشانى: هردومجهول المکان. 
خواسته: تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به انتقال سند یکدستگاه اتومبیل پیکان به مدل1374 به رنگ 
سفیدیخچالى روغنى به ش پالك 63-897 ص 35 با احتساب هزینه هاى دادرسى. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى 
خواهان شهرزاد داودى به طرفیت 1. مظاهر محسنى میرآبادى 2. عباس گودرزى حقیقى به خواسته الزام 
به انتقال یک دستگاه خودرو پیکان بشماره انتظامى63-897 ص 35 مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام 
خسارات و هزینه دادرسى و بهاءتمبراوراق، باتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست تقدیمى و همچنین 
جلسه رسیدگى و باتوجه به قولنامه ارائه شده که به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رسیده و طى بند 1 
قولنامه مذکور خوانده ردیف اول متعهدگردیده که نسبت به انتقال رسمى سند اتومبیل مذکور بنام خریدار 
اقدام نماید و ازتوجه به اینکه طى جوابیه استعالم از راهور، خودرو سوارى پیکان مدل 1374 رنگ سفید 
یخچالى شماره موتور 01127406653 و شماره شاسى 74406346 بنام عباس گودرزى حقیقى خوانده 
ردیف دوم مى باشد و دعوا متوجه خوانده ردیف اول نمى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان على رغم نشر 
آگهى درجلسه حاضرنگردیده و الیحه اى ارسال نکرده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده اند. لذا شورا 
نسبت به خوانده ردیف اول طبق بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار رد دعوى صادر کرده. ضمن اینکه هزینه هاى دادرسى به مبلغ 720/000 ریال به عهده خوانده 
ردیف اول مى باشد ودرخصوص خوانده ردیف دوم باتوجه به جوابیه استعالم از راهور حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم عباس گودرزى حقیقى به حضور دردفترخانه اسنادرســمى و انتقال سنداتومبیل مدل 
1374 بشماره انتظامى63-897 ص 35  در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد: راى صادره غیابى ظرف 
مهلت 20 روز قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت  قابل تجدیدنظر خواهى در کلیه محاکم 
شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3871 محمدامین مقیمى زند قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/376
مزایده

در پرونده کالسه 940325 اجرایى و به موجب دادنامه 0675-940 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى مجتبى موسوى محکوم است به پرداخت 2/744/800/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 13/240/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت سه نفره 
کارشناسان منتخب آقایان معین- خدائى- ذوالفقارى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب واحد 
مسکونى واقع در یزدانشهر بلوار خیام کوچه بهار و داراى سوابق ثبتى رسمى و عرصه حدود 200 متراعیانى 
با زیربناى 280 متر با سقف تیرچه بلوك و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن بارزش جمعا 2/830/000/000 
ریال ارزیابى و تعیین گردید. لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 1396/02/10 ساعت 10 صبح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171240354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
ن سبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید 

بعمل آورد. م الف: 3880  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /1/377
حصر وراثت

فاطمه صفارى با وکالت آقاى على مومن داراى شناســنامه شماره 24921 به شرح دادخواست به کالسه 
28/96 ش ح 10  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت 
فاضل نجف آبادى بشناسنامه 487 در تاریخ 94/12/25  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین صفارى نجف آبادى ش ش 965 (پسر متوفى) 2- محترم 
صفارى نجف آبادى ش ش 22981، 3-فاطمه صفارى نجف آبــادى ش ش 24921 (دختران متوفى) و 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3882 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /1/378 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 88/95 ش ح 8- 96/01/16 خواهان محمدعلى حبیب الهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
... به طرفیت خوانده آقاى عین اله حبیبى به شــوراى حل اختالف شــعبه ... شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 88/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/27 ساعت5:15 
عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3891 شعبه 12 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/379 
حصر وراثت

نعمت اله لطفى داراى شناسنامه شماره 612 به شرح دادخواست به کالسه 37/96 ش ح 10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین منوچهرى بشناسنامه 68 در 
تاریخ 95/12/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- مریم لطفى نجف آبادى ش ش 1661، 2- لیلى لطفى نجف آبادى ش ش 31213 ، 3- محمدحسین 
لطفى نجف آبادى ش ش 1080310770، 4- نادر لطفــى نجف آبادى ش ش 16056 (فرزندان متوفى)

 5- نعمت اله لطفى نجف آبادى ش ش 612 (همســر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3898 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/1/380
 مزایده

در پرونده کالسه 940223  اجرایى و به موجب دادنامه 390 صادره از شعبه پنجم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى محمدجوالیى محکوم اســت به پرداخت 59/534/618 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 800/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب کارگاه واقع در نجف آباد - بلوار کمربندى 
جنوبى-بعد از دادگســترى-خ اما رضا و داراى عرصه حدود 1344/7 مترمربع و سالن کارگاه با زیربناى 
348 مترمربع و ســاختمان مدخل ورودى با زیربناى 60مترمربع و فاقد سوابق ثبتى و فاقد انشعاب آب و 
برق و گاز بارزش 1/950/000/000 ریال ارزیابى و تعییــن گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 
1396/02/10 ســاعت 12 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایــده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الــف: 3900   اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/1/381 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103730200071 شماره پرونده: 9409983730201061 شماره بایگانى شعبه: 
941072 تاریخ تنظیم: 96/01/10 خواهان: بهرام نوروزى دادخواستى به طرفیت خوانده حجت اله کریمى 
به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 941072 ح/2 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 96/02/26 و ساعت 8/30 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده حجت اله کریمى و درخواست خواهان/شاکى و به تحویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3901 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/382
ابالغ رأى 

راى شورا. کالسه پرونده: 126/95 شــماره دادنامه 96/01/19-55  تاریخ رسیدگى: 95/01/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه یازده حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد- خواهان: احمد ایزدى نشانى: 
نجف آباد-خ شریعتى-کوى شهیدان پورمحمدى- کوى نگار پ3 طبقه اول خوانده: صادق یازرلو نشانى: 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون ریال، هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان احمد ایزدى به طرفیت صادق یازرلو به خواسته مطالبه تقدیمى از 

سوى خواهان و گواهى موسسه قرض الحســنه على بن ابیطالب که طى آن خواهان ضامن براى خوانده 
گردیده و خوانده چهارقسط از وام را پرداخت ننموده و صندوق اقدام به اخذ وام بطور کامل و هزینه هاى 
متعلقه از خواهان گردیده، خوانده نیزعلیرغم نشر آگهى درجلسه حاضرنگردیده و دفاعى ننموده مستندا 
به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى دعوى مطروحه را محرز تشخیص و 
حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت سى 
و دوهزار و هفتصدو پنجاه تومان معادل سیصدوبیســت و هفت هزار وپانصدهزار ریال هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از زمان دادخواست مورخه 95/10/15 در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م 
الف: 3902 مقیمى زند قاضى شعبه یازدهم حوزه قضائى حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/1/383 
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 261/95 ش ح 11- 96/01/20 خواهان محمد تیمورى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه چک به طرفیت خوانده رضا جوزقیان به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 261/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/02/31 ساعت9 
صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى

 خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید
 و در جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت
 درج خواهد شد. م الف: 3903 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف ش هرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/1/384
حصر وراثت

محمدعلى مقدسى داراى شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کالسه 40/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدجواد مقدسى سیبکى بشناسنامه 826 در 
تاریخ 86/08/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمدعلى مقدسى ش ش 21، 2- طلعت مقدسى ش ش 172، 3-معصومه مقدسى سى بکى ش ش 
470، 4- نرجس خاتون مقدسى سى بکى ش ش 178، 5- زهرا مقدسى سى بکى ش ش 18، 6- صدیقه 
مقدسى سى بکى ش ش 2477، 7- زینب مقدسى ســى بکى ش ش 2478 (فرزندان متوفى) 8- زبیده 
کریمى ش ش 30 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از  متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3904 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/385
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به پرویز یگانى دادخواستى به خواسته فک پالك به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 881/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/3/10 ساعت 
6 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 57 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/1/386
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد به نمایندگى على رضــا زمانى- آقاى مهدى 
محسن زاده دادخواستى به خواســته مطالبه 12/664/082 ریال به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1353/95 ش 4 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 4/45 
عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2147 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/1/387
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى 1- رضا میرکى 2- 
عباسعلى میرکى دادخواستى به خواسته مطالبه 12/664/082 ریال به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1352/95 ش 4 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت 4/30 
عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2146 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/1/388
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خلیل حاصلى- آقاى ایمان زارع دادخواســتى به خواسته مطالبه 
10/200/000 ریال به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 23/96 ش 
4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/1 ســاعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 55 شعبه چهارم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/389
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خلیل حاصلى- آقاى رسول شریفیان دادخواستى به خواسته مطالبه 
11/000/000 ریال به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 22/96 ش 
4 ح ثبت و براى مورخ 96/3/1 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 56 شعبه چهارم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/390
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759200364 شــماره پرونده: 9509983759200520 شماره بایگانی 
شعبه: 950533 تاریخ حضور: 1396/05/18 ســاعت حضور: 9:30 در خصوص دعوى اشخن دهباشیان 
غرغنى به طرفت پوپک صیادى، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از 
دریافت  این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایى به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذى 
در موارد محدود و استثناء انجام مى شود؛ بنابراین ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه هاى آتى از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربرى (شناسه 
و رمز) دریافت ننموده اید جهــت ثبت نام، به یکى از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائى و در صورت عدم 
دسترســى به دفتر خدمات قضایى به این واحد مراجعه نمایید. م الف: 59 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین  شهر/1/391
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759200282 شماره پرونده: 9509983759201472 شماره بایگانی شعبه: 
951502 تاریخ حضور: 1396/04/14 ساعت حضور: 9:30 در خصوص دعوى محمدرضا مسیبى جزى 
به طرفت حسینعلى جنگل واى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید.توجه: پس از 
دریافت  این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایى به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذى 
در موارد محدود و استثناء انجام مى شود؛ بنابراین ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه هاى آتى از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربرى (شناسه 
و رمز) دریافت ننموده اید جهــت ثبت نام، به یکى از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائى و در صورت عدم 
دسترســى به دفتر خدمات قضایى به این واحد مراجعه نمایید.  م الف: 26 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین  شهر/1/392
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 2/96 ش 1 ح- 1396/1/14 نظر به اینکه خواهان آقاى بهنام ابراهیمى کرمى دادخواستی مبنى 
بر استرداد الشه یک فقره چک به طرفیت خوانده آقاى مهدى رامى در این مرجع به شماره کالسه 2/96 
ش1ح مطرح  نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/2/31 ساعت 5 بعدازظهر در 
نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی 
مدنی تاریخ فوق االشــعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلــع گردید جهت دریافت 
دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 15 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1/393
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759201671 شــماره پرونده: 9509983759200728 شماره بایگانی شعبه: 
950744 خواهان: آقاى بهنام ابراهیمى کرمى فرزند بهمن به نشــانى: شاهین شهر خانه کارگر خ شمس 
تبریزى میانى نیم فرعى 2 شمالى فرعى 1 غربى پ 26، خوانده: آقاى مهدى رامى فرزند على به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته ها : 1- مطالبه وجه 2- تأمین خواسته 3- اســترداد الشه چک، رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقاى بهنام ابراهیمى فرزند بهمن به طرفیت آقاى مهدى رامى فرزند على به خواسته 
مطالبه مبلغ 525/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح 
از سوى خواهان به شرح دادخواست: اینجانب در پى پیش خرید آپارتمان قراردادى با خوانده منعقد نمودم 
و طبق آن مبالغى و چک هایى به ایشان پرداخت نمودم پس از مدتى طبق صورت جلسه مورخ 90/10/22 
قرارداد مذکور فسخ و خوانده آقاى مهدى رامى متعهد گردید مبلغ چهل و دو میلیون تومان مبالغ پرداختى به 
ایشان را مسترد نماید و همچنین یک فقره چک به شماره 776594 مورخ 90/1/10 به مبلغ 99/000/000 
ریال را که من غیر حق در شــعبه 14 حقوقى اصفهان مطرح بود را نیز به همراه خسارات پرداخت نماید و 
همچنین متعهد گردید چک هاى موضوع ستون خواســته را نیز مسترد نماید که متأسفانه پس از گذشت 
حدود پنج سال به هیچ یک از تعهدات خویش عمل ننموده اســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
با مالحظه اسناد و مدارك ابرازى از سوى خواهان از جمله رونوشت مصدق قرارداد مورخ 90/10/22 که 
به  امضاى خوانده رسیده و از طرفى على رغم اســتحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده  و 
دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده  است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوى خواهان را 
حمل بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب 
تسبیب به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم خواســته مورخ 95/6/21 لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى 
 احکام مدنى براســاس شــاخص اعالمى بانــک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حــق خواهان 
محکــوم و اعــالم مى گــردد و اما در خصــوص خواســته دیگــر خواهان مبنى بر اســترداد الشــه 
و  صــادرات  بانــک  عهــده   776597 و   776593 و   776595 و   776596 چک هــاى 
قرار تأمین خواســته نظر به اینکــه خواهان مطابق صورت جلســه مــورخ 95/11/10  این قســمت 
از خواســته خویش را مســترد نموده اســت مســتنداً به بنــد ب از مــاده 107 قانون آئین دادرســى 
دادگاههاى عمومــى و انقالب در امــور مدنى قــرار رد دعوى خواهــان را صادر و اعــالم مى نماید. 
رأى صــادره در قســمت اول غیابــى و ظــرف مدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهى
 در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان میباشد. م الف: 1948  اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر 

و میمه/1/394
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اجراییه
شماره: 1156/95 ش ح 1 به موجب راى شــماره 1825 تاریخ 95/11/06 حوزه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهم: 1- حجت مرده کتانى اصل 2- مهدى عرب آبادى به نشانى: 
هر دو مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ 50/000/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چک شماره 432163-

95/05/25) لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. همچنین محکوم علیه محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: على یزدانى اسفیدواجانى (با 
وکالت جعفر چرغان) فرزند عبدالرضا به نشانى: نجف آباد-منطقه صنعتى پلیس راه- خیابان خرداد- سنگ 
برى صخره. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 3905 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد)/1/395
 ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالسه پرونده: 138/95 دادنامه: 33-96/01/06 مرجع رسیدگى: 
شعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: بانک مهر اقتصاد نشانى: اصفهان-پل آذر-خیابان 
توحید-پالك3 وکیل خواهان: هاجرالسادات رضویان نشانى:نجف آباد- خ شریعتى- کوى افالکیان- کوى 
عربها- پالك41 خواندگان: ابراهیم حیدرى جوزدانى فرزند ناصر-نشانى: مجهول المکان و حمزه عباسى 
جوزدانى فرزند نادعلى نشــانى: جوزدان-شــهرك قائم-فرعى معلم19 پالك3 موضــوع: مطالبه مبلغ 
76/059/912 ریال از چک شــماره 2114/149466 به میزان یکصدوده میلیون ریال.گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى بانک مهراقتصاد با وکالت هاجرالسادات رضویان به طرفیت ابراهیم حیدرى جوزدانى-حمزه عباسى 
جوزدانى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 76/059/912 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/155/750 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب ونیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیروتادیه از تاریخ سررســید 95/08/16 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادر ه غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3908  مقیمى زند قاضى 

شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/400
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9409973730101307 تاریخ تنظیم: 94/09/17 شماره پرونده: 9409983730100682 
شــماره بایگانى شعبه: 940688 خواهان: ســازمان جهادکشاورزى اســتان اصفهان به نشانى اصفهان خ 
هزارجریب سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان خوانده: آقاى بهمن کافیان نجف آبادى فرزند محمدرضا 
به نشانى شهرستان نجف آباد خ یزدانمهر بن بست بوستان پ30 خواسته: 1. مطالبه وجه چک دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواست تقدیمى خواهان سازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان بطرفیت خوانده آقاى بهمن کافیان بخواسته مطالبه مبلغ 37/500/000 ریال 
وجه چک هاى شــماره 96372-92/07/30، 96374-92/11/30، 96373-92/09/30 عهده بانک ملى 
شعبه خیابان سعدى و به انضمام خسارات دادرسى ازتوجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر مصدق چکهاى 
فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آنها و نظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ دردادگاه حاضر نشــده و دفاعى 
بعمل نیاورده دادگاه با احراز مدیونیت خوانده و مستندا به مواد198و 515و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب درامورمدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و هفت میلیون 
و پانصدهزار ریال بابت اصل خواســته و 1245000ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
92/09/30 تا زمان وصول براساس نرخ شــاخص تورم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه وپس از آن ظرف مدت مشابه قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان است. م الف: 3911 سیدرضامیرفتاح دادرس شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/ 1/401
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى شــماره: 28/96 ش ح 2- 96/01/20 خواهان مریم ابراهیم زاده دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال به طرفیت خوانده مهران مکاریان به شوراى حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 28/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/03/23 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک  نوبت درج خواهد 

شد. م الف: 3910 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/402
مفقودى 

یک برگ سند مالکیت دســتگاه لودر TWL 220 مدل ZLM۵۰E- ۵ به شماره شاسى 50515494 ، 
شماره موتور G۲SDECL۱۰۴۵C۰۴ و شماره سریال 22- 91 سال ساخت 2013- 2012 متعلق 
به شرکت تعاونى خدماتى دهیارى هاى بخش جلگه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. دفتر بخش 

جلگه/1/405
حصر وراثت

نصرت راسخ حسن آبادى فرزند حسن على به شماره شناسنامه 36 با وکالت خانم سیده منیره مرتضوى بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 96/6  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد راسخ به شماره شناسنامه 13 به تاریخ 1395/12/07 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نصرت راسخ حسن آبادى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 5419596903 نسبت به متوفى (همسر) 2- عجب ناز راســخ مبارك آبادى فرزند عبداله شماره 
شناسنامه یا کدملى 1170829694 نسبت به متوفى (مادر) 3- مریم راسخ فرزند محمد شماره شناسنامه یا 
کدملى 5410054547 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: 96/36 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /1/412
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات 

متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 

سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم 
وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1-رأى شــماره 7768مورخــه 1395/6/29 خانم مریم خســروى به شناســنامه شــماره 504کدملى 
1817700261صادره آبادان فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 231/69مترمربع قسمتى 

ازپالك 230واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
2-رأى شماره 12112مورخه 1395/10/7 آقاى سیاوش یزدانى چم حیدرى به شناسنامه شماره 5کدملى 
6209865984صادره لنجان فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 301/75 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
3-رأى شــماره 12871مورخه 1395/10/25آقاى محمدرضا صافى به شناســنامه شماره 1809کدملى 
1091280169صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

148/90مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1122واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
4-رأى شــماره 12873مورخه 1395/10/25 خانم حکیمه نصیران نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
767کدملى 1091358354صادره نجف آباد فرزند محمدتقى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 148/90مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1122واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
5-رأى شماره 12875مورخه 1395/10/25 خانم االهه عباسى جوزدانى به شناسنامه شماره 473کدملى 
1092298428صادره جوزدان فرزند سلطانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/97مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 544واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
6-رأى شماره 12870مورخه 1395/10/25آقاى على فروزان به شناسنامه شماره 1080059571کدملى 
1080059571صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 579واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
7-رأى شماره 14732مورخه 1395/12/3 خانم محبوبه سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 616 
کدملى 1091530246صادره نجف آباد فرزند بخشعلى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/13مترمربع 

قسمتى  ازپالك شماره 167واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
8-رأى شماره 15072مورخه 1395/12/10 خانم الهام کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 942کدملى 
1091271488صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/80مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 854/4واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
9-رأى شماره 12858مورخه 1395/10/25خانم اکرم شمس نجف آبادى به شناسنامه شماره 326کدملى 
1091096481صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/43مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 484واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 
10-رأى شــماره 14237مورخه 1395/11/24آقاى محمود هادى پورچمگردانى به شناســنامه شــماره 
419کدملى 1091547378صادره نجف آباد فرزند قربیعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 37واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان 
11-رأى شــماره 15052مورخه 1395/12/10آقاى على منتظرالمهدى به شناســنامه شماره 22کدملى 
5499791805صادره تیران فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
12-رأى شــماره 14321مورخه 1395/11/25خانم زینب مطهرى به شناســنامه شــماره 818کدملى 
1091122148صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140مترمربع که 
قسمت واقع شده برروى پالك شماره 929به مســاحت 7مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 

916به مساحت 133مترمربع واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
13-رأى شــماره 10235مورخه 1395/8/24آقاى محمد ابراهیمى به شناســنامه شماره 24079کدملى 
1090238711صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 96/14مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 579واقع درقطعه 5بخش 11ثبت  اصفهان 
14-رأى شــماره 13001مورخه 1395/10/28 آقاى حســین فدائى به شناسنامه شــماره 2299 کدملى 
5499074208 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 225مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
15-رأى شــماره 15039مورخه 1395/12/10آقاى عباسعلى نوروزى چشــمه احمدرضایى به شناسنامه 
شــماره 11کدملى 5499640505صادره تیران وکرون فرزند ولى اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

160مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
16-رأى شــماره 10300مورخه 1395/8/25آقاى حســن مهدوى به شناســنامه شــماره 490کدملى 
1091217671صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 883واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
17-رأى شماره 10264مورخه 1395/8/25آقاى رضامحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1067کدملى 
1091177589صادره نجف آباد فرزند حســین درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

140مترمربع قسمتى ازپالك شماره 421واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 

18-رأى شــماره 10265مورخه 1395/8/25خانم وحیده جمشــیدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
984کدملى 1091176752صادره نجف آباد فرزند محمد اسماعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 140مترمربع قسمتى ازپالك شماره 421واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
19-رأى شــماره 14032مورخه 1395/11/19آقاى محمد على مرادى به شناســنامه شــماره 6کدملى 

5499503303صادره تیران وکرون فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/38 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 714و716واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 

20-رأى شــماره 14221مورخه 1395/11/24 آقاى على نورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
574کدملى 1091172651صادره نجف آباد فرزند جعفرقلى درششــدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى 
ثمنیه اعیانى به مساحت 136/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1120واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
21-رأى شــماره 14322مورخــه 1395/11/25 آقاى حمید براتیه به شناســنامه شــماره 820کدملى 
1091358885صادره نجف آباد فرزند نصراهللا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

132/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1358واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
22-رأى شــماره 14323مورخه 1395/11/25خانم فاطمه نجفى پوربه شناســنامه شــماره 572کدملى 
1091629269صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

132/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1358واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
23-رأى شماره 12855مورخه 1395/10/25خانم صغرا عنایتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 83کدملى 
1091094055صادره نجف آبادفرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/69مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 494/2واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
12892مورخه 1395/10/25خانم ملیحه بى ریائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره  24-رأى شماره  
1237کدملى 1091363048صادره نجف آباد فرزند حسینعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 125/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951/1واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
25-رأى شماره 12889مورخه 1395/10/25 آقاى حســین آقابابائیان به شناسنامه شماره 3375کدملى 
1091384436صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

125/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951/1واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
26-رأى شــماره 14604مورخه 1395/11/30خانم اعظم صداقت نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
2540کدملى 1092253289صادره نجف آباد فرزند حسینعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 124/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
27-رأى شماره 14606مورخه 1395/11/30آقاى محســن آقابابائیان به شناسنامه شماره 1419کدملى 
1091304289صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

124/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 951واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
28-رأى شــماره 14729مورخه 1395/12/3آقاى عزت اله نعمت زاده هفشــجانى به شناسنامه شماره 
6010کدملــى 4620750212صــادره هفشــجان فرزند نجات درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

143/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 144واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
29-رأى شــماره 14036مورخه 1395/11/19آقاى حســین خوســیانى به شناسنامه شــماره 4کدملى 
1129688208صادره فریدونشهر فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 276مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
30-رأى شماره 14243مورخه 1395/11/24 خانم اکرم جعفرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 538کدملى 
1091139131صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/16مترمربع قسمتى 

ازپالك 877/19واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
31-رأى شــماره 10137مورخه 1395/8/23آقاى قاســمعلى صفرى به شناســنامه شــماره 6کدملى 
5499769877صادره تیران فرزند حبیب اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
32-رأى شــماره 14582مورخه 1395/11/30خانم سمیه اسالمیان به شناســنامه شماره 1590کدملى 
1091408548صادره نجف آباد فرزند جهانشیردرششــدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 

22/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره633واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
33-رأى شــماره 14249مورخه 1395/11/24آقاى حســنعلى مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
135کدملى 1090923503صادره نجف آباد فرزند عشقعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
34-رأى شماره 14251مورخه 95/11/24خانم عصمت جاللى جالل آبادى به شناسنامه شماره 33کدملى 
1090982402صادره نجف آباد فرزندحیدردردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
35-رأى شــماره 14733مورخه 1395/12/3خانم شایســته ســتایش به شناسنامه شــماره 82کدملى 
1090983859صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
123/30مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شــماره 487/1به مساحت118/40مترمربع وقسمت 
واقع شده برروى پالك شماره 486به مساحت 4/90مترمربع واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
36-رأى شماره 14734مورخه 1395/12/3آقاى عبدالکریم کارشــناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
248کدملى 1090898037صادره نجف آباد فرزند نعمت ا...درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 123/30مترمربع که قسمت واقع شــده برروى پالك شماره 487/1به مساحت 118/40مترمربع 
وقسمت واقع شده برروى پالك شــماره 486به مســاحت 4/90مترمربع واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
37-رأى شــماره 15054مورخه 1395/12/10آقاى روزعلى عیدیوندى به شناسنامه شماره 268کدملى 
5559438065 صادره فارســان فرزند عبدى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 130مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
38-رأى شــماره 15257مورخــه 1395/12/14آقــاى احســان صادقیــان بــه شناســنامه شــماره 
1080105794کدملى 1080105794صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

186/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 297واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
39-رأى شــماره 10240مورخه 195/8/25آقاى غالمعلى شــهیدى به شناسنامه شــماره 315کدملى 
5499042942صادره تیران فرزند براتعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

141/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره1008واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
40-رأى شــماره 10241مورخه 1395/8/25خانم شــهربانو شهیدى به شناسنامه شــماره 322کدملى 
5499043027صادره تیران فرزند رجبعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

141/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1008واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
41-رأى شــماره 15063مورخه 1395/12/10خانم هدى مطهرى به شناســنامه شــماره 3207کدملى 
0383786762صادره قم فرزند محمدحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/52مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 532واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
42-رأى شماره 12847مورخه 1395/10/23 آقاى حسین حمزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 363کدملى 
1286096782صادره اصفهان فرزند غالمعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
121مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 31باقیمانده به مساحت 115/25مترمربع وقست واقع 

شده برروى پالك 31/2به مساحت 5/75مترمربع واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
43-رأى شــماره 12846مورخه 1395/10/23خانم فاطمه مختارى به شناســنامه شماره 9304کدملى 
1092177612صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
121مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 31باقیمانده به مساحت 115/25مترمربع وقسمت 

واقع شده برروى پالك 31/2به مساحت 5/75مترمربع واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
44-رأى شماره 15075مورخه 1395/12/10خانم بتول توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 598کدملى 
1090797400صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در51حبه وسه هفتم حبه مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 101/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
45-رأى شــماره 15263مورخه 1395/12/14خانم فرزانه چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3181 
کدملى 1091345708 صادره نجف آباد فرزند عشقعلى  درده حبه ودوهفتم حبه مشاع  ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 101/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
46-رأى شــماره 15262مورخــه 1395/12/14خانم کبرى چوپانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
2050کدملى 1090353464صادره نجف آباد فرزند عشــقعلى درده حبه ودوهفتم حبه مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 101/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 

47-رأى شماره 14738مورخه 1395/12/3آقاى رضا غیورنجف آبادى به شناسنامه شماره 1481کدملى 
1091227586صادره نجف آباد فرزند محمدحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/14مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 67واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
48-رأى شــماره 14029مورخه 1395/11/19آقاى رجبعلى لچینانى به شناســنامه شماره 125کدملى 
1129583023صادره فریدونشهر فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/60مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دریزدانشهر بخش12ثبت اصفهان 
49-رأى شماره 14329مورخه 1395/11/25آقاى جان محمد بهارلوئى به شناسنامه شماره 1149کدملى 
1159132720صادره فریدن فرزند صفرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/08مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
50-رأى شماره 14359مورخه 1395/11/25خانم فرزانه رستمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 927کدملى 
1091299366صادره نجف آباد فرزند نصراله درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

181/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
51-رأى شماره 14360مورخه 1395/11/25آقاى مجید صفرى احمدرضائى به شناسنامه شماره 14کدملى 
5499833206صادره تیران  فرزند قاســمعلى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

181/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
52-رأى شــماره 10142مورخه 1395/8/23آقاى محمد بهارلوئى به شناســنامه شــماره 8کدملى 
4622955490صادره فریدن فرزند عباسقلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/37مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
53-رأى شــماره 14589مورخــه 1395/11/30آقــاى رســول مؤمنــى بــه شناســنامه شــماره 
1080291849کدملى 1080291849صادره نجف آباد فرزند صفر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

140/13مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
54-رأى شــماره 15259مورخه1395/12/14آقاى على کریم زاده نجف آبادى به شناســنامه شماره 
2152کدملى 1091256489صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 157/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1822/1واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
55-رأى شــماره 15261مورخه 1395/12/14خانم الهام دیانى به شناســنامه شــماره 1751کدملى 
1091410151صادره نجف آباد فرزند محمددرســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

157/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1822/1واقع  درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
56-رأى شــماره 14332مورخه 1395/11/25خانم بتول حاجى صالحى ســفید نهالى به شناســنامه 
شماره 30کدملى 1091950172صادره نجف آباد فرزند حاجى بابا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

364/57مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
57-رأى شــماره14596مورخه 1395/11/30آقاى محمدلطفى جالل آبادى به شناســنامه شــماره 
388کدملــى 1091521204صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

268/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58-رأى شماره 14598مورخه 13951395/11/30آقاى محمدلطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 
388کدملــى 1091521204صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

47/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
59-رأى شــماره 10298مورخه 1395/8/25آقاى رضا قلى جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
383کدملى 1091447251صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

60/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 
60-رأى شماره 14033مورخه 1395/11/19آقاى حیدرعلى کریم خانى به شناسنامه شماره 544کدملى 
1090941668صادره نجف آباد فرزند نصراله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/69مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1194واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
61-رأى شــماره 12994مورخه 1395/10/28آقاى على رضایى به شناســنامه شماره 2332کدملى 
1091259755صادره نجف آباد فرزند احمدقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/65مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
62-رأى شماره 12863مورخه 1395/10/25آقاى حبیب اله شــریعتى مرغملکى به شناسنامه شماره 
3716کدملى 1092265058صادره نجف آباد فرزند ضیاءالدین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش  12ثبت اصفهان 
63-رأى شماره 12896مورخه 1395/10/25آقاى حبیب اله شــریعتى مرغملکى به شناسنامه شماره 

3716کدملى 1092265058صادره نجف آباد فرزند ضیاءالدین درششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
22/44مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش  12ثبت اصفهان 

64-رأى شــماره 14319مورخه 1395/11/25آقاى رحمت اله امید نجف آبادى به شناســنامه شماره 
631کدملى 1090809115صــادره نجف آبــاد فرزند احمد درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

104/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 313واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
65-رأى شــماره 12882مورخــه 1395/10/25آقاى عبدالحمید جهان بین به شناســنامه شــماره 
1350کدملى 4621504614صادره شــهرکرد فرزند خدابخش درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

132/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
66-رأى شــماره 10238مورخه 1395/8/24خانم معصومه عظیمى به شناسنامه شماره 187کدملى 
1091152152صادره نجف آباد فرزند نادعلى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

147/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 420/1واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
67-رأى شــماره 10237مورخه 1395/8/24آقاى حمیدرضا دوســتى شــروانى به شناسنامه شماره 
286کدملى 1091571767صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 147/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 420/1واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 
68-رأى شماره 12849مورخه 1395/10/23خانم مهناززواران حسینى به شناسنامه شماره 631کدملى 
1091507457صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 120/86مترمربع 
که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 980/3به مساحت 55/80مترمربع وقسمت واقع شده برروى 

پالك 980/4به مساحت65/06مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
69-رأى شــماره 10227مورخه 1395/8/24آقاى فتح اهللا درویشــى چم حیدرى به شناسنامه شماره 
887کدملى 1090918607صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه به مساحت 11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 671/1واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
70-رأى شماره 10226مورخه 1395/8/24خانم اشرف سلطانى تیرانچى به شناسنامه شماره 7کدملى 
1142031111صادره خمینى شهر فرزند عبداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به 

مساحت 11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 671/1واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
71-رأى شــماره 12887مورخه 1395/10/25آقاى خداداد آرپنائى به شناســنامه شماره 281کدملى 
5759515160صادره چادگان فرزند آزاددرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 170مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
72-رأى شماره 15062مورخه 1395/12/10آقاى سیاوش نقى زاده به شناسنامه شماره 3623کدملى 
1970431725صادره مسجد سلیمان فرزند على صالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
73-رأى شــماره 10228مورخه 1395/8/24خانم محبوبه مغزى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1078کدملى 1091602956صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 186/48مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1051واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
74-رأى شماره 10231مورخه 1395/8/24آقاى احسان مصطفائى به شناسنامه شماره 30264کدملى 
1090300719صادره نجف آباد فرزند عباسعلى دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

186/48مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1051واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
75-رأى شــماره 14333مورخه 1395/11/25خانم اقدس صادقى به شناســنامه شــماره 43کدملى 
5499735972صــادره تیــران وکــرون فرزند محمدرضــا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

160/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
76-رأى شــماره 14602مورخه 1395/11/30آقاى مهدى رجائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
535کدملى 1091397996صادره نجف آبادفرزند حیدرعلى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 99/66مترمربع قسمتى ازپالك شماره 110/1واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
77-رأى شــماره 14603مورخه 1395/11/30خانم عفت مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
3407کدملى 1091384754صادره نجف آباد فرزند تقى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 99/66مترمربع قسمتى ازپالك شماره 110/1واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
78-رأى شــماره 12868مورخه 1395/10/25خانم فاطمه داودوندبه شناســنامه شماره 205کدملى 
5759539450صادره چادگان فرزند على قلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 153/09مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش12 ثبت اصفهان 
79-رأى شــماره 14254مورخه 1395/11/24آقاى ناصرچاوشــى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
26858کدملى 1090266553صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

137/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 397اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
80-رأى شماره 14208مورخه 1395/11/24آقاى عبدالعلى عیسى خانى هنرمندآب پونه به شناسنامه 
شماره 475کدملى 4621197967صادره شهرکرد فرزند خدارحم درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 

19/19مترمربع قسمتى ازپالك شماره 424/1واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
81-رأى شــماره 14240مورخه 1395/11/24آقاى مهدى ودودى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
741کدملــى 1091090254صادره نجــف آبادفرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

166/41مترمربع قسمتى ازپالك شماره 293واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
82-رأى شــماره 14198مورخه 1395/11/23خانم فاطمه ایمانیان به شناسنامه شماره 2003کدملى 
1091412677صادره نجف آباد فرزند رحمت اله درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 32/16مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
83-رأى شماره 14154مورخه 1395/11/23آقاى محمدرضا براتى چشمه به شناسنامه شماره 34کدملى 
5499791023فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 132/77مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 332واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
84-رأى شــماره 14153مورخه 1395/11/23آقاى حسین طوســى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
324کدملى 1092087771صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

93/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
85-رأى شــماره 13787مورخه 1395/11/13آقاى فیروزاســتکى به شناسنامه شــماره 33کدملى 
5759857886صادره فریدن فرزند فضل اله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 99/61 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
86-رأى شماره 13745مورخه 1395/11/12 آقاى محمدرضا رســتمى به شناسنامه شماره 1کدملى 
1229893571صادره خوانسارفرزند سهراب درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 97/47 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
87-رأى شــماره 14256مورخه 1395/11/24خانم طاهره فاتح نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
859کدملى 1091471118صادره نجف آبادفرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 253/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 382/1واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
88-رأى شــماره 14257مورخه 1395/11/24آقاى فرج اله خلیلى به شناســنامه شماره 862کدملى 
1090944748صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

253/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 382/1واقع درقطعه 10بخش11ثبت اصفهان 
89-رأى شــماره 14206مورخه 1395/11/23 خانم زهره شــریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3166کدملى 1091424314صادره نجف آباد فرزند حســین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

68/06مترمربع قسمتى ازپالك شماره 394/5واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
90-رأى شــماره 13806مورخه 1395/11/13خانم لیلى صافى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
2729کدملى 1091342180صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت مجموع 93/71مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان که58/80مترمربع آن 

مربوط به پالك 688/3 ومقدار34/91مترمربع آن مربوط به پالك شماره 689مى باشد
91-رأى شماره 13807مورخه 1395/11/13آقاى سیدمجتبى احمدى به شناسنامه شماره 2054کدملى 
1091335419صادره نجف آباد فرزند سیدفتح اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
مجموع 93/71مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان که58/80مترمربع آن مربوط به پالك 

688/3 ومقدار34/91مترمربع آن مربوط به پالك شماره 689مى باشد
92-رأى شماره 14205مورخه 1395/11/23 آقاى حســین پوالدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
526کدملــى 1091522510صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

228/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 212واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
93-رأى شــماره 14207مورخه 1395/11/24آقاى حسین القاصى به شناســنامه شماره 91کدملى 
6639865750صادره مسجد سلیمان فرزند عزیزاهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
94-رأى شــماره 13624مورخه 1395/11/10آقاى نیازعلى بهارلوئى به شناسنامه شماره 17کدملى 
5759645412صادره چادگان فرزند تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/05مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
95-رأى شــماره 13803مورخه 1395/11/13آقاى داود بهارلوئى یانچشــمه به شناســنامه شماره 
1876کدملى 1091205353صــادره نجف آباد فرزند تقى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

132/12مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
96-رأى شماره 13802مورخه 1395/11/13آقاى خدابخش بهارلوئى به شناسنامه شماره 3721کدملى 
4621237276صادره شــهرکرد فرزند تقى درششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 224/19مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
97-رأى شماره 13330مورخه 1395/11/4آقاى محمدحسین یوسفى به شناسنامه شماره 791کدملى 
1091081093صادره نجف آباد فرزند نصراله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250/45مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 835/14واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
98-رأى شــماره 14156مورخه 1395/11/23آقاى محمد نجفیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 
3926کدملى 1091431906صادره نجف آباد فرزند اســداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

158/58مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
99-رأى شماره 14053مورخه 1395/11/19 آقاى على اصغرعظیمى به شناسنامه شماره 2391کدملى 
1129125580صادره فریدونشهر فرزند محمد تقى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/16مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
100-رأى شــماره 13795مورخه 1395/11/13آقاى محمود نورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 805کدملى 1090903601صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

159/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 20اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
101-رأى شماره 10129مورخه 1395/8/23آقاى غالمرضا شکراللهى یانچشمه به شناسنامه شماره 
16کدملى 1129766561صادره فریدونشــهر فرزند جهانگیردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

138/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
102-رأى شــماره 14012مورخه 1395/11/18آقاى ابوالحسن عباســیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 869کدملى 1090944810صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
183/72مترمربع مربوط به قســمتى ازپالك 55/1و55/2واقع درقطعه 3بخــش 11ثبت اصفهان که 

مقدار56/30مترمربع ازپالك 55/1ومقدار127/42مترمربع ازپالك 55/2 مى باشد 
103-رأى شــماره 14209مورخه 1395/11/24خانم مهرى فاضل نجف آبادى به شناســنامه شماره 
392کدملــى 1091086761صادره نجــف آباد فرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

169/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 109اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
104-رأى شــماره 13388مورخه 1395/11/5خانم میمنت قاهرى به شناســنامه شماره 324کدملى 
2298969019صادره شیرازفرزندمحمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/94مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 112اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
105-رأى شــماره 14188مورخه 1395/11/23آقاى محمدعلى ســبحانى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 36کدملى 1091486761صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

286/26مترمربع قسمتى ازپالك شماره659واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
106-رأى شماره 13744مورخه 1395/11/12خانم اعظم شــریفیانا به شناسنامه شماره 366کدملى 
1091107051صادره نجف آباد فرزند محمد باقر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/53مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 480اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
107-رأى شماره 13418مورخه 1395/11/6آقاى عبدالرسول زمانى به شناسنامه شماره 2852کدملى 
1090361491صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/19مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 410/8واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
108-رأى شماره 13746مورخه 1395/11/12آقاى محمدعلى خاکى به شناسنامه شماره 204کدملى 
1091473846صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/55مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1830اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 

109-رأى شــماره 13751مورخه 1395/11/13آقاى ابراهیم پورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 1152کدملى 1091198111صادره نجف آباد فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 314مترمربع قسمتى ازپالك شماره 468اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
110-رأى شــماره 13776مورخه 1395/11/13خانم اکرم براتیه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
4176کدملى 1091392447صادره نجف آباد فرزند عبداله درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 314مترمربع قسمتى ازپالك شماره 468اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
111-رأى شــماره 13742مورخه 1395/11/12خانم مرضیه رئیســى نافچى به شناســنامه شماره 
2439کدملى 1817335121صادره آبادان فرزند زین العابدین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

118/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
112-رأى اصالحــى شــماره 15436مورخــه 1395/12/19 پیــرورأى شــماره 12878مورخــه 
1395/10/25خانم مریم رجایى نجف آبادى به شناسنامه شماره 29194کدملى 1090290012صادره 
نجف آباد فرزند امین اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 100/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

484واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
113-رأى شماره 14055مورخه 1395/11/19خانم صدیقه بیگم شکرالهى به شناسنامه شماره 28کدملى 
4623001725صادره شهرکرد فرزند ســید فتح اهللا درپنج دانگ  مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 102/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
114-رأى شــماره 14054مورخه 1395/11/19آقاى سیدنبى اهللا شــکرالهى یانچشمه به شناسنامه 
شماره 62کدملى 4622916691صادره شهرکرد فرزند سید یداهللا دریک دانگ  مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 102/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
115- رأى شماره 13690مورخه 1395/11/12آقاى بهروز کى منش به شناسنامه شماره 375کدملى 
1755761406صادره اهوازفرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

66/64مترمربع قسمتى ازپالك شماره 254واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
116-رأى شــماره 13691مورخه 1395/11/12خانم لیال چنگیزى محمدى به شناســنامه شــماره 
302کدملى 1091189609صادره نجف آباد فرزند عبدالخالق درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 66/64مترمربع قسمتى ازپالك شماره 254واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
117-رأى شماره 14246مورخه 1395/11/24آقاى مصطفى زینلى به شناسنامه شماره 5633کدملى 
0056805438صادره تهران فرزند ناصرقلى درپنج دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

86/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
118-رأى شــماره 14247مورخــه 1395/11/24خانم زهرا نقدى به شناســنامه شــماره 43کدملى 
1129795977صادره فریدونشهر فرزند جلیل دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

86/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
119-رأى شــماره 14591مورخه 1395/11/30آقاى داود عظیمى به شناسنامه شماره 2127کدملى 
1091234043صادره نجف آباد فرزند صفردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/50مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
120-رأى شــماره 11796مورخه 1395/9/30آقاى اسماعیل حیدرى ســودجانى به شناسنامه شماره 
859کدملى 5759550950صادره چادگان فرزند على محمد درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

192/58مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
121-رأى شــماره 14327مورخه 1395/11/25خانم اعظم پاینده نجف آبادى به شناســنامه شماره 
156کدملى 1091518882صادره نجف آباد فرزند زین العابدین دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 171/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 
122-رأى شماره 14325مورخه 1395/11/25آقاى سیدحسین قطبى  اسکندرى  به شناسنامه شماره 
388کدملى 1091028461صادره نجف آباد فرزند آقاسعید  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 171/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 
123-رأى شــماره 11186مورخه 1395/9/17آقاى ایوب هلیلى به شناســنامه شــماره 107کدملى 
1091797358صادره نجف آباد فرزند اکبردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 85/60مترمربع قسمتى 

ازپالك 391/3619واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
124-رأى شــماره 14330مورخه 1395/11/25آقاى نقى ظاهرى عبده وند به شناســنامه شــماره 
63کدملى5559969796 صادره فارسان فرزند الماس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 75/13مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
125-رأى شــماره 13741مورخه 1395/11/12خانم معصومه اصالنى به شناسنامه شماره 24کدملى 
1129734161صادره فریدونشهر فرزند محمد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
126-رأى شماره 14253مورخه 1395/11/24آقاى شمس اهللا ســوارى جمالوئى به شناسنامه شماره 
26300کدملى 1090260946صادره نجف آباد فرزند شکرخدادرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان  
127-رأى اصالحى شــماره 13739مورخه 1395/11/12 پیرورأى شماره 2502مورخه 1395/2/28 
مبنى براصالح مساحت از154 مترمربع که دررأى قبلى اشتباها درج شده  است که بدین شرح اصالح مى 
گرددمالکیت آقاى حسینعلى مرشدى به شناسنامه شماره 110کدملى 112963180صادره فریدونشهر 
فرزند محمد عبداهللا درششدانگ یکباب خانه مسکونى به مســاحت 155/47مترمربع قسمتى ازپالك 
شــماره 1034واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان ورأى صادره قبلــى بارعایت اصالحات فوق قابل 

اجرا مى باشد 
128-رأى شــماره 4957مورخه 1395/4/31آقاى ابراهیم القاســى بابا احمدى به شناســنامه شماره 
4676کدملــى 1158996187صادره فریــدن فرزند جانقلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

238/93مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
129-رأى شــماره 12988مورخه 1395/10/28آقاى غالمعلى ظاهرى عبده وندبه شناسنامه شماره 
597کدملى 5559332577صادره فارســان فرزند ســلطانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

184مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
130-رأى شماره 13623مورخه 1395/11/10آقاى صفرعلى احمدى به شناسنامه شماره 2685کدملى 
5759290649صادره چادگان فرزند اســماعیل درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 72/75مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
131-رأى شــماره 15060مورخه 1395/12/10خانم توران اســکندرپورکرکرى به شناسنامه شماره 
37کدملى 5059608662صادره جلفا فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
132-رأى شــماره 15622مورخــه 1395/12/24خانم ریحانه ســلیمانى نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 1154کدملى 1091301638صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درپنج دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 123/14مترمربع که قســمت واقع شده برروى پالك شماره 980/3به مساحت 
63/78مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 980/4به مساحت 59/36مترمربع واقع درقطعه 3بخش 

11ثبت اصفهان 
133-رأى شــماره 15620مورخه 1395/12/24آقاى محمدمعینى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
562کدملى 1091155909صادره نجف آباد فرزند محمود دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 123/14مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 980/3به مساحت 63/78مترمربع 
وقسمت واقع شده برروى پالك 980/4به مساحت 59/36مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان

134-رأى اصالحى شماره 419مورخه 1396/1/20 پیروراى شماره 13005مورخه1395/10/28آقاى 
سعید شجاعى ارانى به شناسنامه شماره 550کدملى 1817349521صادره آبادان فرزند محمدتقى درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 331واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
135-رأى اصالحى شماره 418مورخه 1396/1/20 پیروراى شماره 13007مورخه1395/10/28خانم 
فاطمه عزیزى به شناســنامه شــماره 27کدملى 5499591180صادره نجف آباد فرزندعبدالرضا درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 331واقع درقطعه 

4بخش 11ثبت اصفهان 
136-رأى شــماره 14707مورخه 1395/12/3آقاى ابوالقاســم مهدیه به شناسنامه شــماره 692کدملى 
1091173834صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/51مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 864اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان   تاریخ انتشارنوبت اول:96/1/27  13تاریخ 
انشارنوبت دوم : 1396/2/11 م الف:3936   حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/1/413                                                 

اجراییه
شماره: 227/95- 96/1/19 به موجب راي شماره 703 تاریخ 95/9/14 حوزه پنجم شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجید بابایى فرزند غیاث على به نشانی: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره ســفته به شــماره 
798210 و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/25 لغایت 
اجراى حکم در حق محکوم له: مهدى ربیعى فرزند على با وکالت مهرداد قربانى به نشانى: بزرگمهر- خ 
بى سیم- چهارراه چهارم- کوى شهید معینى پ 78 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه. پرداخت هزینه هاى 
اجرا به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 77 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/1/456
ابالغ  ماده 101- اموال منقول 

شماره پرونده: 139504002003001402/1 شماره بایگانی پرونده: 9502697/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000006 بدینوســیله به خانم الهام زندى فرزند بهرام ســاکن خیابان مشتاق کوچه 
خسرواباد خیابان هاتف جنب امام زاده اسماعیل احدى از ورثه حسین شفیعى بدهکار پرونده اجرایى شماره 
139504002003001402/1 و شماره بایگانى 9502697 که برابر اعالم مامور مربوطه آدرس اعالمى 
مورد شناســائى واقع نگردیده  ابالغ میگردد که خط تلفن همراه به شــماره 09131193947 متعلق به 
حسین شفیعى (مورث شما) به مبلغ یازده میلیون ریال ارزیابى گردیده لذا چنانچه به مبلغ اعالمى معترض 
مى باشــید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ این آگهى با پرداخت مبلغ 1000000 
ریال هزینه کارشناسى به این اداره اعالم نمائید ضمناً به اعتراضى که خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و منتشر میگردد. م الف: 1758  اسدي رئیس 

اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/1/528
اجراییه

شماره: 109/95 به موجب راي شماره 824 تاریخ 95/8/30 حوزه لنجان شوراي حل اختالف شهرستان 
زرین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: مجید آقابابایى خوراســگانى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به انتقال سند رسمى خودرو ســوارى هاچ بک به شماره انتظامى 141 س 91  ایران 53 در 
ازاء تودیع هشت میلیون ریال بابت الباقى وجه ثمن خودرو توسط خواهان به حساب سپرده دادگسترى و 
ارائه قبض سپرده با اجراى احکام با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد به نام خواهان: امیر عشورى 
مهرنجانى فرزند على به نشانى: مهرنجان- خ فجر- ك ش پدیدار- منزل شخصى و نیز پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى اســت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 25 شعبه سوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /1/356
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 4386 فرعى مجزى شده از پالك 836 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمود آقابابایى فرزند محمدتقى و 
غیره در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 
1396/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات 
تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا سی  (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3932 ریحانى کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/1/543
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کره بادام زمینى جزو لذیذترین محصوالت تهیه شده از بادام زمینی است 
و حدود یک سوم بادام زمینی کشــت شده در سراسر دنیا، صرف تهیه کره 
آن می شود. اما ببینیم خوردنش به چه کسانی توصیه می شود و براي چه 

کسانی ممنوع است.
برخى کره بادام زمینى را بر روى نان تست مالیده و به عنوان صبحانه میل 
مى کنند و برخى در خمیر کیک و کلوچه از آن استفاده مى کنند، به هر شکلى 
که استفاده شود غذاى بسیار جذاب و پرطرفدارى است که اگر یک بار آن 
را خریدارى کنید، بعد از آن همیشه یک بسته کره بادام زمینى در آشپزخانه 

خود خواهید داشت.
همانند بســیارى از کره هاى مغزهاى گیاهى، کره بادام زمینى نیز حاوى 
چربى و کالرى بسیار باالیى اســت (حدود 90 کالرى و 16 گرم چربى در 
هر 2قاشــق غذاخورى). خبر خوب این اســت که با خوردن 2 قاشق کره 
بادام زمینى عالوه بر دریافت 190 کالرى، مقدار بسیارى زیادى مواد مغذى 
نیز دریافت مى کنید. مغزها و کره هاى آن ها منبع بسیار خوبى براى پروتئین، 

فیبر، ویتامین ها، مواد معدنى و مواد شیمیایى گیاهى هستند.
در سال 2003 سازمان نظارت بر غذا و داروى امریکا ادعاى فواید سالمتى 
براى کره بادام زمینى و برخى مغزهاى گیاهــى را تأیید کرد و اعالم کرد 
شواهد علمى نشان مى دهد که خوردن بیشــتر مغزهاى گیاهى به مقدار  
42 گرم در روز ( به عنوان بخشى از برنامه غذایى کم کلسترول و کم چربى 

اشباع شده) مى تواند خطر بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد.
بیشتر تحقیقات نشــان مى دهد فواید سالمتى مغزها شامل کاهش خطر 
بیمارى هاى قلبى عروقى یا عوامل زمینه ســاز آن هاست اما شواهدى نیز 
وجود دارد که نشان مى دهد ممکن اســت مغزها به کاهش بیمارى هاى 
دیگرى نیز کمک کنند مثًال کره بادام زمینى منبع ماده شــیمیایى گیاهى 
ریزوراترول (resveratrol) اســت (ماده اى که در پوست انگور نیز وجود 
دارد). مطالعه اخیر در آلمان نشــان داد که این ماده تأثیر پیشگیرى کننده 

براى سرطان کولورکتال (روده) دارد.
بادام زمینى از نظر تغذیه اى همانند مغزها است. حدود نیمى از وزن آن چربى 
است و بقیه وزنش تقریبًا به طور مســاوى پروتئین و کربوهیدرات (همراه 
با فیبر) است. حدود نیمى از کل چربى بادام زمینى چربى هاى تک پیوندى 
اشباع نشده هستند. این همان چربى اســت که با سطح سالم تر لیپیدهاى 

خون مرتبط است. یک سوم چربى آن را چربى هاى چند غیراشباع تشکیل 
مى دهد که کامًال در بادام زمینى از اســیدهاى چرب امگا-6 تشکیل شده 

است. حدود14٪ چربى آن، به طور طبیعى اشباع شده است.

این کره  ضد کلسترول است
کره بادام زمینی براي کسانی که مستعد ابتال به بیماري هاي قلبی هستند، 
مفید می باشد، زیرا چربی هاي موجود در بادام زمینی از نوع چربی هاي خوب 
هستند. به عالوه داراي فیتوسترول است که ساختاري شبیه به کلسترول 
موجود در غذاهــاي حیوانی دارد، با این تفاوت که بر خالف کلســترول، 

فیتوسترول براي سالمت قلب و عروق مضر نیست.
در ضمن، هر 32 گرم کره بادام زمینی حدود 50 میلی گرم فیتوسترول دارد و 
بررسی ها نشان داده مصرف روزانه 2 گرم فیتوسترول می تواند تا 10 درصد 
از میزان کلسترول LDL یا کلسترول بد بکاهد و در صورتی که فرد رژیم کم 

چربی داشته باشد، می تواند میزان کلسترول بد را تا 20 درصد پایین آورد.
در کل تحقیقات نشــان داده اند که مصرف حداقل 4 بــار بادام زمینی در 
هفته، تا 37 درصد از خطر بیماري هاي قلبی می کاهد. پس اگر می خواهید 
از بیماري هاي قلبی در امان باشــید، از یک مشــت بادام زمینی (حاوي 
ده عدد) یا یک قاشــق غذاخوري کره بادام زمینــی، آن هم 4 بار در هفته

 شروع کنید.

خواص داروئى کره بادام زمینى
ضد سرطان

تحقیقات دیگري نشان داده اند که مصرف یک واحد بادام زمینی (10 عدد 
بادام زمینی) در هفته می تواند از بروز ســرطان روده در زنان پیشــگیري 
کند. فیتوسترول موجود در بادام زمینی و کره بادام زمینی نیز می تواند رشد 
سلو ل هاي سرطان پســتان، روده بزرگ و پروستات را کند کرده و حتی از 

بروز سرطان ریه در افراد مستعد بکاهد.
به عالوه، بادام زمینی حاوي نوعی آنتی اکسیدان به نام رزوراترول است که 
می تواند به نوعی ترکیب ضدسرطانی به نام پیساتانول تغییر شکل یابد. این 
تغییر شکل به کمک نوعی آنزیم که در تومورهاي سرطانی یافت می شود، 

ایجاد می شود و به این ترتیب مانع رشد تومورها خواهد شد.

ضد دیابت
جالب است بدانید ثابت شده که مصرف منظم کره بادام زمینی (حداقل 5 
قاشق غذاخوري در هفته) می تواند از بروز دیابت نوع 2 در زنان پیشگیري 
کند. فیبر و منیزیم موجــود در کره بادام زمینــی از جمله دالیل خاصیت 

ضددیابتی این ماده غذایی هستند.
دشمن سنگ کیسه صفرا

تحقیقات بی شماري نشان داده اند مصرف مرتب کره بادام زمینی می تواند 
احتمال ابتال به سنگ صفرا را در مردان و احتمال برداشتن کیسه صفرا را در 
زنان کاهش دهد. دلیل این خاصیت بادام زمینی نیز وجود فیبرهاي غذایی، 
فیتوسترول و منیزیم است. مطالعه 20ساله روي بیش از 80 هزار زن نشان 
می دهد زنانی که حداقل دو قاشق غذاخوري بادام زمینی یا کره بادام زمینی 
در هفته مصرف می کنند تا 25 درصد کمتر به سنگ صفرا مبتال می شوند.

شاید باور نکنید، اما این راه ساده و آســانی براي پیشگیري از ابتال به این 
بیماري است.

باز هم فیتواسترول
اما در مورد مصرف منظم این نوع کره توسط خانم هاي باردار باید بگوییم، 
امروزه بحث فیتواسترادیول بسیار داغ بوده و محققان اثرات گوناگونی را به 
آن نسبت می دهند؛ مثال مشکالت قاعدگی را به کمک آن می توان برطرف 

کرد، و یا اینکه این مواد قادرند احتمال بروز پوکی استخوان را کم کنند.
از آنجایی که فیتواسترادیول  در بادام زمینی وجود دارد (یعنی در هر 100 گرم 
کره بادام زمینی، 100 میلی گرم از این ماده یافت می شود)، می تواند براي 
بیماري هاي زنانه موثر باشد، اما مصرف آن در بارداري دلخواه است، یعنی 

نه ضرر خاصی براي مادر و جنین دارد و نه منفعت خاصی، 
فقط مصرف اش باید به اندازه و در وعده صبحانه باشد، زیرا 

در صورت افزایش مصرف کره بادام زمینی به دلیل 
داشتن چربی و انرژي زیاد، مشکل اضافه وزن 

پیش خواهد آمد.
افرادى هم که می خواهند شــب ها شام 
سبکی بخورند، می توانند با یک فنجان 
چاي، یک یا دو واحد نان آغشــته به این 

نوع کره را میل کنند.

تیرنگ رضا نیستانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى 
درباره خواص شــکالت اظهار کرد: شکالت یکى از 
محبوب ترین خوراکى هاى جهان است که خوردن 
منظم و به اندازه آن مى تواند تاثیر بسزایى در سالمتى 
داشته باشد که این اثربخشى نیازمند پیروى از رژیم 

غذایى سالم و فعالیت منظم روزانه است.
وى ادامه داد: این ماده غذایــى به دلیل اینکه حاوى 
درصدى از کاکائو و ترکیبات پلى فلونین است، خاصیت 
آنتى اکسیدانى باالیى دارد و از بروز بسیارى از 

عارضه ها جلوگیرى کند.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه اى و 
صنایع غذایى کشور در خصوص 

ارتباط مصرف شــکالت با جلوگیرى ازبروز بیمارى، 
افزود: آنتى اکسیدان ها موجود در شکالت، ترکیباتى 
هستند که به تقویت قدرت سیســتم ایمنى بدن در 
مبارزه با بیمارى و عفونت کمک کرده و سبب کاهش 
آثار مضر ناشى از اکسیداتیو اشعه فرابنفش بر پوست 

مى شود.
نیستانى تصریح کرد: شواهد نشان مى دهد، مصرف 
شکالت تلخ به کاهش کلسترول بد خون(LDL) در 
 (HDL)مردان و افزایش سطوح کلســترول خوب
کمک مى کند که با کاهش میزان پالك هاى مضر 
خون از خطــر ابتال به بیمارى قلبــى را در بلند مدت 

کاسته مى شود.
وى در خصوص باور اشــتباه عالقه منــدان براى 
مصرف بیش از حد شــکالت در طــول روز، ابراز 
داشت: متاسفانه در صنعت شکالت 
ســازى توجه به تطابق قرار دادن 
محصول با ذائقــه مصرف کننده، 
از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت و 
یکى از تمهیدات الزم براى افزایش میزان 
عالقه مندى، افزودن کره کاکائو و شکر به 
شکالت مى باشــد که این مساله منجر 
به افزایش وزن و بیمــارى هاى دیگر 

در میان دوستداران شکالت مى شود.

کودکان بیشتر دوست دارند از میان وعده هاى غذایى 
پرکالرى و خوشمزه به جاى غذاها در وعده هاى اصلى 
اســتفاده نمایند. پس باید با مواد غذایــى مفید براى 

کودکان آشنا شویم.
یکى از نکات مهــم که ضرورى اســت والدین به آن 
توجه نمایند، اهمیت دادن بــه میان وعده هاى غذایى 

کودکان شان مى باشد.

5 ماده غذایى مفید و مغذى براى کودکان
1- بهترین ماده غذایى که کودکان مى توانند مصرف 

نمایند، تکه هاى میوه مى باشد.
به این دلیل که این مواد غذایى مى توانند تامین کننده 

ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن باشند.
به همین دلیل توصیه مى شــود که تکه هاى کوچک 
از انواع میوه هاى فصلى که کودك دوســت دارد با هم 
ترکیب شــوند و با مقدار کمى دارچیــن در طى روز به 
عنوان میان وعده به جاى مصرف انواع چیپس و پفک 

جایگزین گردند.
2- در صورتى کــه کودك دوســت دارد در روز آجیل 

مصرف نماید، بهتر اســت از انواع مغز هــاى گیاهى 
مانند بادام، بادام زمینى، پسته، بادام هندى (که همگى 
ترجیحا خام باشــند) به جاى مصرف انواع آجیل شور و 

تخمه استفاده نماید.
به عالوه این که سعى شود کودك فقط یکبار در روز از 

نماید.مغزهاى گیاهى استفاده 

3- مصرف بیسکویت هاى ســبوس دار بهتر از مصرف 
شیرینى هاى خشــک و تر مى باشــد، هر چند مصرف 
کنترل شده شیرینى ها هم مشکلى براى کودك ایجاد 

نمى کند.
اما مصرف زیاد آنها مى تواند باعث افزایش چربى بدن و 
چاقى شود. به عالوه این که منجر به افزایش ولع کودك 

به مصرف بیشتر مواد شیرین مى گردند.
4- مصــرف آب میوه هــاى طبیعــى بــه جــاى 
مصــرف نوشــابه هاى گازدار در میــان وعده هــاى 

غذایى.
5- مصرف پنیر همراه ســیب زمینى به جاى چیپس و 
پفک در میان وعده ها مى تواند بــه عنوان یک عادت 

غذایى مفید مطرح باشد.

توصیه به والدین
 به والدین توصیه مى شود که مواد غذایى شیرین، شور، 
انواع تخمه شور، چیپس و پفک به کودکان خود کمتر 
بدهند تا کودك تشویق شــود تا فراگیرد از 5 نوع ماده 
غذایى فوق بیشتر در رژیم غذایى خود استفاده 

نماید.

دکتر مهردخت مزده اظهار کرد: ام اس یک بیمارى خود ایمنى اســت. نمى توان گفت میزان شیوع این بیمارى 
افزایش یافته بلکه باید گفت توجه و آگاهى مردم به بیمارى و مراجعه به پزشک بیشتر و تشخیص بیمارى نیز از 

سوى پزشکان بسیار بهتر شده است.
وى تصریح کرد: ادعا شــده اســت که عوامل محیطى، ژنتیکى، ســابقه فامیلى، عفونت هاى دوران کودکى و 
بیمارى هاى درگیر کننده سیســتم ایمنى بدن همگى در ایجاد بیمارى ام اس تاثیــر گذارند و برخى مى گویند 
هر چه از خط اســتوا دورتر شــویم میزان 
شــیوع ام اس بیشتر مى شــود، اما نتیجه 
قطعــى علمى بــراى این نظریــه وجود 

ندارد.
این متخصص مغــز و اعصاب تاکید کرد: 
عالئم هشدار دهنده ام اس نظیر اختالل 
دید، اختالل در اجابت مــزاج، تعادل، راه 
رفتن، اختالالت حســى، تــارى دید و در 
مواردى دو بینى و از بین رفتن دید چشــم 
براى مدتــى باید مورد توجه قــرار گیرد. 
عالئم یاد شده ممکن است موقتى یا دائمى 
باشد به طوریکه عالئم به گونه اى است که 

موجب آزار بیمار مى شود.
این متخصص مغز و اعصــاب در خصوص تغذیه بیمــاران مبتال به ام اس گفت: باید غــذاى مصرفى بیماران 
کم نمک باشد، میوه و ســبزیجات تازه را در ســبد غذایى خود بگنجانند، از مصرف چهار مغز غافل نشوند، لوبیا 
و اســفناج مواد مفیدى براى این بیماران است و توصیه مى شــود روغن مورد اســتفاده نیز مایع و آفتابگردان 

باشد.
 وى افزود: در همــدان انجمن بیماران مبتال بــه ام اس فعال اســت و بیماران نیز از تشــکیل انجمن رضایت 
دارند. بــه طورى که در حــال حاضر 60 نفــر را براى آب درمانــى و 30 نفر را بــه کار درمانــى و فیزیوتراپى 

فرستاده ایم.

یکى از مشــکالتى که ممکن است براى هر کس پیش 
بیاید کرختى و بى حسى دست و پا است که علل مختلفى 
دارد. کرختى یک احساس غیرطبیعى است که مى تواند 
در هرجایى از بدن رخ دهد. تجربه اى ناشــى از کاهش 
حس قسمتى از بدن که گاه با حس سوزن سوزن شدن 
همراه است. اغلب این حالت در اندامهاى دست، پاها و 
انگشتان دســت و پا، اتفاق مى افتد. در اینجا به بررسى 

دالیل این موضوع مى پردازیم.
1- حمله سیستم ایمنى

بیمارى هایى مانند ام اس، موجب تداخل سیستم ایمنى 
بدن و حمله سیستم ایمنى به سیســتم عصبى و ایجاد 
حمله هاى عصبى مى شوند که اولین نشانه حمله سیستم 
ایمنى، ضعف و بى حســى شدید اســت. این احساس 
مى تواند به سرعت پخش شود و حتى ممکن است کل 
بدن را فلج کند. این ضعف، راه رفتن ، بلعیدن غذا، کنترل 
مثانه و روده را ســخت مى کند که با ضربان قلب تند و 
تغییرات فشار خون و تنفس سخت همراه است. پس از 
مشاهده اولین بى حسى هایى که دلیل دیگرى براى آن 
نمى یابید، در اولین فرصت براى اطمینان از ســالمتى 

سیستم ایمنى و عصبى خود، به پزشک مراجعه کنید.
2- بیمارى هاى سخت 

در تمدن هاى قدیم جذام بیمارى وحشــتناکى بود که 
سالمتى را تهدید مى کرد و نشانه هایى دارد که شامل 

بى حسى، پوســت زائد و جراحت مى شود که جراحت و 
ضعف ماهیچه ها را باال مى برد و عفونت باکترى ها باعث 
آسیب به بدن مى شــود. بیمارى هاى سخت دیگر هم، 
مى توانند موجب ضعف ماهیچه ها و ایجاد بى حسى و 

کرختى در بدن شوند.
3- بى حسى به دلیل خواب رفتگى

ایستادن یا نشستن در یک حال ثابت براى مدتى طوالنى 
سبب کاهش خون رســانى به بخش هاى مختلف بدن 
مى شود که نتیجه آن احساس خواب رفتگى و بى حسى 

خواهد بود.
B12 4- کمبود ویتامین

کمبود ویتامیــن B12 باعث سســتى در دســت و پا
 مى شود که با کم حوصلگى ، خســتگى و ضعف و کم 
خونى و آماس زبان و حتى، وهم و خیال همراه اســت، 
ویتامین B12 براى ساخت ســلولهاى خونى نیاز است. 
 B12 سبزیجات و حبوبات هم باعث افزایش ویتامین

میشود.
5- آسیب هاى عصبى

آسیب هاى عصبى از قبیل 
آســیب و جرح در ســتون 
فقرات گردنى مى تواند سبب 
بى حسى در دست ها، و آسیب 

در ستون فقرات کمرى مى تواند 

سبب بى حسى در پاها شــود. گاهى زخم هاى عمیق 
یا شکســتگى هاى اســتخوانى مى توانند به اعصاب 

صدمه بزنند.
6- بیمارى هاى عفونى

عفونت ناشى از هرپس زوستر ویروس عامل آبله مرغان 
گاهى پــس از ابتال بــه آبله 

مرغان؛ ایــن ویروس در 
برخــى از اعصاب بدن 
پنهان م ى شود و بعد از 

مدتى بر اثر عواملى 
فعال شده و سبب 
ایجاد عالیم بى 
حســى در فرد

 مى گردد.

کر کره باددامام زمینی (حد(حداقلاقل555 55نظمنظممنظممنظم
2ووزز دیدییابابتتنونوع2 در زدر زنانپیشگشگیريیري
یتصیتصیت جملهجمله دالی دالیل خال خا م زمی زمینــینــی از از

ف مرف مرتبتب کره بادام زمیزمینی منی می توی توااندد
 احت احتمالمالبردابرداشتنشتنکیسهکیسه صفر صفرا راا را در در
زم زمینیینینینیزوجودوجود فیب فیبرهايرهاي غ غذایی،ی،
نشان زنزن ن 8080ه هزارزار ز از 00هله روي رويبیش بیش
بادابادام زمم زمینیینی کرهکره م زام زمینیمینی یا یا ريري با باد
ند.وند. یممی ش  بتر به سنه سنگ صفگ صفررا مبتالال
یناین التالابتابتالبتالبب به به به ینیبرايبراي پیش پیشگیريگیري از از

سط خانم هاي باردار باید بگوییم، 
ده و محققان اثرات گوناگونی را به 
گی را به کمک آن می توان برطرف 

وز پوکی استخوان را کم کنند.
0ی وجود دارد (یعنی در هر100 گرم
ده یافت می شود)، می تواند براي

 آن در بارداري دلخواه است، یعنی 
 نه منفعت خاصی، 
صبحانه باشد، زیرا 

ی به دلیل 
 وزن 

م
ن

ن 

با خواص کره بادام زمینى آشنا شوید

علت بى حسى اعضاى بدن چه مى تواند باشد؟

معاون اداره کل نظــارت بر فرآورده هاى غذایى 
سازمان غذا و دارو با اشــاره به نذرهاى مردم در 
ایام فاطمیه از مردم خواست تا غذاى داغ و سرد را 
در ظرف یکبار مصرف ، قرار ندهند چراکه براى 

سالمتى عوارض دارد.
ســمیره صباح افزود: تماس مواد غذایى داغ با 
ظروف یکبار مصرف ممکن است موجب انتقال 
مقادیر جزئى ترکیبات شیمیایى از جمله ترکیباتى 
موسوم به مونومرها یا پالستى سایزرها ، داخل 

ماده غذایى شود.
وى خاطرنشــان کــرد: پرکاربردترین ترکیب 
شیمیایى مورد استفاده در تولید ظروف پلیمرى یا 
همان ظروف یکبار مصرف، ماده اى به نام وینیل 
کلرید است که یکى از عوامل ایجاد سرطان کبد 

در مدل هاى حیوانى و انسانى به شمار مى رود.
وى تصریح کرد: مسمومیت شدید با این ترکیب، 
موجب افسردگى سیستم عصبى مرکزى و آسیب 

جدى به کبد مى شود.
معاون اداره کل نظارت بــر فراورده هاى غذایى 
معاون اداره کل نظــارت بر فرآورده هاى غذایى 
ســازمان غذا و دارو گفت: ترکیبات شیمیایى از 
ظروف یکبار مصرف وارد آب نیز مى شــوند و 
ثابت شده است که آب معدنى نگهدارى شده در 
بطرى هاى پالستیکى موسوم به PVC حاوى 

مقادیرى از ترکیب شیمیایى وینیل کلرید است.
 وى درباره آسیب هاى ناشى از استایرن (ترکیب 
شــیمیایى در برخى ظــروف یکبارمصرف) نیز 
اظهار کرد: این ماده بر کلیه ها و کبد اثرات سمى 
مى گذارد و موجب تجمع آب میان بافتى در ریه و 
بى نظمى ضربان قلب مى شود. به نظر مى رسد 
که این ترکیب به راحتى از ظروف بسته بندى جدا 

و وارد ترکیبات چربى مى شود.

خواص درمانى شکالت

ریختن غذاى داغ وسرد در 
ظرف یکبار مصرف، ممنوع

رابطه مستقیم عصبانیت با بیمارىMS تغذیه مناسب براى کودکان 

توجه نمایند، اهمیت دادن بــه میان وعده هاى غذایى 
کودکان شان مى باشد.

5 ماده غذایى مفید و مغذى براى کودکان
1- بهترین ماده غذایى که کودکان مى توانند مصرف 

نمایند، تکه هاى میوه مى باشد.
به این دلیل که این مواد غذایى مى توانند تامین کننده 

ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن باشند.
به همین دلیل توصیه مى شــود که تکه هاى کوچک 
از انواع میوه هاى فصلى که کودك دوســت دارد با هم 
ترکیب شــوند و با مقدار کمى دارچیــن در طى روز به 
عنوان میان وعده به جاى مصرف انواع چیپس و پفک 

جایگزین گردند.
2- در صورتى کــه کودك دوســت دارد در روز آجیل 

چاقى شود. به عالوه این که منجر به افزایش ولع کودكنماید.مغزهاى گیاهى استفاده 
به مصرف بیشتر مواد شیرین مى گردند.

مصــرف آب میوه هــاى طبیعــى بــه جــاى -4
مصــرف نوشــابه هاى گازدار در میــان وعده هــاى

غذایى.
5- مصرف پنیر همراه ســیب زمینى به جاى چیپس و
پفکدر میان وعده ها مى تواند بــه عنوان یک عادت

غذایى مفید مطرح باشد.

توصیه به والدین
 به والدین توصیه مى شود که مواد غذایى شیرین، شور،
انواع تخمه شور، چیپس و پفک به کودکان خود کمتر
5بدهند تا کودك تشویق شــود تا فراگیرد از 5 نوع ماده
غذایى فوق بیشتر در رژیم غذایى خود استفاده

نماید.

داشته باشد که این اثربخشى نیازمند پیروىاز رژیم
غذایى سالم و فعالیت منظم روزانه است.

دلیل اینکه حاوى وى ادامه داد: اینماده غذایــى به
درصدى از کاکائو و ترکیبات پلى فلونین است، خاصیت 
آنتى اکسیدانى باالیى دارد و از بروز بسیارى از 

عارضه ها جلوگیرى کند.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه اى و 
صنایع غذایى کشور در خصوص 

آثار مضر ناشى از اکس
مى شود.

نیستانى تصریح کرد:
شکالت تلخ به کاهش
مردان و افزایش سطو
ک کمک مى کند که با
خون از خطــر ابتال به

کاسته مى شود.
وى در خصوص باور
مصرف بیش از حد
داش
سـ
مح
از اهمی
یکى از تمه
عالقه مند
شکالت

به افزایش
در میان

ل خواب رفتگى
ک حال ثابت براى مدتى طوالنى 
ـانى به بخش هاى مختلف بدن

حساس خواب رفتگى و بى حسى 

B12
 باعث سســتى در دســت و پا
صلگى ، خســتگى و ضعف و کم

وهم و خیال همراه اســت،  تى،
خت ســلولهاى خونى نیاز است. 

B12باعث افزایش ویتامین 2م

بى
 قبیل 
ـتون
سبب
سیب

ى مى تواند 

عفونت ناشى از هرپسزوستر ویروسعامل آبله مرغان 
گاهى پــس از ابتال بــه آبله 

مرغان؛ ایــن ویروس در 
برخــى از اعصاب بدن
پنهان م ى شود و بعد از 

مدتى بر اثر عواملى 
فعال شده و سبب 
ایجاد عالیم بى 
حســى در فرد

 مى گردد.
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