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آگهى مزایده

رضا اخوان- شهردار دولت آباد

در جستجوى نام و قدرت از راه شوراى شهر

حوادثاستاناجتماع قاتل نجات یافته از طناب دار، 9 ماه بعد دوباره قاتل شد سوت قطار شهرى اصفهان در میدان آزادى به صدا در مى آیدسابقه بیمه روستاییان براى بازنشستگى، 10 سال شدقاسم سلیمانى قوى ترین مرد خاورمیانه است
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الکچرى زندگى کنید؛ 
حتى براى یک روز!

کوتاهى در راه اندازى 
مجدد پلى اکریل

اجراى  قـــانون
  به «ان شاءا...»

 رسید!

نامه سرگشاده علیرضا داوود نژاد 
به رئیس جمهورى آینده

سپاهان، بنفش شد

11

بهترین و مقوى ترین صبحانه 
براى مغز

آتش  زیر قالى قرمز اصفهانى

واقعیت هاى انتقال آب زاینده رود به یزد و کرمان واقعیت هاى انتقال آب زاینده رود به یزد و کرمان 
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دور زدن هنرى؛ آزاد...

جهان نما
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استقبال 
روحانى از 
مناظره
 با رئیسى

2

دقایقى پس از انتشار درخواست ستاد 
حجت االسالم والمسلمین رئیسى 

براى انجام مناظره با حجت االسالم 
والمسلمین روحانى در 

صداوسیما، حمید ابوطالبى 
معاون سیاسى نهاد ریاست 

جمهورى در توئیتر خود 
نوشت ...

دفتر آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از 
مراجع تقلید با صدور اطالعیه اى اعالم 

کرد: این مرجع تقلید همانطور 
که بارها اعالم داشته از 
هیچیک از نامزدهاى 

انتخابات ریاست 
جمهورى دفاع
 نمى کند و ...

2

آیت ا... مکارم 
از هیچ نامزدى 
حمایت
 نمى کند

10

چندین هفته پیش در روزهایى 
که هنوز صحبتى از جدایى امیر 
قلعه نویى از تراکتورسازى به 

میان نیامده بود، نوشتیم که در 
سطح مدیران ارشد کارخانه 

ذوب آهن اشتیاق و تمایل زیادى 
براى حضور ژنرال در اصفهان...

12

نوبت دوم

خانه هاى هوشمند 
در یک قدمى شما

ر ى شزیر

اصفهان رنگ و بوى تند انتخاباتى گرفت

پیش بینى نصف جهان محقق مى شود؟پیش بینى نصف جهان محقق مى شود؟

شمارش معکوس براى حضورشمارش معکوس براى حضور
 ژنرال در اصفهان ژنرال در اصفهان
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دفتر آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع تقلید با صدور 
اطالعیه اى اعالم کرد: این مرجــع تقلید همانطور که 
بارها اعالم داشــته از هیچیک از نامزدهاى انتخابات 
ریاست جمهورى دفاع نمى کند و تمام شایعاتى که در 

این زمینه منتشر شده بى اساس است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى آیت ا... مکارم شیرازى، 
در این اطالعیه آمده است: به اطالع عموم مردم عزیز 
ایران اســالمى مى رســاند که حضرت آیت ا... مکارم 
شــیرازى همانطور که بارها اعالم داشته از هیچیک از 
نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى دفاع نمى کنند 
و تمام شــایعاتى که در این زمینه منتشــر مى شود بى 

اساس مى باشد.
این اطالعیــه مى افزایــد: البته توصیــه وى به همه 
مردم عزیــز حضور هر چه با شــکوه تــر در انتخابات 
پیش رو مى باشــد و از آنها مى خواهند به نامزدى که 
اصلح بودن آن شــرعًا برایشــان ثابت شده است رأى 

دهند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهورى همزمان با 
انتخابات پنجمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و میان دوره اى دهمین دوره مجلس شوراى اسالمى، 
29 اردیبهشت ماه سال جارى در سراسر کشور برگزار 

مى شود.

روزنامه معتبر «لومونــد» چاپ فرانســه در تازه ترین 
شــماره خــود در صفحه نخســت مطلبى بــا عنوان 
«قاســم ســلیمانى، چه گواراى ایرانى ها» منتشر کرده 

است.  
این روزنامه عکس بزرگى از ســردار قاسم سلیمانى در 
حال نماز خواندن منتشــر کرده و در گزارشــى از ایران 
درباره فعالیت هاى نظامى او نوشته است که 17 ماه پیش 
منابعى از آمریکا و خاورمیانه از ســفر قاسم سلیمانى به 
مسکو خبر دادند. این سفر به روسیه اما درباره سوریه بود. 
روزنامه «لوموند» با یاد کردن از قاسم سلیمانى به عنوان 
«قوى ترین مرد خاورمیانه» نوشــته که او از زمان آغاز 

جنگ در ایران با فنون رزمى آشنا شده است، بعدها پس از 
سرنگونى «صدام حسین» دیکتاتور عراق به این کشور 
رفته و حاال در سوریه اســت و همچنان 37 سال پس از 

انقالب ایران مشغول رزم است. 
«لوموند» به نقل از «على االدیــب» از رهبران حزب 
شیعه «الدعوه» در عراق نوشت: «قاسم سلیمانى براى 
محافظت از نظــام جمهورى اســالمى مى جنگد. این 
جنگ براى او بیشــتر از آن که ملى باشد، مذهبى است 
و انگیزه هاى مذهبى او را تقویت مى کند. در واقع آنچه 
قاسم سلیمانى براى آن مى جنگیده و مى جنگد، جمهورى 

اسالمى است.»

آیت ا... مکارم از هیچ نامزدى 
حمایت نمى کند

قاسم سلیمانى 
قوى ترین مرد خاورمیانه است

احمدى نژادِ بى اطالع!
 ایلنا| رئیـس سـابق سـازمان انـرژى اتمى در 
جمع حامیان ابراهیم رئیسـى گفت: احمدى نژاد پیش 
از رئیس جمهور شدن هیچ اطالعى از پرونده هسته اى 
نداشـت. فریدون عباسـى گفـت: در سـال 82 رئیس 
دولت هاى نهم و دهم هیچ اطالعى از پرونده هسته اى 
ایران نداشـت. او شـهردار بود و نمى دانسـت چه خبر 
است. ما در همان سال 82 با سه کشور اروپایى مذاکره 
داشتیم. این مذاکره را همان گروه مذاکره کننده سال 
92 انجـام و دسـتاوردهاى جوانان را به شـکالت گاز 

زده فروختند.

راه حل باهنر براى تورم
محمدرضـا باهنـر رئیس جبهه     نامه نیوز |
پیروان خط امـام(ره) و رهبرى گفـت:  روزى به آقاى 
نوبخت گفتـم طرحى دارم بـراى اینکه تـورم به صفر 
برسـد. ایشـان گفتند چه طرحـى و من اظهـار کردم 
که کشـور را به بهشـت زهرا(س) تبدیل کنید درست 
مى شود. یعنى نه اشتغال داشته باشند نه حقوق و ملک 
نجومى داشته باشند و نه خانه و زندگى داشته باشند، در 

اینجاست که تورم صفر مى شود.

سنجاق و پونز دهه 60 !
روزنامه کیهان در سرمقاله خود     خبر آنالین |
نوشت:ادعا مى کنند رقیب ما مى خواهد مثل دولت قبل 
زنان را در خانه زندانى کند و وسط خیابان ها و پیاده روها 
دیوار بکشد و دختران و پسران را از هم جدا کند اما  چرا 
نمى گویند دوسـتان آن روز و حامیان امـروز خود آنها 
بودند که در دهه 60 سنجاق و پونز در پیشانى دختران 
فرو مى کردند و این مقام معظم رهبرى بود که آن زمان 
در مقابل آنها ایستادند و جلو دیوار کشى در دانشگاه ها 
را گرفتند.کسـى چنین ادعایى را مى کند که همسران 
رقیبانش استاد دانشگاه هسـتند و در جامعه حضورى 

فعاالنه دارند، اما همسر خودش خانه  دار است.

کمى درباره دور دوم 
  تابناك | رحمانـى فضلـى وزیـر کشـور در 
خصـوص آمادگى بـراى برگـزارى دور دوم انتخابات 
نیز خاطرنشان کرد: تا نتیجه انتخابات در تهران نیاید 
ما سایر نتایج را اعالم نمى کنیم. نتیجه تهران نیز یکى 
دو روز طول مى کشد. روز شنبه یا یک شنبه آمار اعالم 
مى شـود یعنى فقط سـه روز تا برگـزارى انتخابات در 

مرحله دوم فاصله است. 

صحنه مد یا انتخابات؟!
روزنامـه جمهـورى اسـالمى     خبر آنالین |
نوشت: تبلیغات کاندیداهاى شوراى شهر اهواز شکل 
بى سابقه و زشتى به خود گرفته است.  هزینه هاى چند 
صد میلیون تومانى چاپ و نصب تصاویر کاندیداها روى 
در و دیوار منازل مردم، تابلوهاى راهنمایى و رانندگى 
و درخت ها، توزیع شام و ناهار و انواع هدایا براى جلب 
آرء شهروندان، مردم را با این سئوال روبه رو کرده است 
که مگر در شوراى شـهر چه غنیمت هایى وجود دارد؟ 
متأسـفانه تصاویر برخى زنـان با آرایش هـاى غلیظ و 
حاالت خاص، ویژگى تأسف آور این دوره از انتخابات 

است که بیشتر به صحنه نمایش مد شبیه است.

لیست دوم اصالح طلبان براى  
شوراى شهر تهران

  فارس| لیست جدید اصالح طلبان با سرلیستى 
محسن هاشـمى بسته شـد. اسـماعیل دوستى عضو 
فعلى شـوراى شـهر تهـران در این باره گفت: لیسـت 
جدید را به نـام ائتالف بزرگ اصالح طلبان بسـته ایم. 
وى بـا بیـان اینکه این لیسـت با سرلیسـتى محسـن 
هاشمى است گفت: حقانى،  دانشور، ساعى، دنیامالى، 
حکیمى پور، ولى ا... شـجاع پوریان، تندگویان، محسن 
سرخو، غالمرضا انصارى، غالمعلى رجایى، مصطفى 
سـلیمى در این لیسـت هسـتند. عضو فعلى شـوراى 
اسالمى شهر تهران در پاسـخ به این پرسش که پس 
تکلیف لیست قبلى چه مى شود گفت: ما لیست جدید را 

براى انتخابات بسته ایم.

توئیتر

نصــف جهان  یــک هفتــه بعــد از تندتر شــدن لحن 
حسن روحانى در سفرهاى انتخاباتى اش به استان هاى 
کشور و به خصوص پس از افشــاگرى هایش در مناظره 
سوم، دیروز فرمانده سپاه همدان و سخنگوى قوه قضائیه 

به او پاسخ دادند. 

دل خانواده شهدا را به درد آوردید
دوشنبه هفته پیش و در جریان سخنرانى رئیس جمهور در 
همدان، جمالتى از زبان او شنیده شد که کسى تا پیش از آن 
از « روحانى معتدل» نشنیده بود. او در جمع هزاران نفر از 
همدانى ها از جمله گفت:« اگر شما جوانان در خانه بنشینید، 
بدانید که در پیاده رو هاى ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را 
نمى شناسید من آنها را مى شناسم. آنها روزى در جلسه اى 
تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها 
مى خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند، همانطور 
که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتى را ایجاد 
کردند...من از شما مى پرسم آیا مى خواهیم مظلومیت ها 
در این کشور ادامه یابد؟ آیا مى خواهیم باز چهره هایى که 
مرحوم هاشمى را مخدوش کردند به کارشان ادامه دهند؟ 
آیا مى خواهیم جامعه ما از بیانات خاتمى عزیز اســتفاده 

نکند...»
حاال بعد از یک هفته، فرمانده سپاه همدان پاسخ روحانى 
را داده اســت. به گزارش پایگاه اطالع رسانى انتخاب که 
دیروز متن سخنان این فرمانده ارشد سپاه را منتشر کرد، 
سردار غالمعلى ابوحمزه با خطاب قرار دادن روحانى گفته 
اســت:« آقاى روحانى!  در همدان دل خانواده شهدا را به 
درد آوردید؟ چرا در شــوى تبلیغاتى شما دختران و پسران 
پایکوبى و آواز خوانى مى کردند؟! متأســفانه آن مراســم 
اســتقبال در شأن اســتان همدان نبود چرا که شعارهاى 
ساختارشکنانه اى در این مراسم مطرح شد. کجاى این دیدار 
قانونى بود و چرا آموزش و پرورش استان همدان به عنوان 
یک دستگاه دولتى تعداد زیادى از دانش آموزان و معلمان 
را جمع کرد و به سالن آورد.» فرمانده سپاه همدان افزود: 
« اگر این اقدام آموزش و پرورش ضرورت بوده پس براى 
پنج کاندیداى دیگر نیز مى توانیــد جمعیتى را از آموزش 
و پرورش بیاورید و اگر نیاوریــد آن زمان توجیه این اقدام 
شما چیست؟! آیا باید حریم محرم و نامحرم در این دیدار 
شکسته مى شد و دختران و پسران جوان را به وسط سالن 
ورزشــى مى آوردند و شــروع به انجام حرکات موزون و 
پایکوبى و آواز خوانى مى کردند؟! آیا این اقدامات توهین به 
عفت و حیاى عمومى جامعه نیست؟ مقام معظم رهبرى 
فرمودند که فتنه 88 جزو خطوط قرمز نظام است پس آیا 
خطوط قرمز نظام باید در این محفل شکسته مى شد! فتنه 
88 خط قرمز انقالبى است چرا که در آن فتنه شعارى نظیر 
"انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است" مطرح شد و 
آن افراد امروز ممنوع التصویر هستند و در اینجا این اقدام 
در برنامه روحانى در همــدان جاى تعجب دارد که آیا باید 
ســران فتنه را تطهیر کنیم در حالى که خاتمى و کروبى 
ممنوع التصویر هستند. آیا درست است که براى منافع فرد 
و جناحى خاص سخن حق کتمان شود و دل خانواده هاى 
شــهدا را به درد آوریم ولى ما در سپاه معترض مى شویم 
چرا که فریادمان بلند است و ســکوت را جایز نمى دانیم. 
اگر کسى خالف مقررات عمل کند سپاه قانونًا وارد عمل 
مى شــود. روحانى در همدان اعالم کرد کــه من اینها را 

مى شناسم و این افراد مى خواســتند در پیاده روها دیوار 
بکشند و در نهاد خود نیز تفکیک جنسیتى دارد در حالى که 
اکنون تعداد زیادى از اداره ها تفکیک را در نهاد خود دارند از 
جمله آموزش و پرورش و دانشگاه ها و... و این تنها مختص 

به سپاه نیست.»

براى گرفتن رأى علیه نظام حرف مى زنند
دیروز همچنین سخنگوى قوه قضائیه هم سخنان تند و 
تیزى علیه رئیس جمهور بر زبان آورد. به گزارش میزان 
خبرگزارى رسمى قوه قضائیه، حجت االسالم و المسلمین 
محســنى اژه اى بدون نام بردن از حســن روحانى اما با 
اشاره آشــکار به وى در واکنش به برخى مطالب مطرح 
شده در مناظره ها گفت: «متأسفانه در برخى از مناظرات 
و صحبت هاى برخى نامزدهــاى انتخاباتى در هفته هاى 
اخیر مطالبى بیان شده که ان شاءا... پاسخ الزم و قاطع در 
زمان خود داده خواهد شد و در فضاى فعلى انتخابات براى 
اینکه مسائلى پیش نیاید دم فرو بسته ایم. اتهامات زیادى 
علیه قوه قضائیه و ارزش ها و نهادهاى نظام مطرح کردند 
که متأسفانه آدمى شرمنده مى شود که براى جذب برخى 
افراد خاص و رأى علیه قوه قضائیه و نظام صحبت هایى 
مطرح مى کنند. اگر قوه قضائیه و سایر نیروهاى جان برکف 
از اول انقالب با تروریست ها مبارزه نمى کردند آقایان امروز 
کجا بودند؟ قوه قضائیه با مافیاى مواد مخدر مبارزه کرده 
است متأسفانه کسانى مسائلى را به زبان آوردند که گذشته 
خودشان روشن است. همین کســانى که خودشان قائل 
بودند که باید افراد علنى مجازات شوند، امروزحرف هاى 
دیگرى را مطرح مى کنند.اینکه  قوه قضائیه دردولت قبل 
با فســاد مبارزه نکرده خالف و کذب است. قوه قضائیه با 
همه مفسدین اقتصادى رده باال برخورد مى کند. همچنین 
بامفسدین و کســانى که در جایگاه هاى باالى حکومتى 
داراى فساد هستند برخورد مى شود. دردوره قبل با معاون 

اول رئیس جمهور برخورد شد و درحالى که در همان سمت 
بود 13 جلسه از وى تحقیق شد و در حال تحمل کیفر است. 
کسانى گفتند اگر فالن کس را قبل از انتخابات احضار کنید، 
ما اعالن جنگ مى کنیم اما قوه قضائیه تسلیم نشد و اگر 
اتهامات این فرد ثابت شود، قطعاً برخورد مى شود. معوقات 
بانکى، هم درآن دولت و هم در این دولت بوده اســت اما 

در این دولت افزایش داشته وحقوق هاى نجومى جهش 
باالیى پیدا کرده است کما اینکه دردولت قبل حتى یک 
مورد هم نداشتیم که یک فرد صاحب سمت و مدیر متوسط 

حقوق ماهیانه اش 100 میلیون باشد.»
حجت االسالم والمســلمین محســنى اژه اى  در پاسخ 
به ســئوالى مبنى بر اینکه یکى از نامزدهــاى انتخابات 
ریاســت جمهورى مطالبى را با این مضمون مطرح کرده 
که قوه قضائیه 38 سال با مجرمین برخورد و برخى را اعدام 
کرده است؛ نظر شــما در این باره چیست؟ گفت:«حتمًا 
همین گونه است. قوه قضائیه از ابتداى انقالب تا به امروز 
درتمام صحنه هاى مبارزه با همه مفسدین، تروریست ها، 
تروریست هایى که هزاران نفر از عزیزان ما،از مسئوالن 
ما در دســتگاه قضائى، در مجلس، در دولت، در نیروهاى 
مختلف، در بین مردم حزب اللهى که اگر فقط یک نفر شکل 
وشمایل حزب اللهى داشــت را به گلوله مى بستند حضور 
داشته است... از اول انقالب تاکنون هزاران شهید و مجروح 
در راه این مبارزه داده ایم. در خصــوص مبارزه با مافیاى 
مواد مخدر هم قوه قضائیه، نیروى انتظامى وسایر دستگا ه ها 
مبارزه کرده انــد و مى کنند و افتخار مى کنیــم که با این 
مجرمین برخورد کرده و خواهیم کرد و ِمن بعد هم برخورد 
خواهیم کرد. قوه قضائیه اکنون هم با مفاسد ضد امنیتى و 
کسانى که اغتشاش مى کنند، برخورد کرده و امروز هم اگر 
بخواهند اغتشاش کنند، برخورد مى کند. افتخار مى کنیم 
که اگر کسانى بخواهند امنیت، آرامش و آسایش مردم را 
به هم بزنند، با آنها برخورد کنیم.با کمال تأسف بعضى ها 
براى اینکه بــراى خود رأى جمع کننــد خالف گفته ها، 
منبرها، صحبت ها و تصمیمات قبلى خودشان دارند عمل 
مى کنند و بعضاً هم متأســفانه متوسل مى شوند به گفتن 
مسائل خالف واقع و غیر واقعى که انسان واقعاً از آن مسائل 
شرم دارد. اجازه دهید که زمان انتخابات بگذرد به تک تک 

این حرف ها با قوت و قدرت و مستند پاسخ خواهم داد.

کوتاه از مناظره

■ استقبال روحانى از 
مناظره با رئیسى 

  انتخاب | دقایقى پس از انتشار درخواست ستاد 
حجت االسالم والمسلمین رئیسى براى انجام مناظره با 
حجت االسالم والمسلمین روحانى در صداوسیما، حمید 
ابوطالبى معاون سیاسى نهاد ریاست جمهورى در توئیتر 
خود نوشت: « دوستان عزیز:عالى است، ولى این نامه عدم 
انجام مناظره است؛ زیرا صداوســیما آن را ناقض اصل 
بى طرفى مى داند. پیشنهاد دکتر روحانى مناظره در حضور 

رسانه ها بود.»

■ قالیباف هم 
مناظره مى خواهد

  الف | رئیس ســتاد انتخاباتــى قالیبــاف براى 
مناظره قالیباف و روحانى اعــالم آمادگى کرد. محمد 
دهقان در صفحه توئیتر خود نوشت: «آقاى روحانى در 
مناظره دیروز(روز جمعه) حرف هایى زد که بایســتى به 
افکارعمومى پاســخ دهد: مناظره دو طرفه! ما آماده ایم 

هر جا و هر زمان.»

■ واکنش آیت ا... نورى همدانى 
به مناظره جمعه

مرجع تقلید شــیعیان با بیــان اینکه    تسنیم|
مناظره روز جمعه تلــخ بود، گفت: کوبیــدن یکدیگر 
نامزدهاى انتخاباتى در مناظره سوژه اى براى رسانه هاى 
غربى شده تا به این وســیله بتوانند ضربه اى به انقالب 
بزنند. آیت ا... حســین نورى همدانى روز شنبه گفت: از 
مناظره دیروز(جمعه) خیلى ناراحت شدیم هیچ لحظه اى 
در زمانى که انقالب صورت گرفته تاکنون به اندازه مناظره 

دیروز(جمعه) تلخ نبود.

■ اصالحات 
پیروز مناظرات بود

 ایسنا| محمود صادقى نماینده تهران در مجلس 
شوراى اســالمى اصالحات را پیروز مناظرات دانست و 
افزود: جریان اصالحات در سال 94 سطح انتظاراتشان را 
به حداقل و سطح مشارکت را به حداکثر رساندند و بر این 
اساس بافت مجلس شــوراى اسالمى تغییر یافت و آثار 
ارزشمندى بر جاى گذاشــت. صادقى بیان کرد:  عمده 

روش هاى جناح مقابل عوام فریبى و توهین به شعور مردم 
است و برخى از دستگاه ها به جاى اینکه فساد را مشکل 

بدانند آن را راه حل مى دانند.

■ مناظره کسى را بسیج نکرد 
پاى صندوق بیاید

   نامه نیوز | بعد از مناظره سوم نامزدها هیجان 
و شــور انتخاباتى به اوج رسید ه اســت، گرچه خیلى از 
تحلیلگران سیاسى روحانى را برنده مناظره آخر مى دانند 
و مى گویند اگر فرداى مناظره انتخابات برگزار مى شد 
پیروزى روحانى با اختالف زیــاد از رقباى اصولگرایش 
قطعى بود اما حجت االســالم والمســلمین غالمرضا 
مصباحى مقدم ســخنگوى جامعه روحانیت مبارز این 
نگاه را رد مى کند و مى گوید: مناظره ســوم تأثیرى در 
تغییر نصاب آراء نداشت و انتخابات به دور دوم مى کشد. 

بخش هایى از اظهارات او را درباره مناظره بخوانید:
  مناظره روز جمعه 22 اردیبهشت پر سروصدا بود و به 
یک معنا تهاجم نامزدها به یکدیگــر، به نقطه اوج خود 
رسید. هر کدام از طرف ها به جهات مختلفى با هم درگیر 

شده بودند. طبعاً مناظره سوم تأثیرگذارتر از مناظرات قبلى 
بر تصمیم مردم براى حضور در پاى صندوق هاى رأى 
و انتخاب نامزد بود. اما اگر مقصود این باشد، یک قشرى 
که کمتر به طور معمول پاى صندوق هاى رأى مى آیند 
آنها متأثر از این مناظره براى مشارکت در انتخابات بسیج 
شدند، خیر تصور نمى کنم این اتفاق افتاده باشد. معتقدم 
چنین توانایى را این مناظره نداشته که آن قشر را بتواند 

برانگیزد و به پاى صندوق هاى رأى بیاورد. 
  رئیسى تا حدى توانسته انتظارات را در مناظرات برآورده 
کند چون دور اول مناظرات او خیلى رعایت کرد تا وارد 
چالش نشود ولى دور دوم یک گام به پیش گذاشت و دور 

سوم مناظرات یک گام به پیش تر رفت. 
  قبول ندارم آقاى جهانگیرى در گام اول مناظره سوم 
کارى کرد که آقاى رئیسى کامًال تا آخر مناظره در الك 

دفاعى بود.
  آنچه من از آخرین مناظره نامزدهــاى دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى برداشت کردم، این بود 
که آراءى آقاى روحانى افزایــش پیدا نکرد و آنهایى که 
انتظار داشت با تحریک احساسات شان به میدان بیایند، 

نیامدند.

ایران، ونزوئال مى شود!
  عصر ایران |على مطهرى در بیانیه اى ضمن 
اعالم رأى دادن به روحانى، او را در بین کاندیداها اصلح 
دانست و دالیل خود براى این موضوع را اعالم کرد.  او 
در بیانیه اش تأکید کرد:  «با انتخاب آقاى روحانى کشور 
ما از نظر رفاه مادى ســوئیس نخواهد شــد اما با عدم 
انتخاب او احتمال ونزوئال شدن کشور منتفى نیست.» 

رأى هاشمى طبا به روحانى
  عصر ایران | سید مصطفى هاشمى طبا گفت: 
«من فکر مى کنم با توجه به آمارى که هســت آقاى 
روحانى شانس بیشــترى براى پیروزى دارد و من هم 
مى خواهم شــانس ایشــان را تقویت کنم و به آقاى 

روحانى رأى مى دهم.»

نیامده اند ساندویچ بگیرند 
  انتخاب | حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 
رئیسى اظهار داشــت: «در قضیه فتنه 88 اجتماعات 
زیادى وجود داشــت که برخى از رسانه هاى خارجى 
مى گفتند مردم بخاطر ساندویچ دراجتماعات شرکت 
مى کنند، اما در روز 9 دى نشان دادند که براى گرفتن 

ساندویچ به صحنه نیامده اند.»

بهت برادِر سردار صفوى
   نامه نیوز | سید سلمان صفوى برادر سردار 
صفوى درباره مناظره روز جمعه در صفحه شخصى خود 
نوشت: «من که دوست آقاى قالیباف هستم و دوستش 
دارم به عنوان یک پاسدار خیلى متأسف شدم. ایشان از 
خود چهره اى درست کرد که یک چهره پوپولیستى و 
غیر اخالقى است و طبقه متوسط از چنین نوع تصویرى 

حمایت نمى کند.»

کنایه توئیتى بذرپاش
مهرداد بذرپاش نماینده سابق مردم    تابناك |
تهران در مجلس شوراى اسالمى در صفحه توئیتر خود 
نوشت: «کابینه روحانى براى دولت هاشمى و خاتمى 
است،  یعنى حدود 30 ســال پیش،  آنوقت مى گوید به 
عقب برنمى گردیم،  حتمًا منظور از عقب، بازگشت به 

اشکانیان است.»

2نامزد، 2 مولوى!
  تابناك | 2 تن از علماى مشهور و متنفذ اهل 
سنت در استان سیستان و بلوچستان از حسن روحانى 
و ابراهیم رئیســى اعالم حمایت کرده اند.در این دوره 
از انتخابات ریاست جمهورى مولوى عبدالحمید امام 
جمعه زاهدان همچون ســال 92 از حســن روحانى و 
مولوى على احمد سالمى عضو مجلس خبرگان رهبرى 

از ابراهیم رئیسى اعالم حمایت کرده اند.

فتنه گران عزیزند؟!
سیدمصطفى میرسلیم در جمع مردم    تسنیم|
اهواز گفت: «آقایان رفتند همدان و گفتند عزیزان ما در 
حصر هستند. اگر فتنه گران عزیزان شما هستند پس 
باید دولت را رها کنید. آیاکســانى که این کشور را به 

آشوب کشاندند عزیزان شما هستند؟»

انتخابات در صدا و سیما

موضعگیرى هاى صریح فرمانده ارشد سپاه و محسنى اژه اى در یک روز 

حمله تند قوه قضائیه و سپاه به روحانى

سردار 
غالمعلى ابوحمزه با خطاب 

قرار دادن روحانى 
گفته است:« آقاى 
روحانى!  در همدان 

دل خانواده شهدا را 
به درد آوردید؟ چرا 

در شوى تبلیغاتى شما 
دختران و پسران 

پایکوبى و آواز خوانى 
مى کردند؟! متأسفانه 
آن مراسم استقبال 

در شأن استان همدان 
نبود چرا که شعارهاى 

ساختارشکنانه اى در این 
مراسم مطرح شد

ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

2/25هاشمى طبا
22مستند1

1:30تکرار مستندجام جم
رادیو 
18:00مصاحبهمعارف

پاسخ به ایرانیان جام جم2/25رئیسى
00:30خارج از کشور

22:00مستند1

2/25قالیباف
گفتگوى خبر

21:30ضبط شده
رادیو 
11:00مصاحبهمعارف

2/25میرسلیم
پاسخ به سئوال 3

19:10جوانان
رادیو 
19:00مصاحبهجوان

2/25جهانگیرى

گفتگوى ویژه 2
22:45خبرى رادیو 

ایران
رادیو 
جوان

جام جم
پاسخ به ایرانیان 
1:30خارج از کشور

10مصاحبه
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رئیس ســازمان حــج و زیــارت از آغاز ثبــت نام در 
کاروان هــاى حــج تمتــع در سراســر کشــور خبر 
داد و گفــت: ثبــت نــام در کاروان هاى حــج تمتع 
امســال به صــورت همزمــان در همه اســتان ها از 
ســاعت 9 صبح روز یــک شــنبه(دیروز) آغاز شــده

 است.
حمیــد محمــدى در خصــوص زمــان اعــالم 
کاروان هاى حج افزود: همه واجدین شــرایط تشــرف 
به حج امســال که از 23 فروردین تا 21 اردیبهشــت با 
مراجعه به شعب بانک ملى براى ثبت نام اولیه تشرف به 
حج اقــدام کــرده انــد، مــى تواننــد بــا مراجعه به 

ســامانه haj.ir.haj96 یا با مراجعه مســتقیم به دفتر 
زیارتى بــراى نام نویســى در کاروان هــاى حج اقدام 

کنند. 
وى با بیان اینکــه پروازهاى ما از دوم مــرداد با اعزام 
گــروه هــاى ســتادى، عوامــل آشــپزخانه هــا و 
دیگــر مجموعه ها آغــاز خواهد شــد، افــزود: اعزام 
کاروان هاى مدینه قبل، از نهم مرداد آغاز خواهد شد و از 
20 مرداد هم کاروان هاى مدینه بعد مشرف مى شوند که 
اعزام ها تا ســوم شــهریور طول خواهد کشید بنابراین 
کل اعزام هــا از 9 مرداد تــا 3 شــهریور ادامه خواهد 

داشت. 

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى بــه فعالیت هاى 
دولت جهــت رفاه حــال روســتاییان اشــاره کرد و 
گفت: امروز شــاهد آن هســتیم که با ایجاد خانه هاى 
بهداشــت و افزایش 500 درصدى دفترچه روستاییان 
خدمــات بهداشــتى و درمانى بــه روســتاییان ارائه 
مى شــود. ما براى خدمات رســانى بهتر به روستاییان 
با تالش هایى که انجام دادیم، توانســتیم ســابقه 15 
سال بازنشســتگى روســتاییان را به ده سال کاهش 

دهیم.
على ربیعــى اظهار داشــت: من یک روســتایى زاده 
هســتم و طعم تلخ فقر شدید را نیز چشــیده ام. ما باید 

بدون شــعارهاى پوچ و با برنامه به سمت بسترسازى 
حرکت کنیم. ما نمى خواهیم به روستاییان بگوییم که 
شما در خانه بنشــینید و ما به شــما پول مى دهیم و در 
پنج ماه این واریزها را متوقف کنیــم. ما اگر بخواهیم 
مى توانیــم هر روســتا را بــه یک وضعیــت مطلوب 

برسانیم.
وى با اشاره به اینکه در کشور اســترالیا پشم گوسفند 
محور توسعه جامعه شد، افزود: ما باید طورى عمل کنیم 
تا در آینده نه چندان دور سفره روستاییان را رنگین کرده 
و شاهد شادى آنها باشیم. من اکنون حامل سالم دکتر 

روحانى به شما هستم.

سابقه بیمه روستاییان براى 
بازنشستگى، 10 سال شد

ثبت نام کاروان هاى حج 96 
آغاز شد

هجوم خفاش ها به یک منزل
ده ها خفاش به یک منزل مسکونى در شهر بابل هجوم 

آوردند و موجب رعب و وحشت ساکنان خانه شدند.
رئیس سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
بابل گفـت : بامـداد روز شـنبه در پـى تمـاس یکى از 
شـهروندان بابلـى مبنى بر هجـوم بیـش از صد قطعه 
خفاش، گروه عملیاتى این سازمان به محل اعزام شد. 
به گفته وى با تالش 48 دقیقه اى آتش نشانان بابلى، 

این منزل مسکونى از وجود خفاش ها پاکسازى شد.

افزایش دما در ماه رمضان
محمد اصغرى کارشناس سازمان هواشناسى از افزایش 
دماى هوا در برخى از شهرهاى کشور خبرداد و تصریح 
کرد: هواى شـهرهاى آبادان، اهواز و بسـتان روز یک 
شنبه به 43 درجه سانتیگراد رسید. وى افزود: با نزدیک 
شـدن به ماه مبارك رمضان شـاهد افزایش چشمگیر 

دماى هوا خواهیم بود.

«یورت» قربانى ها را پس نداده 
با کشف پیکر یکى دیگر از معدنچیان شاغل در معدن 
زغال سنگ زمستان یورت، شمار جان باختگان انفجار 
این معدن بـه 44 تن رسـید. آن هم در حالـى که هنوز 
آواربردارى در این معدن پایان نیافته و گزارش هاى ضد 
و نقیض مسئوالن در خصوص آمار مفقودان این حادثه 
مانع از آن مى شود همه چیز را پایان یافته تصور کنیم. 
این عملیات که از 13 اردیبهشت ماه آغاز شده و ابتدا به 
کشف 22 جان باخته اى منجر شد که گفته مى شد پس 
از انفجار اولیه راهى تونل شده بودند تا همکارانشان را 
نجات دهند اما اسیر آوارى شدند که بر اثر انفجار دوم بر 
سرشان تخریب شـده بود و بعد در چند نوبت به کشف 
پیکر جان باختگان دیگرى رسید که هنوز نمى توان با 
اطمینان گفت تمامـِى افراد محبـوس در معدن زغال 

سنگ زمستان یورت بوده اند.

همبرگر نجومى!
در حالى کـه افرادى هسـتندکه براى تأمیـن نیازهاى 
حداقلى و البته واجب خود با مشـکالت فراوانى دست 
و پنجه نـرم مى کنند اما عـده کمى از افراد در شـرایط 
فوق ایده آل به سـر مـى برنـد و مبلغ قابـل توجهى را 
براى عالیق و امور مورد پسـندخود صـرف مى کنند؛ 
از خریـد سـاعت گرانقیمـت بـا مـارك خـاص گرفته 
تا خریـد سـاندویچ همبرگر 250هـزار تومانـى که به 
قول فروشـنده اش، حـاوى ماهـى خاویار اسـت. این 
ساندویچ در حال حاضر در یکى از فست فودهاى شمال 
پایتخت به فروش مى رسد؛ برخى رسانه ها از رزرو این 
سـاندویچ گرانقیمت از سوى بعضى از مشـتریان خبر 

مى دهند.

واکنش انتخاباتى کمیته امداد
روابط عمومى کمیته امداد امام خمینى (ره) در خصوص 
انتشار یک پست تلگرامى به نقل از رئیس کمیته امداد 
و حمایت وى از یکى از کاندیداهاى انتخابات ریاسـت 

جمهورى، اطالعیه اى صادر کرد.
در این اطالعیه آمده اسـت:  « به آگاهى مردم شـریف 
کشورمان مى رسـاند با هدف جلوگیرى از تأثیرگذارى 
رفتارهاى سیاسـى و انتخاباتى بر عملکرد کمیته امداد 
در خدمت رسانى به اقشار آسیب پذیر جامعه،هیچگونه 
اقدام ، موضع گیرى و مصاحبه اى از سوى امدادگران و از 
جمله رئیس کمیته امداد، له یا علیه نامزدهاى انتخابات 
ریاسـت جمهورى در طول ماهه هاى گذشـته صورت 

نگرفته است.»

شاسى بلند لوکس انگلیسى 
به ایران رسید 

اولین رنجرور هامان 2016 به شهر شیراز وارد شد. این 
خودرو، قیمتى نزدیک به 500 میلیون تومان دارد.  برند 
لندرور داراى مدل هاى رنجرور، دیفندر و دیسـکاورى 
اسـت که از مشـهورترین و قدیمى ترین آنها در ایران 
مى توان به خودروهاى عموماً سبزرنگ که با نام لندرور 
مى شناسـیم که در حقیقت لندرور مدل دیفندر اسـت، 

اشاره کرد.

چرك نویس عقبگرد رئیس پلیس راهور نسبت به اجراى قانون بیمه شخص ثالث

اجراى قانون  به «ان شاءا...» رسید!

نگاهى به قیمت هاى سرسام آور اجاره خودروهاى روز دنیا 

الکچرى زندگى کنید؛ حتى براى یک روز!

قانونى که بر اســاس آن شرط ســربازى از شروط اخذ 
گواهینامه حذف شــد، هنوز باگذشت یکســال از تأیید 
شوراى نگهبان، اجرایى نشده و رئیس پلیس راهور ناجا با 
بیان اینکه این قانون داراى تناقض است، از اعالم زمان 
دقیق آن سر باز زد و گفت: ان شاءا... موضوع حل مى شود.

به گزارش تسنیم، بیشــتر از دو سال پیش بود که انتشار 
خبرى مبنى بر «حذف شرط سربازى از اخذ گواهینامه» 
از سوى مجلســى ها واکنش هاى زیادى را برانگیخت. 
در نیمه اردیبهشــت 94، در جریان بررسى الیحه بیمه 
اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه موتورى 
زمینى در مقابل اشــخاص ثالث، موضوع حذف شرط 
داشتن پایان خدمت ســربازى براى گواهینامه توسط 
اعضاى این کمیسیون مورد بررسى قرار گرفت.  ماده 55 
قانون بیمه شخص ثالث مى گوید اخذ گواهینامه نیازمند 

کارت پایان خدمت و معافیت سربازى نیست.
نمایندگان در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى این 
الیحه را تصویب کردند و نهایتًا شــوراى نگهبان نیز در 
اواخر اردیبهشت ماه سال 95، آن را تأیید کرد و ماده 55 

این الیحه به قانونى تبدیل شد.
تصویب این الیحه توسط مجلسى ها و تأیید آن از سوى 
شــوراى نگهبان امیدهاى بســیارى را در دل جوان ها 
نشاند اما با گذشت بیش از یکسال از تبدیل این الیحه 
به قانون، نیروى انتظامى زیربار اجراى این قانون نرفت 
و کار را به جایى کشاند که برخى از مخاطبان این قانون، 
تصمیم نیروى انتظامى بر عدم اعمال این قانون را با طرح 
جریمه غیبت سربازى مرتبط دانستند و عنوان مى کردند 
در صورت اجرایى شــدن این ماده قانونى، مشوق هاى 
مشموالن غایب واجد شــرایط پرداخت جریمه غیبت، 
براى پرداخت جریمه کاهش پیــدا مى کند و به همین 

دلیل این ماده قانونى به این زودى ها اجرایى نمى شود.
از سوى دیگر سردار تقى مهرى رئیس پلیس راهور ناجا 
آبان ماه سال گذشــته در خصوص چرایى عدم اجرایى 
شدن این قانون از سوى پلیس راهور گفت: در سال جارى 

(95) قانون مرتبط با بیمه شخص ثالث که توسط مجلس 
تصویب شده بود از سوى دولت ابالغ شد و بر اساس آن، 
در یکى از بندها، عنوان شد کلیه کسانى که داراى کارت 
پایان خدمت یا معافیت نباشــند مى توانند براى دریافت 
گواهینامه اقدام کنند اما به دلیل اینکه اجراى این قانون 
نیازمند تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه بود، اجراى آن 

به تأخیر افتاد.
اما با وجود اظهار نظر صریح رئیس پلیس راهور ناجا مبنى 
بر اجرایى شدن این ماده قانونى تا پایان سال، سرهنگ 
محمد ترحمى رئیــس اداره حقوقى پلیس راهور نیروى 
انتظامى موضوع دیگرى را مطرح کــرد که کل ماجرا 
را زیر سئوال برد و با پیش کشیدن موضوع تناقض این 

قانون با قانون دیگرى، عمًال اجرا شدن ماده قانونى اخیر 
و حذف شرط سربازى از اخذ گواهینامه را منتفى دانست 
و گفت: حذف شــرط مذکور از شرایط اخذ گواهینامه در 
حالى در فراز پایانى یکى از مواد قانون بیمه شخص ثالث 
قرار گرفته که در ماده 58 مکــرر قانون خدمت وظیفه 
عمومى، نیــروى انتظامى موظف شــده تا در خصوص 
شناسایى، تعقیب و دستگیرى مشموالن غایب اقدام کند 
و دستگاه هاى اجرایى اعم از دولتى و خصوصى نیز باید 

در این خصوص همکارى هاى الزم را به عمل آورند.
این ســخنان در حالى بود که حتى رئیس پلیس راهور 
ناجا نیز در آخرین نشســت خبرى خود درباره سرانجام 
اجرایى شدن این قانون از سوى نیروى انتظامى با تأکید 

مجدد بر متناقض بودن این مــاده قانونى با مواد قانونى 
قبلى، در عقبگردى آشکار نسبت به سخنان 5 ماه پیش 
خود که از اجرایى شدن این قانون تا پایان سال 95 خبر 
داده بود، گفت: این مســئله داراى تناقضاتى اســت که 
مجلس شوراى اسالمى باید آن را حل کند. وى در پاسخ 
به این ســئوال که آیا پلیس پیگیرى هاى قانونى براى 
اجرایى شدن این ماده قانونى را انجام خواهد داد؟ گفت: 
همکاران ما در پلیس راهور ناجــا پیگیرى هاى الزم را 

انجام مى دهند.
سردار مهرى درباره زمان حل این مسئله نیز با خوددارى 
از ارائه زمانى مشخص، به یک کلمه اکتفا کرد و اظهار 

داشت: ان شاءا... موضوع حل خواهد شد.

به هر حال مردم در میان تناقض یا عدم تناقض ماده هاى 
قانونى، به این مصوبه مجلس دل بسته اند و این انتظار 
را دارند که حداقــل با پیگیرى هرچه ســریع تر در این 
خصوص، پاسخ مشــخصى را دریافت کنند و همانطور 
که رئیس پلیس راهور ناجا نســبت به حل موضوع ابراز 
امیدوارى کرد، «ان شــاءا...» مردم از این ســردرگمى 

نجات یابند.

الکچرى؛ واژه اى که شاید تا قبل از ظهور عصر اینستاگرام کمتر مفهوم داشت و مردم با حقیقت این    نامه نیوز |
واژه آشنا نبودند. اما پس از جنجال «بچه پولدارهاى اینستاگرامى» با عکس هایشان این واژه معناى عمیقى به خود گرفت.

یکى از بارزترین مشخصه هاى «الکچرى بازان» خودروهاى چند صد میلیونى تا گاهى چند میلیاردى این قشر مرفه است؛ 
تا جایى که خودروهاى روز اروپا که شاید در کشورهاى تولید کننده شان هم جزو آرزوها باشد براى این قشر خاص خاطره 

به حساب مى آید!
اما با افزایش تمایل بسیارى از جوانان به رفتار به اصطالح الکچرى در سطح جامعه، امکانات جالبى هم براى این قشر فراهم 

شده است. یکى از این امکانات لذت رانندگى با خودروهاى روز دنیا براى مدت زمان یک روز است!
به این ترتیب الکچرى بازها مى توانند با پرداخت رقم هاى سنگین براى مدت یک روز، یک هفته و حتى یک ماه یکى از 

خودروهاى روز دنیا را اجاره کنند. رقم هایى که تا چهار میلیون تومان در روز هم پیش رفته است!
در جدول زیر نگاهى داریم به خدمات مراکزى که به شما این امکان را مى دهند که لوکس ترین خودروى روز اروپا را برانید ولى 

فقط براى یک روز! و براى این تجربه الکچرى گاهى تا یک پنجم قیمت یک پراید صفر از شما پول مى گیرند:

نام و مدل خودروقیمت کرایه روزانهقیمت کرایه هفتگى

مازراتى گرانکابریو4,000,000 تومان24,500,000 تومان

پورشه پانامرا2,800,000 تومان17,500,000 تومان

بى ام دابلیو – 740آى1,500,000 تومان8,400,000 تومان
کروك E350 بنز1,500,000 تومان-

مرسدس بنز – اس 1,300,000500 تومان8,400,000 تومان

پورشه – باکستر1,400,000 تومان8,800,000 تومان

بى ام دبلیو 1,500,000x6 تومان9,450,000 تومان

تویوتا پرادو550,000 تومان3,450,000 تومان

سانتافه450,000 تومان2,800,000 تومان

اسپورتیج350,000 تومان2,200,000 تومان

سوناتا واى اف350,000 تومان2,100,000 تومان

مگان200,000 تومان1,200,000 تومان

سراتو250,000 تومان1,400,000 تومان

پژو پارس120,000 تومان700,000 تومان

پژو 120,000206 تومان750,000 تومان

در نیمه اردیبهشت 
94، در جریان بررسى 

الیحه بیمه اجبارى 
مسئولیت مدنى 
دارندگان وسایل 

نقلیه موتورى زمینى 
در مقابل اشخاص 

ثالث، موضوع حذف 
شرط داشتن پایان 

خدمت سربازى براى 
گواهینامه توسط 

اعضاى این کمیسیون 
مورد بررسى قرار 

گرفت

مراسم رونمایى از یکهزار لوستر صحن حضرت زهرا(س) 
که توسط جمعى از متبرعین و مردم خریدارى شده و قرار 
است توسط ستاد بازسازى عتبات به نجف ارسال شود با 
حضور جمعى از مســئوالن و علما انجام شد. لوسترهاى 
در نظر گرفته شــده که از زیباترین و با دوام ترین اجناس 
هستند قرار است هفته آینده به نجف  اشرف ارسال شوند 

و در شبستان ها و رواق هاى 
این صحن عظیم جاى بگیرند. 
این مرحله از عملیات اجرایى 
(س)  در صحن حضرت زهرا
مرحله پایانى این پروژه عظیم 

خواهد بود.
رئیس ستاد بازسازى عتبات 
عالیات با بیــان اینکه هفت 
تیپ لوستر براى سه طبقه از 
بخش هاى زیارتى، شبستان 

و رواق هاى صحن حضرت زهرا(س) تدارك دیده شده، 
گفت: این لوســترها از بهترین مصالح ســاخته شده که 
هزینه هاى مورد نیاز آن از ســوى متبرعین و مردم تأمین 

شده است.
به گزارش تســنیم، حســن پالرك در مراســم محفل 
نورالزهرا(س) که بــه تأمین و تمهید لوســترهاى طرح 

توسعه حرم امام على(ع) با نام صحن و شبستان حضرت 
زهرا(س) مى پرداخت،اظهار داشت: پروژه صحن حضرت 
زهرا(س) از ویژگى هاى بسیار خاصى برخوردار است. وى 
ادامه داد: این پروژه عظیم دو ویژگى داشت که مهمترین 
آن زمان اجراى ســریع آن محسوب مى شــود، چرا که 
براى تمامى کارشناســان قابل قبول نیست که در مدت 
چهار ســال چنین پیشــرفتى 
در صحن حضــرت زهرا(س) 
صورت گرفته باشد. رئیس ستاد 
بازسازى عتبات عالیات با بیان 
اینکه از بهتریــن، بادوام ترین 
و زیباتریــن مصالح در صحن 
حضرت زهرا(س) استفاده شده 
است، گفت: ما وسواس خاصى 
را براى هزینه کرد در این پروژه 
داشــتیم و تمامى این منابع از 
محل نذورات مردمى و متبرعین انجام شده است. رئیس 
ســتاد بازســازى عتبات عالیات تأکید کرد: در این پروژه 
عظیم معجزات ویژه اى چشم گرفت که یکى از آنها تأمین 
منابع مالى بود، چرا که زمان شــروع پروژه کمتر از 200 
میلیون تومان در حســاب آغاز عملیات اجرایى موجودى 

وجود داشت.

نور باران صحن حضرت زهرا(س) توسط ایرانى ها

مرکز مدیریت امداد و هماهنگــى عملیات رخدادهاى 
رایانه اى کشــور با اعالم اینکه تاکنــون بیش از 200 
قربانى آلوده به باج افزار در فضاى ســایبرى کشــور از 
سوى مرکز ماهر شناسایى شده است از بخش سالمت 
کشور خواست نسبت به به روز رسانى سیستم عامل هاى 

رایانه ها اقدام شود.
روابط عمومى ســازمان فناورى اطالعــات ایران روز 
یک شنبه به نقل از مرکز ماهر، اعالم کرد که باج افزارى 
تحت عنوان wannacrypt  با قابلیت خود انتشارى در 
روزهاى اخیردر شبکه کشورها شیوع یافته است. براساس 
رصدهاى انجام شده توســط مرکز ماهر، این بدافزار در 

سطح شبکه کشور ما نیز رصد شده است.
بیشــتر این آلودگى ها دربخش پزشــکى و ســالمت 
شناسایى شــده و اقدام جهت رفع آلودگى و پاکسازى 
آنها از سوى تیم هاى امداد و نجات مرکز ماهر (مراکز آپا) 

مستقر در استان هاى کشور در دست انجام است.
این گزارش حاکى است، این حمله را مى توان بزرگ ترین 
حمله آلوده کردن به باج افزار تاکنون نامید و این باج افزار 
 WannaCry، Wana به نام هاى مختلفى همچون
 WCRY و Decrypt0r، WannaCryptor

شناخته مى شود.
این باج افزار همانند دیگر باج افزار ها دسترســى قربانى 
به کامپیوتر و فایل ها را ســلب کرده و براى بازگرداندن 

دسترسى درخواست باج مى کند.
باتوجه به فعالیت این باج افزار در کشــور ما، الزم است 
جهت پیشگیرى از آلودگى به آن، مدیران شبکه نسبت 
به به روزرسانى سیســتم هاى عامل ویندوز و تهیه کپى 
پشتیبان از اطالعات مهم خود در اسرع وقت اقدام کنند.

حمله سایبرى 
در ایران قربانى گرفت 

 رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انسانى و فناورى اطالعات 
وزارت آموزش و پرورش درباره نتایج آزمون استخدامى 
این وزارتخانه که آبان ماه سال گذشته برگزار شد گفت: 
گزینش پذیرفته شــدگان این آزمون انجام و نتایج یک 
برابر ظرفیت هم اعالم شده و قرار است به زودى نتایج 

اعالم شود.

اســفندیار چهاربند در گفتگو با ایســنا، ضمن بیان این 
مطلب درباره زمان شروع دوره هاى صالحیت حرفه اى 
معلمى در دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: پس از اعالم 
نتایج، درباره زمان شروع دوره هاى صالحیت حرفه اى 
تصمیم گیرى و تالش مى کنیم هرچــه زودتر دوره ها 

برگزار شوند.
وى ادامــه داد: البته با توجه به نیــاز آموزش و پرورش 
به جذب نیروى انسانى به علت ســونامى بازنشستگى 
که طى ده ســال آینــده در آموزش و پــرورش با آن 
مواجه خواهیم بود، بیش از 600 هزار نفر در ده ســال 
آینده بازنشســته مى شــوند و این موضــوع تبدیل به 
یکى از چالــش هاى بزرگ آمــوزش و پرورش خواهد 
شــد. براى حل این مشــکل از حاال کمیتــه ویژه اى 
تشکیل شــده تا درباره ســازوکار جذب نیرو تدابیرى 

بیاندیشند.

تکلیف استخدام در آموزش وپرورش روشن مى شود
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افتتاح نیروگاه 16 مگاواتى 
راوند کاشان

نیروگاه مقیاس کوچک ذوب آهن کبیر راوند کاشان 
به بهره بردارى رسید.این نیروگاه 16 مگاواتى با بیش 
از 350 میلیارد ریال سرمایه گذارى بخش خصوصى 

به بهره بردارى رسید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان در آیین 
افتتاح این طرح گفت: این نیروگاه در نزدیکى ایستگاه 
فوق توزیع گالوانیزه کاشان ســاخته شده و با انتقال 
توان تولیدى خود به این ایســتگاه، نقش بسزایى در 
کاهش تلفات، افت ولتاژ و افزایش پایدارى شبکه این 

منطقه به عهده دارد.
رسول موسى رضایى افزود: این نیروگاه قابلیت ایجاد 
حرارت الزم براى اســتفاده در صنایع جانبى ازجمله 
صنایع نســاجى وگلخانه را بــدون افزایش مصرف 

گاز دارد.
وى گفت:اکنون ده نیروگاه مولــد مقیاس کوچک 
با ظرفیت 100مگاوات در شــهرك هاى صنعتى به
 بهره بردارى رسیده و تا پایان امسال هم این میزان به 

160 مگاوات خواهد رسید.

افتتاح
 625 طرح اقتصاد مقاومتى

به مناسبت هفته بسیج سازندگى ،625 طرح اقتصاد 
مقاومتى در استان اصفهان به بهره بردارى رسید.

مدیر کشاورزى و منابع طبیعى و دبیراجرایى قرارگاه 
جهاد اقتصادى بسیج سازندگى سپاه استان اصفهان 
گفت: این طرح هاى اقتصاد مقاومتى شــامل 350 
طرح صنایع دســتى ومشــاغل خانگى، 120 طرح 
صنایع تبدیلى، 57 طرح گلخانه اى، 64 واحد پرورش 

زنبور عسل و 34 واحد تولید قارچ خانگى است.
محسن دانشور تسهیالت ارائه شــده براى اجراى 
این طرح ها را در حدود صد میلیــارد ریال بیان کرد 
و افزود: بیشــتر این طرح هاى اقتصاد مقاومتى در

 شهرستان هاى کاشان، شــرق اصفهان، شهرضا، 
فالورجان وسمیرم راه اندازى شده است.

جایزه جدید در
جشنواره فیلم کودك

برترین فیلمنامه هاى انیمیشــن سى امین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان اصفهان 
پروانه زرین دریافت مى کنند. با نظر دبیر این جشنواره 
بین المللى به ســه نفر از فیلمنامه نویسان برگزیده 
در بخش انیمیشــن پروانه زرین لوح تقدیر و جایزه 
نقدى اهدا مى شــود. با توجه به اســتقبال گسترده
 فیلمنامه نویســان حرفه اى، دانشجویان و جوانان 
خالق و ارسال بى ســابقه فیلمنامه هاى انیمیشن، 
داورى ایــن بخــش در گروهى جداگانــه ارزیابى

 مى شود .گفتنى است؛سى امین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان از 9 تا 15 تیر در اصفهان 

برگزار مى شود.

برگزارى نمایشگاه مشاغل 
خانگى و دانشجویى 

نمایشــگاه مشــاغل خانگــى و دســتاوردهاى 
دانشــجویى با هدف آموزش کســب درآمد با سرمایه  
اولیه و هزینه هاى کم، 2 تا 4 خردادماه توســط جهاد 
دانشــگاهى واحد صنعتى اصفهان برگزار مى شــود.

این نمایشگاه با موضوع «مشاغل خانگى، چالش ها و 
راهکارها» و با هدف آشنایى «کسب درآمد با سرمایه  
اولیه و هزینه  کم» بــا حضور حامیــان کارآفرینى به 
همت واحــد صنعتى اصفهــان برگزار خواهد شــد. 
نمایشگاه مشــاغل خانگى و دستاوردهاى دانشجویى 
با حضــور حامیــان کارآفرینــى با همــکارى مرکز 
علمى-کاربردى جهاددانشــگاهى صنعتى اصفهان، 
دانشــگاه جامع علمى- کاربردى اســتان، مؤسســه  
آموزش عالى جهاددانشگاهى استان اصفهان، سازمان 
تجارى سازى فناورى و اشتغال دانش آموختگان شعبه  
صنعتى اصفهان و سازمان رفاهى تفریحى شهردارى 
خمینى شــهر از 2 تا 4 خردادماه و از ساعت 9 تا 19 

برگزار مى شود.

رئیس نظارت بر ساخت راه هاى روستایى اداره کل راه 
وشهرسازى اســتان اصفهان گفت: در سال جارى، 18 
پروژه راه روستایى با برآورد 110 میلیارد ریال تعریف شده 
است که در صورت تأمین وتخصیص اعتبارات الزم، این 
پروژه ها به طول 35 کیلومتر در استان انجام خواهند شد.
سعید خدابخشــى اظهار داشــت: 880 روستا در سطح 
اســتان اصفهان وجود دارد که طول راه هاى آن به پنج 
هزار و 735کیلومتر مى رســد و از این میزان چهار هزار 
و 588 کیلومتر آن آسفالته، 317 کیلومتر شوسه و 830 

کیلومتر خاکى است.
وى خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیشتر راه هاى روستایى 

اســتان که داراى 20 خانوار به باال هستند آسفالت شده 
وتنها راه هاى روستایى منطقه پشتکوه فریدونشهرکه 
صعب العبور بوده و جزو مناطق سردســیر و کوهستانى 

هستند از این نعمت برخوردار نیستند.
رئیس اداره نظارت بر ســاخت راه هاى روستایى استان 
اظهار داشت: متأســفانه تنها روســتایى که در استان 
تاکنون از نعمت راه برخوردار نبوده، روســتاى حیران از 
توابع شهرستان فریدونشهر به طول 36 کیلومتر است که  
18 کیلومتر راهگشایى، انجام شده و 18 کیلومتر دیگر به 
دلیل وجود صخره هاى سخت وصعب العبور بودن مسیر، 

نیازمند اعتبار صد میلیارد ریالى است.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: ساالنه 
106 میلیارد تومان براى نظافت شهر هزینه مى شود.

احمدرضا مصور اظهار داشت: در شــهر اصفهان براى 
نظافت روزانه معابر، 172 میلیون تومان هزینه مى شود.

وى ادامه داد: ماهانه براى مجموع رفت و روب و نظافت 
شهر، در حدود 9 میلیارد تومان هزینه مى شود که عدد 
بزرگى است.معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
تأکید کرد: زمانى که معابر جدیدى احداث مى شود، متراژ 
معابر باال مى رود و در نتیجه هزینه ها نیز افزایش مى یابد 
به طورى که مبلغى بالغ بر 106 میلیارد تومان باید به طور 

ساالنه براى نظافت شهر هزینه شود.

این مقام مسئول شهرى با اشــاره به اینکه اصفهان به 
دلیل فرهنگ مردم اصفهان و همت شــهردارى نسبت 
به سایر شهرها پاك و تمیزتر اســت، گفت: شهردارى 
اصفهان با تمام تالش خود سعى مى کنند تا هیچ زباله اى 
در شهر باقى نماند، همچنین شهروندان هم عنصر اصلى 
حفظ نظافت شهر هســتند که براى پاکیزگى شهرشان 

تالش مى کنند.
وى با اشاره به اینکه مدیریت پســماند یکى از وظایف 
شهردارى است، خاطرنشــان کرد: جمع آورى پسماند، 
مبارزه با حیوانات موذى و بهبود سطح کیفى نظافت معابر 

در حوزه مدیریت پسماند قرار دارد.

تخصیص 11 میلیارد 
براى راه هاى روستایى

سالى 106 میلیارد تومان 
هزینه نظافت شهرى مى شود

تفکر ایجاد قطار شــهرى در اصفهان به زمان احداث 
شرکت ذوب آهن در دهه 1340 باز مى گردد که مطالعه 
و پیشنهاد اولین مسیر از طرف مشاور خارجى از فرودگاه 
بین المللى اصفهان به فوالد شهر و ذوب آهن، مطرح 

و ارائه شد که هیچگاه این طرح به مرحله اجرا در نیامد.
 سپس در سال 1355 توسط مهندسین مشاور سوئدى 
ولوو مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان انجام و 
طرح شبکه قطار شهرى سبک و اتوبوس ارائه شد که آن 

هم بال استفاده ماند.
و در نهایت در سال هاى 75 تا 77 طراحى اولیه خطوط 
اولویت دار قطارشهرى اصفهان و حومه انجام شد و در 
سال 79 بودجه احداث قطارشهرى در پنج شهر کشور در 

مجلس شوراى اسالمى به تصویب رسید.
ســال 1380 طرح نهایى خط یک (شــمال - جنوب) 
مصوب و عملیات اجرایى ســاخت تونل آن آغاز شد و 
با اضافه شدن 7/7 کیلومتر مسیر کاوه – قدس (شمال 
- غرب) اینک خط اول قطار شهرى اصفهان از شمال 

غرب تا جنوب  در نظر گرفته شده است.

بهره بردارى کامل از خط یک قطار شهرى
 تا پایان امسال

مشــاور عالى شــهردار اصفهان مى گویــد: خط یک 
قطار شــهرى اصفهان از ایســتگاه قدس تا ایستگاه 
چهارراه تختى سال گذشته به بهره بردارى رسید و مورد 

استفاده شهروندان قرار گرفت.
جواد شعرباف توضیح داد: خط یک قطار شهرى اصفهان 
پیشرفت بسیار خوبى داشته به طورى که از 20 کیلومتر 
خط یک که از میدان قدس شروع وبه ترمینال صفه ختم 
مى شــود، 11 کیلومتر و 11 ایستگاه  از 20 ایستگاه  به 
بهره بردارى رســیده و هر روز بین ساعات 7 صبح تا 3 
بعداز ظهر نسبت به جابه جایى مسافران اقدام مى شود.

وى ادامــه مــى دهــد: در ایســتگاه هــاى میدان 
امام حســین(ع)، میدان انقالب، سى و سه پل و میدان 
آزادى فعالیت هاى شبانه روزى در حال انجام است تا در 

اسرع زمان به بهره بردارى برسد.
مشاور عالى شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در صدد 
هستیم تا پایان خردادماه  سال جارى 9 کیلومتر خط اول 

قطارشهرى اصفهان از ایستگاه تختى تا میدان آزادى 
را مورد بهره بردارى قرار دهیم، اظهارداشــت: هر چند 
ایستگاه هاى میدان امام حسین(ع) و میدان انقالب به 
دلیل اینکه به تازگى وارد مراحل نازك کارى شده اند، 
در مدار قرار نمى گیرند اما سوت قطار شهرى در میدان 
آزادى اصفهان پایان خرداد 96 به صدا در خواهد آمد و 

مسافر گیرى انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: از میدان آزادى تا صفه چهار ایستگاه وجود 
دارد که تا شش ماه بعد از آن به بهره بردارى مى رسد، 
درواقع تا قبل از پایان امسال سایر ایستگاه هاى بعد از 
میدان آزادى تا پایانه صفه نیز تکمیل مى شــود تا خط 
یک از ایستگاه قدس تا ایستگاه میدان دفاع مقدس به 

طور کامل مورد بهره بردارى قرار گیرد.

تکمیل خط 2 قطارشهرى اصفهان تا 4 
سال آینده

مســیر خط 2 قطار شــهرى اصفهان حدفاصل دپوى 
زینبیه تا خمینى شهر به طول 23 کیلومتر در سال 1385 

به تصویب شــورایعالى هماهنگى ترافیک شهرهاى 
کشور رسید.

مشــاور عالى شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
عملیات اجرایى خط دوم قطار شــهرى که از شهرك

 امام حسین(ع) و منطقه زینبیه شروع و تا بزرگراه شهید 
خرازى به سمت خمینى شــهر ادامه پیدا مى کند، آغاز 
و براى دو ایســتگاه زینبیه و چهارراه عاشق اصفهانى 

انتخاب پیمانکار انجام شده است.
شعرباف با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات اجرایى 
فاز اول خط دوم قطار شهرى اصفهان از میدان زینبیه 
تا میدان امام على(ع) آغاز شــده است، گفت: به زودى 
مراحل انتخاب پیمانکار فاز دوم خط 2 قطار شــهرى 
اصفهان از میدان امام على(ع) تا ایســتگاه مدرس در 

غرب بزرگراه خرازى انجام مى شود.
وى تأکید مى کند: خط 2 قطارشهرى اصفهان تا چهار 
سال آینده تکمیل مى شــود و مورد بهره بردارى قرار 

مى گیرد.
شعرباف همچنین با اشــاره به خط سوم قطار شهرى 

اصفهان، اظهارداشــت: طراحى خط 3 قطار شــهرى 
اصفهان از میدان آزادى به ســمت غرب تا ایســتگاه

 پل اندیشــه انجام شــده و مراحل انتخاب پیمانکار و 
مقدمات اجرایى آن نیز در حال انجام است.

کارگران کارخانه کاشــى نیلو در اعتــراض به دریافت 
مطالبات معوقه خــود در مقابل اســتاندارى اصفهان

 تجمع کردند.
این کارگران با در دســت داشــتن پالکارد و بنرهایى 

خواستار پرداخت مطالبات چندین ماهه خود شدند.
کارخانه کاشــى نیلو اصفهان با 39 ســال سابقه تولید 
و کســب عنوان صادرکننده نمونه کشــور این روزها 
درگیر مشکالتى اســت که این واحد بزرگ تولیدى را 
به تعطیلى کشانده، ریشه بحران در کاشى نیلو از دوران 

«خصوصى سازى» آغاز شده و به «رکود» رسیده است.
براى چندمین بار است که کارگران کارخانه کاشى نیلوى 
اصفهان که مدت هاست با مشکل مالى روبه رو است و 
حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اســت در مقابل 
استاندارى اصفهان تجمع مى کنند.گفتنى است؛کارگران 

کارخانه کاشى نیلو از یکسال پیش تا کنون بارها در مقابل 
فرماندارى نجف آباد و استاندارى اصفهان تجمع کرده و 

خواستار رسیدگى به مطالبات خود شده اند.

دور زدن هنرى؛ آزاد... 

آتش زیر قالى قرمز اصفهانى
در این اوضاع و احوال انتخاباتى و تبلیغات رنگ به رنگ، 
شنیدن برخى اخبار آدم را به وجد مى آورد و خنده را بر 
لب مى نشــاند، مانند مناظره هاى انتخاباتى. نه از این 
حیث که اتفاق خجسته اى را نوید مى دهد، خیر. از این 
جهت که شنیدن این قسم اخبار، نشان از عمق فاجعه 
مــى دهد.ایــن آشــفته بازارهــا فقط مربــوط به 
یک بــازه زمانــى نیســت و در بــازه هــاى زمانى 
دیگــر و در حوزه هــاى مختلف بســیار به چشــم

 مــى آید و نشــانگر آن اســت که بحــران مدیریت 
آن هــم در بخــش هــاى گوناگــون وجــود دارد. 
ناگفتــه نماند منظــور از خوشــحالى حکایت همان

 ضرب المثل است که مى گوید: «خنده تلخ من از گریه 
غم انگیزتر است.»

واما خبر؛ فرش قرمز زیر پاى فیلمســازان فیلم کوتاه 
اصفهان...! این خبر واقعى اســت و انجمن ســینماى 
جوانان اصفهــان همراه با اطالعیه اى آن را منتشــر 
کرده است: «احترام و توجه به ســاحت فیلم کوتاه و 
حمایت از فیلمسازان جوان اصفهانى از مهمترین اهداف 
این حرکت فرهنگى است. لذا از کلیه فیلمسازان فیلم 
کوتاه در سطح استان اصفهان که عالقه مند به رونمایى 
از فیلم خود در سالن نگارستان امام خمینى (ره) هستند 
دعوت مى شــود فیلم کوتاه خود را براى بررســى در 
کمیته فنــى و اخذ مجــوز نمایش به دفتــر انجمن 
ســینماى جوانان اصفهــان واقع در خیابــان توحید، 
مجتمع فرهنگى هنرى استاد فرشچیان ارائه نمایند .» 
انجمن سینماى جوانان که شعبه اى از آن دراصفهان 
و دیگر شهرستان هاى این اســتان نیز پیدا مى شود 
معروف هستند به آموزش فیلمســازى هفت ماهه و 
طى آن به افرادى که عالقه مند هســتند، مانند دیگر 
کالس هاى هنرى آمــوزش داده مى شــود و افراد 
براســاس عالقه و همینطور فضایى که بر این عرصه 
حکم فرماست بیشتر تمایل به دوره هاى فیلمسازى و 
بازیگرى دارند. البته ناگفتــه نماند این افراد عجله هم 
دارند و حاضر نیســتند وقت و یا آینده خود را نیز براى 

این حرفه سرمایه گذارى کنند و رنج  تحصیل در این 
رشته ها را به خود بدهند. فقط به دنبال راه هاى کوتاه تر 
هستند تا عنوانى کسب کنند. انجمن سینماى جوانان 
نیز در این راه کوتاه و به عبارتى «دور زدن هنرى» به 
این افراد تالش مى کند و آنها را یارى مى رساند. انجمن 
سینماى جوانان و مراکز آنها مانند شعب غذاهاى آماده 
عمل مى کنند؛ شاید شــکمتان را ُپر نکند اما چشم و 

دلتان را سیر مى کند.
مدرســه ملــى ســینماى ایران،انجمن ســینماى 
جوانان،برگزارى دوره هاى فیلمسازى و آموزش دیگر 
رشته ها توسط شــهردارى، حوزه هنرى و خالصه هر 

سازمانى که شــما فکر کنید در حال آموزش و انجام 
فعالیت هاى فرهنگى وهنرى اســت. این وسط تنها 
ســر افرادى بى کاله مى ماند کــه تحصیلکرده این
 رشــته هــا هســتند، ماننــد افــرادى کــه فکــر
 مــى کننــد بــا تحصیــل و کســب علــم وفــن
 مى توانند در آینــده به امورى در حیطــه کارى خود

 مشغول شوند.
بدون شــک با تعطیلى اینگونه مراکــز و واریز بودجه 
هاى آنها به یک حســاب مى توان بــه افرادى که در 
این زمینه تحصیل کرده واولویت با آنهاســت کمک 
کرد تا آنها نیز بتوانند رفته رفته به بدنه ســینما پیوند 

بخورند.
در شهر اصفهان با وجود دو دانشــگاه در زمینه سینما 
وهنرهاى نمایشى و وجود آموزشــگاه هاى مختلف  
وهمینطور ورود دیگر سازمان ها به این رشته و برگزارى 
مسابقات و دوره هاى آموزشــى باید یکى را انتخاب 
کرد؛ نمى شود همه این افراد را سر کار گذاشت. یا باید
 دانشگاه ها تعطیل شوند ویا اینگونه مراکز؛ تا در یک 
طرح آمارى تعداد این افراد شناسایى و نیاز سنجى شود.

حضور اینگونه مراکز آن هم در شهر کوچک اصفهان 
به نفــوذ افرادى خاص در ســاخت و تولیــد برخى از 
پروژه ها دامن زده است و در اینگونه مراکز، فردگرایى 

را به وجود آورده اســت. امید اســت این فرش قرمز، 
پهن نشــده جمع شــود و مســئولین مرتبط به جاى 
اینگونــه نمایش ها، فکــرى به حال هنــر نمایش و 
ســینماى اصفهان با کمــک قشــر تحصیلکرده آن 

بکنند. 

به زودى؛
 سوت قطار شهرى اصفهان در میدان آزادى به صدا در مى آید

تجمع چندین باره کارگران کاشى نیلو

برخورد آذرخش سبب مرگ یک روستایى 40 ساله 
در شهرستان نایین در شرق استان اصفهان شد.

رئیــس اورژانــس نایین گفت: شــامگاه شــنبه
 رعــد و برق همــراه با بــارش بــاران و تگرگ، 
مرگ یک کشاورز روســتایى را در این منطقه در 

پى داشت. 
رضــا عباســى افــزود: این کشــاورز ســاکن 
روســتاى مزرعه امام(ره) که در صحراى شــداد 
نایین در زمین کشــاورزى خود مشــغول کار بود 
به دلیل اصابــت آذرخش جان خــود را در محل 

حادثه از دست داد.

«مورین مک نیل» کارشناس دبیرخانه اوپک از شرکت 
پاالیش نفت اصفهان بازدید کرد.

در این بازدید، کارشناس دبیرخانه اوپک ضمن شرکت 
در جلسه اى در جریان فعالیت شــرکت پاالیش نفت 

اصفهان قرار گرفت.
مدیر بهره بردارى شرکت پاالیش نفت اصفهان در این  
نشست با معرفى پاالیشــگاه، گفت:  شرکت پاالیش 
نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام 
و تولید فرآورده هاى نفتى و تأمین خوراك صنایع پایین 
دستى از ســال 1358 و در قالب دو پاالیشگاه متقارن 

آغاز کرده است.
حامــد آرمانفر تولیــدات عمده این شــرکت را بنزین 
یورو4، گازوئیل یورو 4، نفت سفید، گاز مایع و... عنوان 

کرد و اظهار داشــت: شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
دستاوردهاى بزرگى را در طول ســال ها فعالیت خود 
کســب کرده است به طورى که از ســال هاى آغازین 
دهــه 60، ظرفیت پاالیــش نفت خام این شــرکت با 
افزایش 85 درصدى نسبت به ظرفیت طراحى آن از 200 
هزار بشــکه در روز به بیش از 375 هزار بشکه افزایش

 یافته است.
خانم مک نیل نیز در گفتگویى، تالش ارزشــمند این 
واحد عظیم صنعتى را ستود و اظهار داشت: پاالیشگاه 
اصفهان از اهمیت ویژه اى برخوردار است و من در مدت 
حضور خود در ایران تنها شــرکت نفتى که براى بازدید 
از آن درخواســت ارائه کرده ام، پاالیشــگاه اصفهان

 بوده است.

بازدید کارشناس اوپک از پاالیش نفت اصفهان آذرخش، جان کشاورز 
نایینى را  گرفت

جمال نوروزباقرى

در شهر اصفهان 
با وجود دو دانشگاه در 
زمینه سینما وهنرهاى 

نمایشى و وجود 
آموزشگاه هاى مختلف  
وهمینطور ورود دیگر 

سازمان ها به این رشته 
و برگزارى مسابقات و 

دوره هاى آموزشى باید 
یکى را انتخاب کرد؛ 

نمى شود همه این افراد 
را سر کار گذاشت. یا 

باید دانشگاه ها تعطیل 
شــوند ویا اینگونه 

مراکز
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امروز؛ 
رئیسى در میدان امام(ره)

 محمد صافى مسئول ســتاد جوانان حجت االسالم 
والمسلمین رئیسى در اصفهان گفت: مردم شهیدپرور 
اصفهان در روز دوشــنبه 25 اردیبهشت ماه(امروز)
ساعت 17 با حضور پرشــور خود در میدان امام(ره) 
قیام مردم قم و سایر شهرستان ها را تکمیل مى کنند و 
حمایت خود را از سید ابراهیم رئیسى اعالم مى کنند.

اولویت اول اصفهان
 مشکالت زیست محیطى

نامزد مجمــع اصولگرایان اصفهــان در انتخابات 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: چالش اصلى 
شــهر اصفهان در حال حاضر مشــکالت زیست 
محیطى اســت که مى بایســت در برنامه ریزى ها 
به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شــودابوا لفضل 
قربانى اظهارداشــت: براى کاســتن از مشکالتى 
همچون آلودگى هوا، آلودگى صوتى، آلودگى آب و 
خاك و مشکالت ریزگردها با منبع داخلى و از اطراف 
اصفهان، باید به حفظ فضاى سبز موجود و تالش در 
جهت افزایش سرانه فضاى ســبز، پیگیرى مطالبه 
مردم از مسئولین مربوطه براى جارى بودن دائمى 
زاینده رود، سرعت بخشیدن به احداث حلقه چهارم 
ترافیکى شهر اصفهان و افزایش شعاع ممنوعیت 50 
کیلومترى احداث کارخانــه هاى صنعتى در اطراف 
شهر پرداخت.وى بهبود وضعیت حمل و نقل عمومى 
و نوسازى ناوگان اتوبوسرانى و پیگیرى جهت سرعت 
بخشیدن به احداث خط دوم و سوم متروى اصفهان 
را از دیگر ضروریــات امروز نصف جهــان با آغاز 
انتخاب و شروع فعالیت هاى خود در پنجمین دوره 

شوراى اسالمى شهر اصفهان عنوان کرد.

سخنرانى 
همسر ابراهیم رئیسى

جمیله علم الهدى همسر سیدابراهیم رئیسى نامزد 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهورى به اصفهان آمد 
و پس از ســخنرانى در جمع دانشــجویان دانشگاه 
اصفهان، در جمع بانوان اصفهانى در حســینیه بنى 

فاطمه نیز به ایراد سخنرانى پرداخت.

نشست فعاالن گردشگرى
 با کاندیداى جبهه اصالحات

کورش خسروى کاندیداى شوراى هماهنگى جبهه 
اصالحات استان اصفهان در پنجمین دوره انتخابات 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان با مهدى مقدرى 
نشســتى با فعاالن حوزه گردشــگرى با موضوع 
صنعت توریسم خواهد داشت.این نشست امروز 25 
اردیبهشت ماه ســاعت 17 در خیابان چهارباغ باال، 
خیابان نیکبخت غربى، ســتاد شهرستان اصفهان 

دکتر روحانى برگزار مى شود.

آغاز به کار 
ستاد نشاط و کارآمدى 

رئیس ستاد نشاط و کارآمدى استان اصفهان گفت: 
ستاد نشاط و کارآمدى در کشور و در استان اصفهان 
با هدف استفاده از ظرفیت نیروهاى جوان نسل سوم 
که اســتعداد و انگیزه خوبى در اداره کشــور دارند، 

تشکیل شده است.
تورج حاجى رحیمیان با اشاره به اینکه دولت یازدهم 
نتوانست نیروهاى جوان را در بدنه ادارى و سازمانى 
کشــور به کارگیرى کند، افزود: ایــن دولت اگر چه 
نیروهاى با تجربــه را به کارگیرى کرد اما اغلب این 
افراد از نیروهاى بازنشسته بودند که دیگر توان اداره 
کشورى در حال پیشرفت را نداشــتند. وى با اشاره 
به اینکه ستاد نشــاط و کارآمدى اصفهان متشکل 
از یک تیم رســانه اى قوى و انقالبى اســت، تأکید 
کرد: انتخاب فرد اصلح و تقویــت جریان انقالبى، 
نیاز اصلى نظام با توجه به بحران اقتصادى حاکم بر 

کشور است.

تا انتخابات

نایب رئیس دوم اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان با 
تأکید بر اینکه در شــرایط کنونى بیشتر مردم تمایل به 
اجاره مسکن دارند، گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته هزینه هاى رهن و 
اجاره مســکن در اصفهان بین 12 تا 16 درصد افزایش 

یافته است.
مسعود احمدى در خصوص وضعیت بازار خرید و اجاره 
مسکن در اصفهان، اظهار داشت: از ابتداى امسال تاکنون 
مصرف کنندگان واقعى و کسانى که نیاز به مسکن داشتند 
اقدام به خرید ِملک بنا بر توان مالى خود کرده اند. وى با 
بیان اینکه در شرایط کنونى بیشتر مردم تمایل به اجاره 

مسکن دارند، بیان داشت: تا زمانى که بازار در رکود باشد 
مردم تنها اقدام به اجاره و رهن مسکن مى کنند چرا که 

هزینه کافى براى خرید ندارند.
به گفته نایب رئیــس دوم اتحادیه مشــاوران امالك 
اصفهان، براساس شرایط اقتصادى در حدود 50 درصد 
مالکین تمایل به رهن و 50 درصد دیگر تمایل به اجاره 

منازل خود به مستأجران دارند.
احمدى افــزود: رونق و یــا رکود مســکن در ماه هاى 
دیگر امســال، بســتگى به سیاســت هــاى حمایتى 
دولت آینده و ارائه تســهیالت به مردم و انبوه ســازان

 دارد.

مدیــرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفــت: باید 
برنامه ریزى هاى الزم براى جلوگیــرى از بیمارى تب 
خونریزى دهنده کریمه کنگو انجام شود و کوتاهى کردن 
ادارات در انجام وظایف و مسئولیت ها قابل گذشت نیست.

شهرام موحدى اظهارداشــت: با شروع فصل گرما بروز 
این بیمارى مشاهده مى شود و از همین حاال باید برنامه 
ریزى هاى الزم جهت جلوگیــرى از بروز این بیمارى را 
انجام داد و با مشخص شــدن وظایف و مسئولیت هاى 
هر اداره، در جهت پیشگیرى از این بیمارى قابل انتقال 
از دام به انسان اقدامات الزم انجام شــود.وى افزود: تا 
کنون گزارشــى از بیمارى داده نشده است، ولى با توجه 

به بارندگى هاى اخیر و نزدیک شدن به فصل گرما نیاز 
است تا برنامه ریزى هاى الزم جهت پیشگیرى از بروز و 

اقدامات ضربتى از زمان بروز صورت گیرد.
موحدى در خصوص کشــتار دام ها، تصریــح کرد: به 
مسئوالن فنى بهداشتى کشــتارگاه ها اعالم شده که از 
کشتار دام هایى که روى بدن آنها کنه مشاهده مى شود 
خوددارى شــود و دام هاى مذکور به محل مشــخص 
شده انتقال یابند تا سمپاشــى و گذراندن دوره 14 روزه 
قرنطینه اى براى این گونه دام ها اعمال شود. همچنین 
در صورت خرابى پیش ســرد و یا ظرفیت باالى کشتار، 

کشتارگاه ها از کشتار دام جلوگیرى کنند.

ضرورت برنامه ریزى  براى 
مقابله با تب کریمه کنگو 

افزایش 16 درصدى هزینه هاى 
اجاره مسکن در اصفهان

عضو کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: بسیارى از کارخانه هایى که شرایطى مشابه «پلى 
اکریل» را داشتند، احیا شدند اما در راه اندازى شرکت  پلى 
اکریل کوتاهى شده و اما انتظار داریم که در این مدت کار 

کارخانه را جدى بگیرند.
زهرا سعیدى در خصوص وضعیت اشتغال استان، اظهار 
داشت: متأسفانه در این مدت شاهد آمار بیکارى باالیى در 
استان و به خصوص شهرستان مبارکه بوده ایم و کارخانه 
هاى موجود از جمله شــرکت پلى اکریل که تعدادى از 
کارگران بیمــه بیکارى دریافت مى کننــد و امیدواریم 
که این کارخانه امســال مجدداً شروع به کار کند و افراد 
به سرکار خود برگردند.نماینده مردم مبارکه در مجلس 
افزود: قراردادهایى منعقد شــده و تعامالتى با مدیران 
عامل صنایع صورت گرفته کــه امیدواریم همانطور که 
متعهد به انجام کار شدند،تعهد خود را حفظ کنند و به آنچه 
مثمر و نتیجه بخش است،عمل کنند.سعیدى درخصوص 
آخرین وضعیت شرکت فوالد مبارکه نیز خاطرنشان کرد: 
این موضوع راکه فوالد نیروهــاى پیمانکارى خود را از 
شهرستان مبارکه جذب کند و در این شرکت بومى گزینى 
صورت گیرد صورت جلسه کردیم و این در قانون پیش 
بینى شده است، به طورى که شرکت هاى پیمانکارى با 
مدیرعامل و دیگر نیروها با اولویت محل سکونت نزدیک 
تر به شرکت و در شرایط برابر جذب شوند و امیدواریم در 

اجرا این موضوع به خوبى انجام شود.

شهردار نجف آباد گفت: از مجموع 74هزار قبض نوسازى 
توزیع شــده طى سال گذشــته که ارزش آن بالغ بر 12 
میلیارد و 600 میلیون تومان بود، شهروندان 28هزار عدد 

معادل 39 درصد کل قبوض را پرداخت کردند.
مســعود منتظرى اظهار داشــت: از لحاظ ارزش ریالى 
شــاهد تحقق 24درصدى این قبوض بودیم ولى طبق 
پیش بینى هاى صورت گرفته در بودجه 95، نزدیک به 

72درصد این میزان محقق شده است.
وى با اعالم درآمد بیش از ســه میلیارد تومانى نوسازى 
طى سال گذشته و اشاره به رشد 20درصدى این مقدار 
نسبت به مدت زمان مشابه ســال قبل آن خاطر نشان 

کرد: طبق قانون تمامى عوارض نوسازى پرداخت شده 
شهروندان، صرفًا در امور عمرانى همان منطقه مصرف 

مى شود.
شــهردار نجف آباد از ســختى و پیچیدگى حمل و نقل 
شــهرى به دلیل مقرون به صرفه نبودن فعالیت در این 
بخش خبر داد و اضافه کرد: همین موضوع در بسیارى 
از موارد مشــارکت بخش خصوصى را کمرنگ کرده به 
طورى که در پاره اى از مسیرها حجم ناوگان اختصاص 
داده شده با تعداد مســافران همخوانى ندارد و به همین 
دلیل مى توان پیشنهاد اســتفاده از وسایل حمل و نقل 

عمومى کوچک تر را نیز مطرح کرد. 

فرمانــده انتظامــى اســتان اصفهــان پیرامــون 
برنامه هــاى فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهان 
در سال 96 اظهار داشــت: امسال ســال پرشتابى در 
مأموریت هاى میدانى و عملیاتى پلیس اســتان است و 
سعى مى کنیم که رسیدگى به موضوعاتى که در سال 
95 دغدغه اصلى مردم اســتان بود را با شتاب بیشترى

 دنبال نماییم.
ســردار عبدالرضا آقاخانى بحث مبارزه با مواد مخدر را 
یکى از اولویت هاى اصلى برنامه هاى پلیس استان ذکر 
کرد و گفت: در زمینه جمع آورى معتادان ولگرد از سطح 
محالت یک کار ویژه اى در سال 95 شروع شد که این 

روند در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت.
این مقــام انتظامى با بیان اینکه طــرح هاى پلیس در 
خصوص مبارزه با موادمخدر مقطعى نیست، گفت: در 
طول سال 95 بیش از 500 طرح با این موضوع در سطح 
استان اجرا شد که نشان مى دهد پلیس در این خصوص 

مصمم و قاطع بوده است. 
■■■

سردار آقاخانى، مبارزه با قاچاق کاال را دستور کار جدى 
پلیس استان دانســت و افزود: با توجه به اینکه قاچاق 
ضربه بزرگى به نظام اقتصادى کشــور وارد مى کند به 
همین جهت برنامه ریزى هاى خوبى شده تا با همکارى 
همه دستگاه ها به ویژه هماهنگى دستگاه قضائى یک 
مقابله جدى و قاطعانه در ســال جدید با عامالن قاچاق 
کاال و عبور محموله هاى قاچاق از مســیر هاى استان 

انجام دهیم.
فرمانده انتظامى استان مقابله با جرائم خشن را از دیگر 
برنامه هاى این فرماندهى برشــمرد و اظهار داشــت: 
با تالش کارآگاهان ســختکوش پلیس آگاهى استان 

شش باند سرقت مســلحانه و خشــن منهدم و از هم 
متالشى شــدند که عمده فعالیت این باندها سرقت از 
طالفروشى ها، ســرقت هاى توأم با خشونت و سرقت

 محموله بود.

■■■
سردار آقاخانى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه نظارت 
پلیس فتاى اســتان بر تبلیغات انتخاباتــى در فضاى 
مجازى چگونه است؟ گفت: پلیس فتا به طور دقیق تمام 

صفحات شــبکه هاى اجتماعى و سایت هاى اینترنتى 
که در زمینــه تبلیغات انتخاباتى فعال هســتند را رصد 
مى کند و با هرگونه تخلفى نیــز در این زمینه برخورد 

قانونى صورت مى دهد.

شبکه هاى اجتماعى و سایت هاى اینترنتى
 زیر ذره بین پلیس

چند روزى است چهره اصفهان رنگ و بوى انتخاباتى به خود گرفته اما وجود چهره هاى 
غیرمتخصص و ناآشناى فراوان نشان مى دهد برخى کرسى  شوراى شهر را بازیچه 
رسیدن به نام و قدرت کرده اند. در فاصله کمتر از پنج روز تا آغاز انتخابات پنجمین دوره 
شوراى شهر در اصفهان، حال و هوا و چهره شهر عوض شده است و گویى کاندیداها 
از کانال هاى متعدد تلگرامى سر برون کرده و به شهر نیز سرك کشیده اند. این روزها 
پوســترآویزهاى رنگى منقوش به تصویرهاى کاندیداهاى شوراى شهر به اشکال  
مختلف در گوشه و کنار شهر قد کشیده و برخى بنرهاى انتخاباتى به اندازه اى بزرگ 

است که چهره میادین بزرگ شهرى را به شکل کامل پوشانده است.

جلوه نمایى عکس هاى آتلیه اى در چهارگوشه میادین شهرى 
 گاهى نیز در عبور از میان کاغذ رنگى هاى تبلیغاتى، چهار راه هاى شهررا گم مى کنیم 
چراکه به جــاى زیبایى هاى گل هــا و درختچه هاى پرگل اردیبهشــتى اصفهان، 
عکس هاى آتلیه اى نگاه ما را به چهار سمت خیابان ها مى کشاند؛ موضوعى که بخشى 

از تخلفات انتخاباتى را مى تواند به خود تخصیص دهد.
گویى برخى کاندیداها با توجه به تجربه چهار ســال گذشته عقیده دارند عکس هاى 
زیبا و بزرگ در انتخاب آنها و حتى کسب رتبه هاى نخست در شوراى شهر مؤثر است 
و شاید از این رو است که چهره امروز شهر اصفهان از عکس هاى نامناسب که به ویژه 
مرتبط با تبلیغات بانوان کاندیداست پر شــده، تصاویرى که زیبنده این شهر و نام و 

نشان آن نیست.
امسال براى پنجمین دوره انتخابات شوراى شهر اصفهان، گروه هاى مختلف از اعضاى 
شوراى شهر با هم متحد و ائتالف هاى گوناگونى تشکیل داده اند چراکه به نظر مى رسد 
اصفهانى ها با توجه به گم شدن در میان نام بیش از 800 کاندیدا، لیست هاى انتخاباتى 

را به انتخاب از میان کاندیداهاى فردى ترجیح خواهند داد.

کرسى هاى شوراى شهر بازیچه دستیابى به نام و قدرت
نکته قابل توجه در انتخابات پیش رو تعداد بســیار قابل توجه افرادى است که بدون 
توجه به سابقه اجرایى و یا داشتن تخصص الزم براى انتخابات شوراى شهر کاندیدا 
شده اند چراکه با توجه به تجربه هاى گذشته، ورود خود به شوراى شهر را امرى بعید 

برنمى شمارند.
امســال هر فردى در اطراف خود حداقل سه چهار نفر از دوســتان و نزدیکان خود را 
کاندیداى شوراى شــهر مى بیند و این نقطه ضعفى است براى جایگاهى که کمتر از 
کرسى هاى مجلس نیست و مى تواند در سرنوشت شهر بسیار تأثیرگذارتر از این نهاد 
نیز باشد اما گویى این جایگاه مهم به ملعبه گرفته شده و برخى به کسب نام و نشان و 

یا حتى کسب مقام و ثروت امید بسته اند.

کاندیداهاى امیدوار  به 13 کرسى شوراى شهر
به طور کلى در سطح اســتان اصفهان ده هزار و 883 نفر در انتخابات شوراى شهر و 
روســتا ثبت نام کرده اند که متقاضیان ثبت نام در شوراى شهر چهار هزار و 497 نفر 

است و شش هزار و 386 نفر نیز متقاضى کرســى هاى شوراى روستا هستند. بدین 
ترتیب ثبت نام کاندیداها براى انتخابات شــوراها در اســتان اصفهان در این دوره با 

افزایش 37 درصدى روبه رو بوده  است.

اصفهان و خوانسار ، بیشترین و کمترین متقاضى کرسى هاى شورا

دراین میان شهرســتان اصفهان با 14 حوزه انتخابیه شهرى و شش حوزه روستایى 
بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان شــورا را با دو هزار و 412 نفر دارد و خوانسار با یک 
حوزه انتخابیه شهرى و 17 روستایى کمترین میزان ثبت نام شورا را با رقم 130نفر به 

خود اختصاص داده است.  
اغلــب متقاضیــان ورود به شــوراى شــهر، عــالوه برنصــب  پوســتر و بنر در 
ســطح شــهر کانال هاى تلگرامــى تشــکیل داده اند و یــا به فضــاى مجازى

 رو آورده اند.
تخریب دیگر کاندیداهاى شوراى شهر بدون آوردن اسم اما با دادن نشانى هاى واضح 
موضوعى است که از نظر اخالقى، فرهنگ ایرانى و دینى ما پذیرفته شده نیست و ما 
را به این باور مى رساند که افرادى که در یک رقابت ساده انتخاباتى اخالق را رعایت 
نمى کنند چگونه پس از دستیابى به یک کرسى مقام و منصب مى توانند به غیر از نفع 

خود به چیز دیگرى بیاندیشند.

اصفهان رنگ و بوى تند انتخاباتى گرفت

در جستجوى نام و قدرت از راه شوراى شهر

کوتاهى در راه اندازى 
مجدد پلى اکریل

مشارکت 39درصدى نجف آبادى ها
 در پرداخت عوارض

فتح  ا... معین عضو شوراى شــهر اصفهان در گفتگو با 
فارس پیرامون مسائلى که درباره انتقال آب از زاینده رود 
مطرح است به بیان مواردى پرداخت که گزیده اى از آن 

را در ادامه مى خوانید: 
■ رئیــس جمهــور ســابق در جمــع مردم اســتان

 چهارمحال و بختیارى گفت آب متعلق به شماست و این 
استان را قطب گردشگرى عنوان کردند و بر این اساس 
هر کاربر شــخصى به خود اجازه داد تــا از رودخانه آب 

پمپاژ کند.
■ در بحث انتقال آب به کرمــان هم زمانى که مرحوم 
هاشــمى به کرمان ســفر مى کند،  بین دو شهر کرمان 
موضوع انتقال مطرح مى شود و طرح  انتقال آب اصفهان 
در حد مطالعات است. پس از مطرح شدن انتقال آب به 
کرمان، در خوزســتان تظاهرات شد که آب را به کرمان 
مى خواهند ببرند در صورتى که چنین چیزى اصًال مطرح 

نبوده است.
■ در اولین سفر مرحوم هاشمى در دوره ریاست جمهورى 
به اصفهان در زمان اســتاندارى اســحاق جهانگیرى، 
معاون سیاسى اســتاندار بودم،  در همان زمان استاندار و 
امام جمعه یزد به اســتاندارى اصفهان آمدند و از طرف 
مردم یزد فریاد العطش ســر دادند. مرحوم هاشــمى به 
زنگنه که در آن زمان وزیر نیرو بــود گفت راه حل این 
موضوع چیست؟ که در پاســخ زنگنه اعالم مى کند تراز 
زاینده رود منفى است اما اینکه انتقال آب از سرچشمه ها 
به اصفهان و بعد به یزد انجام شود امکانپذیر است و طرح 
مطالعاتى آن هم انجام شده اســت. تصمیم بر این شد 

که طرح تونل ســوم را از فرداى آن روز آغاز کنند، حتى 
 نمایندگان چهارمحال هم امضا کردند مرحوم هاشمى 
گفت مازاد تونل سوم از مصرف یزد براى اصفهان نگه
 داشته شــود. خط انتقال آب به یزد بدون مانع پیشرفت 
کرد اما تونل ســوم به گســل خورد و زمان پروژه را دو 
برابر کرد؛ پس ایــن موضوع که خاتمــى آب را به یزد 
برده صحت نــدارد چرا کــه در آن زمان طــرح نیمه 
تمام بود و در آن دولــت کامل شــد. در دولت یازدهم 
اقداماتى براى بهبود وضعیت پروژه تونل ســوم انجام 
شــد از جمله تغییر پیمانــکار و افزایش اعتبــار اما به 
شخصه توقع دارم ســرعت بیشترى داشــته باشد. در 
طرح تونل سوم،  ســهمیه مناســبى براى چهارمحال 
در نظر گرفته شــده و دیگر نیاز به برداشت غیرقانونى 

نخواهند داشت.

واقعیت هاى انتقال آب زاینده رود به یزدو کرمان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشــان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهى 
میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند 0
1)راى شماره 139560302034026415 هیات اول0 مجید نیکخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 67 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262254744–ششــدانگ یکبابمغازه بشماره 1 فرعى ازپالك2203– اصلى واقع 

دربخش1کاشان.(مالک رسمى)
2) راى شماره 139560302034026418 هیات اول0 سیداحمد سعادت یار فرزندسیدرضا بشماره شناسنامه 
192صادره از کاشان کدملى1261397721-ششدانگ یکبابمغازه بشماره2فرعى ازپالك2203–اصلى واقع 

دربخش1کاشان(مالک رسمى)
3) راى شماره 139560302034019468 هیات اول. احمد کاشــف نیا فرزند حسن  بشماره شناسنامه 772 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261709561- ششدانگ یکدرب پارکینگ بصورت خانه بمساحت 27/62 
مترمربع بشماره 4 فرعى مجزا از شماره 2 فرعى از پالك 5208- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.(خریدارى از 

آقاى اکبر مومن)
4) راى شماره 139560302034007825 هیات اول0 اکبر محمدزارع فرزند عباس بشماره شناسنامه 4166 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1260557049- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/15 مترمربع 

بشماره  4 فرعى از پالك 7698- اصلى  واقع در بخش 1 کاشان (مالک رسمى)
5) راى شماره 139560302034007827 هیات اول. فاطمه رسولى موحد فرزند على بشماره شناسنامه 241 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262256488-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/15 مترمربع 

بشماره  4 فرعى از پالك 7698 - اصلى  واقع در بخش 1 کاشان (مالک رسمى)
6) راى شــماره 139560302034028362 هیات دوم0 مهدى محمدزارع فرزند حســین بشماره شناسنامه 
1250375411 صادره از کاشان  به شماره ملى 1250375411- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 207 مترمربع 
بشــماره 13 فرعى از پالك 7816- اصلى  واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشــان (خریدارى از آقاى حسین 

محمدزارع)
7) راى شماره 139560302034023830 هیات دوم0 فاطمه زوار على اکبر فرزند محمد  بشماره شناسنامه 920 
صادره از کاشان بشماره ملى1262279844- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/20 مترمربع بشماره 11314 

فرعى مجزى از شماره 10406 فرعى  ازپالك 2 – اصلى واقع در صالح آباد بخش 2کاشان 
8) راى شماره 1395603029761 هیات اول0 حسین هادى سده فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 17 صادره 
از کاشان به کدملى 1263027441 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/95 مترمربع بشماره 569 

فرعى ازپالك 3و18 – اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان 
9) راى شماره 139560302034029759 هیات اول0 الهام وطن دوست فرزند على اکبر  بشماره شناسنامه 135 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263016979-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/95 مترمربع 

بشماره 569 فرعى  از پالك 3و18 - اصلى  واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان 
10) راى شــماره 139560302034026086 هیات دوم0 محمدرضا دیانى خرمدشتى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 3217 صادره از کاشان به شماره ملى 1261979257 –  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
46/20 مترمربع بشماره 613 فرعى ازپالك 3 – اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
11) راى شماره 139560302034026085 هیات دوم0 زهرا فرود فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 2033 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262048699 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 46/20 مترمربع 
بشــماره 613 فرعى ازپالك3 – اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشــان. (خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
12) راى شماره 139560302034027799 هیات دوم0 حسین مرادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 147 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1263545361- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84/50 مترمربع بشماره  633 فرعى از 
پالك 18و3 - اصلى  واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)

13) راى شماره 139560302034027809 هیات دوم0 على مصلحى یزدلى فرزند مظفر بشماره شناسنامه 173 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261811429- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره  634 فرعى از 
پالك3و18 - اصلى  واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)

14) راى شماره 139560302034026985 هیات دوم0 محسن قصرى فرد فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 
433 صادره از ورامین به شماره ملى 0420117271- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 134 مترمربع 
بشماره 636 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.( خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى 

مزرعه غیاث آباد)
15) راى شماره 139560302034026987 هیات دوم0 طاهره قلى بیکى فرزند خیراله بشماره شناسنامه 13 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262919381- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134 مترمربع 
بشماره 636 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشــان. (خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
 16) راى شــماره 139560302034025118 هیات اول. احمد یگانه مرقى  فرزند عمران  بشماره شناسنامه 
22 صادره از کاشان    بشماره ملى 1262951259- ششدانگ یکبابخانه بمساحت119 مترمربع بشماره9306 
فرعى مجزى از402 فرعى از پالك 11- اصلى  واقع در زیدى بخش 2 کاشان.(خریدارى از محمد یاسین یگانه)

17) راى شماره 139560302034026990 هیات دوم0 لیال رضازاده  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 49259 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1260482626- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 151/30 مترمربع بشماره9346 
فرعى  مجزى از7687 فرعى از پــالك 11- اصلى  واقع در زیدى بخش 2 کاشــان.(خریدارى ازمحمد رضا 

رمضانى قزاآن)
18) راى شماره 139560302034030374 هیات اول0 احمد زیدآبادى فرزند محمد بشماره شناسنامه 30374 
صادره از کاشان بشماره ملى1260324346- ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله بمساحت  82/68 مترمربع 
بشماره 9351 فرعى مجزا از 7968و9096 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زیدى بخش2 کاشان. .(مالک 

رسمى)
19) راى شماره 139560302034028498 هیات دوم0 حسن قیاسى  فرزند عباس بشماره شناسنامه 39855 
صادره از کاشان بشماره ملى  1260388591- سه دانگ از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت  40 مترمربع 
بشماره 9353 فرعى مجزا از 45 فرعى  از پالك 11 - اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.(خریدارى از خانم 

عفت بوجار)
20) راى شماره 139560302034028495 هیات دوم0عفت بوجار فرزند على  بشماره شناسنامه 43407 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1260424146- ســه دانگ از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 40 مترمربع 

بشماره  9353 فرعى مجزى از 45 فرعى از پالك 11 - اصلى  واقع در زیدى بخش 2 کاشان(مالک رسمى)
21) راى شــماره  139560302034027807 هیات دوم. رضا بوستانى طاهرى فرزند على بشماره شناسنامه 
25 صادره از کاشان بشماره ملى 1263268943- ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 20/30 مترمربع بشماره 
4161  فرعى مجزى از 191و192 فرعى از پالك12- اصلى واقع درجمال آباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى از 

ماشااله جعفرى کاشى و غیره)
 22) راى شماره 139560302034032086 هیأت اول0 صدیقه مازوچى فرزند احمد بشماره شناسنامه 545 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261685393- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 132/67 مترمربع بشماره 
4169  فرعى مجزى از 229 فرعى ازپالك12- اصلى واقع درجمال آباد بخش 2 کاشــان.( خریدارى از آقاى 

احمد مازوچى)
23) راى شماره 139560302034023101 هیات دوم0 على عسلى برزکى فرزند عزت اله  بشماره شناسنامه 7 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262882672- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140/70 مترمربع 
بشماره 5600 فرعى از 2142 فرعى از پالك 13 - اصلى واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان.( خریدارى مع 

الواسطه از فاطمه اسمعیل زاده  کویرى)
24) راى شماره 139560302034023103 هیات دوم0 قدسى عسلى برزکى فرزند شجاع  بشماره شناسنامه 
34 صادره از کاشان به شماره ملى 1262924448- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140/70 مترمربع 
بشماره 5600 از 2142 فرعى از پالك 13 - اصلى  واقع در دشت حکیم  بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از فاطمه اسمعیل زاده  کویرى) 
25) راى شماره 139560302034030258هیأت اول0 امیرحسین باقرى فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 1929 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261895681- ششدانگ ساختمان مسکونى  بمساحت 90/72 مترمربع بشماره 
5625 فرعى مجزى از 202 باقیمانده فرعى از پالك 13- اصلى واقع دردشت حکیم  بخش 2 کاشان(خریدارى 

ازورثه بتول سیب سرخى)
26) راى شماره 139560302034029085هیأت اول0 نسرین قدمگاهى فرزند احمد بشماره شناسنامه 392 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261743121- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93/85 مترمربع بشماره 5627  

فرعى مجزى از شماره 3674 از پالك13-اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان. 
27) راى شماره 139560302034030377هیأت اول0 فاطمه خوانسارى فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 714 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262035511- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 96/10 مترمربع بشماره 663 

فرعى مجزى از 22 فرعى ازپالك 14- اصلى واقع درمهذب آباد بخش 2 کاشان. .(مالک رسمى)
28) راى شــماره 139560302034004790هیأت دوم0 امیرحسین عنایتى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
2834 صادره از کاشان بشماره ملى 1262099986- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 123/11 مترمربع 
بشماره20517 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى ناجى آباد)
29) راى شــماره 139560302034001878هیأت اول0 محســن لطفى زاده برزکى فرزند نصراله بشماره 
شناسنامه 1855 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261871286- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100  
مترمربع بشماره21573 فرعى مجزى از6147 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان. 

(خریدارى از خانم طیبه باقرى)
30)راى شماره 139560302034026473هیأت اول0 اصغر ابوالفضلى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 170 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262283256- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 65/72 مترمربع بشماره 

21940  فرعى مجزى از 7861 فرعى از پالك15 - اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
31)راى شماره 139560302034027082هیأت اول0حمیدرضا باقرى فرزند حسین بشماره شناسنامه 8150 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263394019- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/85 مترمربع بشماره21942 

فرعى از پالك15 - اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از آقاى رضا بخشى)
32) راى شماره 139560302034027080هیات اول0 محمدرضا منصورى آرانى فرزند اله یار بشماره شناسنامه 
234 صادره از آران وبیدگل بشماره ملى 6199661370- ششدانگ زمین محصور مشتمل بر اتاق بمساحت 

29/95 مترمربع بشماره 21945  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
33) راى شماره 139560302034027116هیأت اول0 محمود قهرودیان فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
2235 صادره از کاشان بشماره ملى 1260863344- ششدانگ یکباب خانه و مغازه بمساحت 140/60 مترمربع 

بشماره 21947  فرعى مجزا از پالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان.
34) راى شــماره 139560302034026407هیأت اول0 علیرضا قدیرى على آبادى فرزندحبیب اله بشماره 
شناسنامه 3150 صادره از کاشان بشماره ملى 1261978587- ششدانگ یکباب کارگاه  بمساحت 149/70 
مترمربع بشماره 21949  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از آقاى اکبر 

جویپا)
 35) راى شماره 139560302034023810هیأت دوم0 لیال شیبانى فرزند بهمن بشماره شناسنامه 14060 
صادره از تهران بشماره ملى 0058380892- ششدانگ یکبابخانه بمساحت100 مترمربع بشماره 22152  فرعى 

مجزى از 6143 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان. .(مالک رسمى)
36) راى شــماره 139560302034028339هیأت دوم0 محمود تون تابى نوش آبادى فرزند على بشــماره 
شناسنامه 560 صادره از کاشان بشماره ملى 1261935934- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135/60 مترمربع 
بشماره 22166  فرعى از پالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان.( خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى ناجى آباد)
37) راى شماره  139560302034028329هیات دوم0 مرتضى حسین زاده اسحق آبادى فرزند محسن بشماره 
شناسنامه 202 صادره از کاشان بشماره ملى 1263579175- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 
مترمربع بشماره 22167  فرعى مجزى از 7893 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از اصغر احسنى )
38) راى شماره 139560302034028330هیأت دوم0 لیال ارباب جعفرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 183 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263578985- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت90مترمربع بشماره 
22167  فرعى مجزى از 7893 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از مرتضى 

حسین زاده اسحق ابادى )
39) راى شماره 139560302034026997 هیأت دوم0 جواد رضازاده کاشانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
42044 صادره از کاشان به شماره ملى 1260410501 -  سه دانگ از ششدانگ یکدرب باغ مشتمل به عمارت  
بمساحت 2219/25 مترمربع بشماره 22169فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از علیرضا رضازاده کاشانى)
40) راى شــماره 139560302034026999 هیأت دوم0 معصومه دشت حکیمانى فرزند نعمت اله بشماره 
شناسنامه 730 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262329922- سه دانگ ازششدانگ یکدرب باغ مشتمل به 
عمارت بمساحت 2219/25 متر مربع بشــماره 22169 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه ازعلیرضا رضازاده)
41) راى شماره 139560302034027001 هیأت دوم0 محمد خلیل زاده فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2455 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261213742 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99 مترمربع بشماره 22170 
فرعى مجزى از 6051  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشــان(خریدارى مع الواسطه از 

محمد اسماعیل زاده)
42)راى شماره 139560302034026981 هیأت دوم. حسین دولتى خواجه بالغ فرزند بایرام بشماره شناسنامه 
13053 صادره از کاشان به شماره ملى 1263443011 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129 مترمربع 
بشماره 22171  فرعى مجزى از 6450 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(مالک رسمى)
43)راى شماره 139560302034026983 هیأت دوم. مریم عزیزى چنگیزه فرزند امام على بشماره شناسنامه 
12201 صادره از کاشان به شماره ملى 1263434495 - سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129 مترمربع 
بشماره 22171  فرعى مجزى از 6450 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(مالک رسمى)
 44) راى شماره 139560302034027795 هیأت دوم0 سید على موســوى علوى  فرزند سیدجواد بشماره 
شناسنامه 1181 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262370434 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/29 
مترمربع بشماره 22174 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از 

مالکین مشاعى ناجى آباد) 
45) راى شــماره 139560302034027251 هیأت دوم. مرتضى صفرى حسنارودى فرزند قدرت اله بشماره 
شناسنامه 55 صادره از کاشان به شماره ملى 1263554237 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 190/40 مترمربع 
بشماره 22178 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین 

مشاعى ناجى آباد)
46) راى شــماره 139560302034028420 هیأت اول0 اکبر مهدى زاده فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
682 صادره از کاشان به شماره ملى 1260874893 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155 مترمربع 
بشماره 22196 فرعى مجزى از 1887 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

از ناصر ملتى)
47) راى شماره 139560302034028418 هیأت اول0 سمیه دلیرى فر فرزند حسن بشماره شناسنامه 67 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262029041 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155 مترمربع بشماره 22196 

فرعى مجزى از 1887 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از ناصر ملتى)
48) راى شماره 139560302034029265 هیأت دوم0 مهدى مشرقى کاشانى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
8561 صادره از کاشان به شماره ملى 1260591948 - ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل به اطاق بمساحت 

132/61 مترمربع بشماره 22197  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
49) راى شماره 139560302034030334 هیأت دوم0 مهدى مشرقى کاشانى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
8561 صادره از کاشان به شماره ملى 1260591948 - ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل به اطاق بمساحت 

138/57 مترمربع بشماره 22198  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
50) راى شماره 139560302034029163 هیأت دوم0 نسرین سادات حسینى بیدگلى فرزند سید ماشااله بشماره 
شناسنامه 337 صادره از کاشان به شــماره ملى 6199950046 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
110 مترمربع بشماره 22199 فرعى مجزى از 6436 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
51) راى شماره 139560302034029161 هیأت دوم0 حسین هاشمى خواه فرزند عباس بشماره شناسنامه 
12158 صادره از کاشان به شماره ملى 6199161572 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110 مترمربع 

بشماره 22199 فرعى مجزى از 6436 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
 52) راى شــماره 139560302034028382 هیأت اول0 محمد على ظهیرزاهدى فرزند غالمعلى بشماره 
شناسنامه 197 صادره از کاشان به شماره ملى 1262234786- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع 

بشماره 22215 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از سید عباس حسینى)
53) راى شماره 139560302034030257 هیأت اول0 حسین برازنده فرد فرزند عبداله بشماره شناسنامه 18 
صادره از تهران به شماره ملى 0042879523- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 86/97 مترمربع بشماره 

22222 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(معاوضه با مهدى تور پرست)
54) راى شــماره 139560302034032088 هیأت دوم0 نیرالملوك ریاحى کاشــانى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 23 صادره از کاشان به شماره ملى 1261788923 -  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل به اطاق 
بمساحت 267/82 مترمربع بشماره 22237 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

از اکبر ناجى ابادى) 
55) راى شــماره 13956030203401348هیــأت اول ســازمان عمران و بهســازى کاشــان بشناســه 
10980275885-پنج  دانگ قطعه زمین مشتمل به اطاق بمساحت 7904/75 مترمربع بشماره 22242 فرعى 

از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(مالک رسمى) 
56) راى شماره 13956030203401349هیأت اول شهردارى کاشان بشناسه 14000277247- یکدانگ 
قطعه زمین مشتمل به اطاق بمساحت 7904/75 مترمربع بشماره 22242 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آبادبخش2کاشان(مالک رسمى)
57) راى شماره 139560302034017369 هیأت اول0 مصطفى صالحى فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 
40766 صادره از کاشان بشماره ملى 1260397701- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان وانبارى 
بمساحت 187/77 مترمربع بشماره 6391 از 361 فرعى ازپالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان 

(خریدارى از ورثه حسین رضوى)
58)راى شماره 139560302034030398 هیأت اول. اسداله معزى فر فرزند محمد بشماره شناسنامه 1043 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261406230 – چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/98 مترمربع 
بشماره 6427  فرعى مجزى از 351 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان(مالک رسمى)

59)راى شماره 139560302034030399 هیأت اول. منیژه اقازاده فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 321 
صادره از قم به شــماره ملى 0384409342 – دو دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 210/98 مترمربع 
بشماره 6427  فرعى مجزى از 351 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان(مالک رسمى)

60) راى شماره 139560302034028802 هیأت دوم. مجید صحت فرزند جواد بشماره شناسنامه 2083 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1261967917 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/75 مترمربع بشماره 
6428  فرعى مجزى از 76 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از سید اسداله هاشمیان)
61) راى شماره 139560302034028803 هیأت دوم.منصور صحت فرزند جواد بشماره شناسنامه 66 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262118808 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/75 مترمربع بشماره 
6428  فرعى مجزى از  76 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از سید اسداله هاشمیان)
62)راى شــماره 139560302034031993 هیأت اول0 ســید حسین مرتضوى نســب فرزند سیدحسن 
بشماره شناسنامه 725 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261816951 -  ششدانگ زمین محصور مشتمل 
بر اطاق بمساحت 371/45 مترمربع بشماره 6503  از 81 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 

کاشان(خریدارى از ورثه حسین هاشمیان)
63) راى شــماره 139560302034026429 هیأت اول0 فاطمه جعفرزاده فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 

0 صادره از کاشان
به شماره ملى 1250114799 -  ششدانگ مغازه و زمین متصله بمساحت 352  مترمربع بشماره 6591  فرعى 

مجزى از 351 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان(خریدارى از مصطفى جعفرزاده )
64)راى شــماره  139560302034026964 هیأت دوم0 على کوهى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 700 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261925165- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/86 مترمربع 
بشماره 6595 فرعى مجزى از 173 فرعى ازپالك23 - اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان. (مالک رسمى)

65) راى شماره  139560302034026966 هیأت دوم0 الهام روشن قیاس فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 
3016 صادره از کاشان بشماره ملى 1262058521- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/86 مترمربع 
بشماره 6595 فرعى مجزى از 173 فرعى ازپالك23 - اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان. (مالک رسمى)

66) راى شماره 139560302034027741 هیأت دوم0 على شعبانى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 3340 
صادره از میمه به شــماره ملى 6229744058- ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اطاق بمساحت 
330/10 مترمربع بشماره 6596  فرعى مجزا از باقیمانده شماره 361 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع در درب 

فین بخش2 کاشان.
67) راى شماره 139560302034016311 هیأت اول0 اصغر قربانى فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 38550 
صادره از کاشان به شماره ملى 126037551-  یکدانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/23 مترمربع بشماره 

1398  فرعى مجزا از شماره 103 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 کاشان.
68) راى شماره 139560302034016310 هیأت اول0 منیرالسادات طوق کش فرزند محمود بشماره شناسنامه 
16427 صادره از تهران به شماره ملى 0037131818- دودانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/23 مترمربع 

بشماره 1398  فرعى مجزا از شماره 103 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 کاشان.
69) راى شــماره 139560302034016312 هیأت اول0 عاطفه قربانى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3103 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263343554- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه مساحت 99/23 مترمربع بشماره 

1398  فرعى مجزا از شماره 103 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 کاشان.
70) راى شماره 139560302034027729 هیأت دوم0 جالل صالحى قالهر فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
30 صادره از کاشان بشماره ملى 1263319718- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103 مترمربع بشماره 1407  

فرعى مجزا از شماره 166  فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 کاشان. 
71) راى شــماره 139560302034023881 هیأت دوم0 جالل چک کن فینى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
929 صادره از کاشان به شماره ملى 1263567630- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 215/09 مترمربع بشماره 
10754  فرعى مجزا از شماره 373 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 کاشان.(خریدارى 

از آقاى رضا چک کن فینى)
72) راى شــماره 139560302034027121 هیأت اول0 غالمرضا صادقى خرمدشــتى فرزند على بشماره 
شناسنامه 3236 صادره از تهران به شــماره ملى 0046715134- ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 
413/95 مترمربع بشماره 10768  فرعى مجزا از شماره 1233 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک 

بخش2 کاشان. (مالک رسمى)
73) راى شــماره 139560302034029267 هیأت دوم0 عفت سادات سیدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
40470 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260394743- ششدانگ قسمتى از یکبابخانه و باغچه بمساحت 
538/65 مترمربع بشماره 10812  فرعى مجزا از شماره 939 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک 

بخش2 کاشان. 
74) راى شــماره 139560302034017654 هیأت دوم0 محمد سعیدى پور فرزند مهدى بشماره شناسنامه 
163 صادره از کاشان به شماره ملى 1262707293- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 272/96 مترمربع بشماره 
6658  فرعى مجزا از شماره 855 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان. (مالک رسمى) 
75) راى شماره 139560302034025762 هیات اول0 محمدجواد شاه باال فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 
1250310253 صادره از کاشان به شماره ملى 1250310253- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 88/15 مترمربع 
بشماره 6707 فرعى مجزى از 4732 فرعى از پالك 34 - اصلى  واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.( خریدارى 

از على ور امیرى) 
76) راى شماره 139560302034026416 هیأت اول0 فروغ کریمیان مرقى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1361 صادره از کاشان به شماره ملى 1261066049- ششدانگ یکباب ساختمان و باغچه متصله بمساحت 
511/91 مترمربع بشماره 6734  فرعى مجزا از شــماره 1120 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان(خریدارى از على بوستانى و غیره)
77) راى شماره 139560302034027003 هیأت دوم0 محمدمهدى مداحیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 
15774 صادره از کاشان به شماره ملى 1263470221- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178/70 مترمربع بشماره 

6738  فرعى مجزا از شماره 1437 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان.
 78) راى شماره 139560302034026977 هیأت دوم0 احسان اشرفى فینى فرزند محمد بشماره شناسنامه 30 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262965306- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 176/206 مترمربع 
بشماره 6739 از شماره 1084 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از ورثه مرحوم اسداله سلیمانیه)
79) راى شماره 139560302034026978 هیأت دوم0 طاهره سنکالى فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 
37 صادره از کاشان به شماره ملى 1262985951-  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 176/20 مترمربع 
بشماره 6739  از شــماره 1084 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع درفین بزرگ بخش2 کاشان. (خریدارى مع 

الواسطه از ورثه مرحوم اسداله سلیمانیه)
80) راى شماره 139560302034027716 هیأت دوم0 عباس چاپى نوش آبادى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
10 صادره از آران وبیدگل به شماره ملى 6199822854-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 192/70 
مترمربع بشماره 6741  فرعى مجزا از شماره 1734 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان.
81) راى شماره 139560302034027718 هیأت دوم0 انیس سیدى سعادتى فرزند عباس بشماره شناسنامه 

183 صادره از

آران و بیدگل به شماره ملى 6199842642- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 192/70 مترمربع بشماره 
6741  فرعى مجزا از شماره 1734 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان. 

82) راى شــماره 139560302034031450 هیأت اول0 ســیدمهدى جدى فرزند سیداســماعیل بشماره 
شناسنامه41741 صادره از کاشان به شماره ملى 1260407489- سه دانگ ازششدانگ یکباب باغچه مشتمل 
برساختمان بمساحت 664/60 مترمربع بشماره 6762 از شماره 222 فرعى از پالك34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از شکراله همایونفال)
83) راى شــماره 139560302034031451 هیأت اول0 اشرف توسل کاشانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
571 صادره از کاشان به شماره ملى 1261685652 – سه دانگ از ششدانگ یکباب باغچه مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 664/60 مترمربع بشماره 6762 از 222 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان.

( خریدارى از آقاى شکراله همایونفال)
84) راى شماره 139560302034030314 هیأت دوم0 عباس چله دوان کاشانى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
48592 صادره از کاشان به شماره 1260475956- ششدانگ زمین محصور مشتمل بر ساختمان  بمساحت 
257/22 مترمربع بشماره 6763 از 121 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان.(خریدارى 

از بى بى مریم هادئى و غیره) 
85) راى شماره 139460302034030315 هیأت دوم0 عباس چله دوان کاشانى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
48592 صادره از کاشان به شماره ملى 1260475956- ششدانگ زمین محصور مشتمل به اعیان بمساحت 
239/23 مترمربع بشــماره 6764  فرعى مجزا از شــماره 121 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان. 
86) راى شماره 139560302034017410هیأت اول0زهره سادات مصطفائى حسن آبادى فرزنداقاسیدعلى 
بشماره شناسنامه 861 صادره از کاشان به شماره  ملى 1260951049- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 205/6 
مترمربع بشــماره 1465 فرعى مجزى از 1051 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد بخش2  کاشان 

(خریدارى از طاهره حسینى)
87) راى شماره 139560302034018118  هیأت اول0 مرتضى تنباکوکار فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 31 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1263017592 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 207/09 مترمربع بشماره 1466 

فرعى مجزى از 766 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد بخش2  کاشان (خریدارى از اعظم چلوئى)
88) راى شــماره 139560302034027051  هیأت اول0 قریب رضا ارشدى مشــکانى فرزند جواد بشماره 
شناسنامه 39 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263164730 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 362/35 مترمربع 
بشــماره 1475 فرعى مجزى از 115 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن اباد بخش2  کاشان (خریدارى 

از بتول رضازاده)
 89) راى شماره 139560302034026661 هیأت اول0 جواد کاظمى لتحرى فرزند حسن بشماره شناسنامه 
47 صادره از کاشان به شماره ملى 1262869064-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 213/10 مترمربع 
بشماره 6566 فرعى مجزى از 486 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى از حسن 

کاظمى)
90) راى شماره 139560302034026662 هیأت اول0 زهرا کریمى پور منفرد فرزند حسن بشماره شناسنامه 
409 صادره از کاشــان به شماره ملى 1262236916-سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 213/10 
مترمربع بشماره 6566 فرعى مجزى از 486 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى 

ازمرحوم حسن کاظمى)
91)راى شماره 139560302034031478  هیأت اول0 جواد رمضان زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 221 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1263569978 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 181/91 مترمربع 

بشماره 6657 فرعى مجزى از 1288 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان 
92)راى شــماره 139560302034031477  هیأت اول0 ســعیده لبافیان بیدگلى فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه 221 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263569978 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
181/91 مترمربع بشماره 6657 فرعى مجزى از 1288 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان

93) راى شماره 139560302034017632 هیات دوم. محمدحسین علیزاده لتحرى فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 192 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263569684 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189 
مترمربع بشماره  6791 فرعى مجزى از 823 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان (خریدارى 

از ورثه محمد علیزاده لتحرى)
94) راى شماره 139560302034017633 هیات دوم. راحله مهدى زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 565 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263573411 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189 مترمربع 
بشماره  6791 فرعى مجزى از 823 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان (خریدارى از ورثه 

محمد علیزاده لتحرى)
95) راى شــماره 139560302034017656  هیأت دوم. قدرت اله حاجى زاده لتحرى فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 23 صادره از کاشان به شماره  ملى 1262848946 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 272/35 مترمربع 
بشــماره 6792 فرعى مجزى از 265 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى مع 

الواسطه ازعلى باقى لتحرى )
96) راى شــماره 139560302034025990 هیات دوم. حسین ابوالفضلى حسن ابادى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 559 صادره از کاشان و شماره ملى 1261993314 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143/50 مترمربع 
بشــماره  6805 فرعى مجزى از 297 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان (خریدارى مع 

الواسطه از وراث مرحوم خانم جبارى)
97)راى شــماره 139560302034023797 هیات اول0 غالمرضا گندمى فرزند صفر بشماره شناسنامه 16 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262824001- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 311/55 مترمربع 

بشماره 6820 فرعى مجزى از 1456 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان.(مالک رسمى)
98)راى شــماره 139560302034023799 هیات اول0 طاهره شــریف زاده لتحرى فرزند ماشااله  بشماره 
شناسنامه 49 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262855926- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
311/55 مترمربع بشــماره  6820 فرعى مجزى از 1456 فرعى از پــالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 

کاشان. .(مالک رسمى)
99) راى شماره 139560302034027009 هیأت دوم. حمیدرضا گل کار لتحرى فرزند على عباس بشماره 
شناسنامه 407 صادره از کاشان به شماره ملى1263571832  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 222/90 مترمربع 
بشماره 6829 از 243 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى مع الواسطه ازمعصومه 

گندمکار ورثه مرحوم ماشااله جبارى)
100)راى شماره 139560302034026958 هیات دوم. جواد گندمکارلتحرى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
17 صادره از کاشان به شماره ملى 1263019501- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 138/30 
مترمربع بشماره 6832 فرعى مجزى از 240 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان (خریدارى 

مع الواسطه از عباس گلى)
101)راى شماره 139560302034026960 هیات دوم. زهرا گندمکارلتحرى فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان به شماره ملى 1250103797- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 138/30 
مترمربع بشماره 6832 فرعى مجزى از 240 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان (خریدارى 

مع الواسطه از عباس گلى)
102) راى شماره 139560302034029019 هیأت اول0 محسن طیبیان فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1391 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262085586 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/28 مترمربع بشماره 6834 

فرعى مجزى از 4915 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان  (خریدارى از محسن کریم)
103) راى شماره 139560302034029150  هیأت دوم. قاسم فالح زاده فرزند على محمد بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان به شماره  ملى 12500472930 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 96/85 مترمربع بشماره 6838 

فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان (خریدارى از حسن فیضى خادم)
 104) راى شماره 139560302034025280  هیأت اول0 زهرا ناظم الرعایا فرزند رضا بشماره شناسنامه 4 صادره 
از کاشان به شماره  ملى 1263248268 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/7  مترمربع بشماره 14233 فرعى 

مجزى از 6966 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان .(مالک رسمى)
105) راى شماره 139560302034023800  هیأت اول0 لیال خدائى فرزند حسین  بشماره شناسنامه 52162 
صادره از کاشان  بشــماره  ملى 1260511626 – پنج و نیم دانگ از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 50/1  
مترمربع بشــماره 14250 فرعى مجزى از 535 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  

(خریدارى از ورثه غالم طرقى)
106) راى شماره 139560302034023801  هیأت اول0 ابوالفضل خدائى فرزند حسین  بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان  بشماره  ملى 1250001961 – نیم دانگ از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 50/1  مترمربع 
بشماره 14250 فرعى مجزى از 535 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى 

از ورثه غالم طرقى)
107) راى شماره 139560302034023595  هیأت دوم0 فتحعلى محمدبیگى جوینانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 466 صادره از کاشان به شماره  ملى 1260761908 – ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 145/10  
مترمربع بشماره 14260 فرعى مجزى از 4188 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.

(مالک رسمى)
 108) راى شماره 139560302034027084 هیأت اول0 حمید رضا جبارى جعفر آبادى  فرزند حبیب بشماره 
شناسنامه 219 صادره از کاشان به شماره ملى1261878663 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100/95  مترمربع 
بشماره 14279 فرعى مجزى از 8699 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان(خریدارى 

از محسن جبارى)
109) راى شماره 139560302034027124 هیأت اول. حمید اعتصامى فرزند علیمحمد بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان به شماره  ملى 1250102073- ششدانگ یکبابخانه با حق ذیل الذکر بمساحت 109/21  
مترمربع بشماره 14282 فرعى مجزى از 13048 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان 

.(مالک رسمى)
110) راى شــماره 139560302034026993 هیأت دوم. على فالح فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان کدملى 1250042666 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/80 مترمربع بشماره 14283 
فرعى مجزى از 10848 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى از طاهره فارسى) 
111) راى شماره 139560302034027054 هیأت دوم. کبرى رحمانى طرئى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 
صادره از نطنز به شماره  ملى 1239861435- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114/15 مترمربع بشماره 14284 
فرعى مجزى از 1242 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى مع الواسطه از 

اکبر متوسلى)
112) راى شماره 139560302034027776 هیأت دوم0 مهدى تن در فرزند یوسف بشماره شناسنامه 4770 
صادره از تهران به شماره  ملى 0056995024- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160/70  مترمربع بشماره 14287 
فرعى مجزى از 1432 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان . (خریدارى مع الواسطه از 

رحمت اله فتحى)
113) راى شماره139560302034031131 هیأت دوم0 علیرضا بدیعى فرزند جالل بشماره شناسنامه 16 صادره 
از کاشان کدملى 1262118301- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع بشماره 14297 فرعى مجزى از 

5439 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان . .(مالک رسمى)
114) راى شــماره 139560302034030955  هیأت دوم0 مهدى صدوقى فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 
861 صادره از کاشان به شماره  ملى 1261797310- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/95 
مترمربع بشماره 14299 فرعى مجزى از 8196 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان. 

.(مالک رسمى)
115) راى شــماره 139560302034030954  هیأت دوم0 زهره اخوندزاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1250590000- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/95 مترمربع 
بشماره 14299 فرعى مجزى از 8196 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.(خریدارى 

از مهدى صدوقى)
116) راى شماره 139560302034032047 هیأت اول0 امیر مسعود گیالسى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
342 صادره از کاشان به شماره ملى 1262377714 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/60  مترمربع بشماره 

14302 از 1427 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان(خریدارى از اصغر گیالسى) 
117) راى شماره 139560302034030255 هیأت اول0 فرزانه ذاکرى فرزند اسد اله بشماره شناسنامه 31 صادره 
از کاشان به شماره ملى1263222153 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 127/35  مترمربع بشماره 14310فرعى 

مجزى از 1471 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان(خریدارى از محمد گیاهى) 
118) راى شماره 139560302034030392 هیأت اول0 ســعید زاهدى نیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1885 صادره از کاشــان به شماره ملى1262090520 – سه دانگ ازششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
103/69مترمربع بشماره 14320فرعى مجزى از 10323 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  

کاشان
119) راى شــماره 139560302034030393 هیأت اول0 مونا قامتى فرزند محمد بشماره شناسنامه 6406 
صادره از کاشان به شــماره ملى1263376576 – سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 103/69 
مترمربع بشماره 14320 فرعى مجزى از 10323 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان

120) راى شماره 139560302034025947 هیات دوم. زهره صباحى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
8903 صادره از کاشان  به شماره ملى 12605955382- ششدانگ یکباب مغازه و زمین محصور متصل به ان 
بمساحت 198/87 مترمربع بشماره 331 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع در اراضى صفى آباد  بخش 2 کاشان 

(مالک رسمى)
121)راى شماره 139560302034028343 هیات دوم . جواد مدحى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 46949 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1260459608 – ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 77/65 
مترمربع بشماره 335 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش 2 کاشان (خریدارى مع الواسطه  

از مالکین مشاعى صفى آباد)
122)راى شــماره 139560302034028344 هیات دوم. لیال گرانمایه زارع فرزند محمود بشماره شناسنامه 
50704 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260497070 – سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
77/65 مترمربع بشماره 335 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش 2 کاشان (خریدارى مع 

الواسطه  از مالکین مشاعى صفى آباد)
123)راى شماره 139560302034030195 هیات دوم. حسن محسنى یزدلى فرزند على بشماره شناسنامه 
15494 صادره از کاشان به شماره ملى 1263467423 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60  مترمربع 
بشــماره 338 فرعى از پالك 52 – اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 کاشان (خریدارى مع الواسطه  از 

مالکین مشاعى صفى آباد)
124)راى شماره 139560302034030196 هیات دوم. مریم هاشمیان فرزند على بشماره شناسنامه 0 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1250152781 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 60  مترمربع بشماره 338 
فرعى از پالك 52 – اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 کاشان (خریدارى مع الواسطه  از مالکین مشاعى 

صفى آباد)
125) راى شماره 139560302034005555 هیات دوم. محمدرضا ژاله خواه فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان به کدملى 1250126843- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 106/99 مترمربع بشماره 2926 فرعى 
مجزى از شماره1792 فرعى  ازپالك53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان (خریدارى ازحسن ژاله خواه)

126) راى شماره 139560302034023967 هیات دوم. ماشااله محمدى فرزند احمد بشماره شناسنامه 588 
صادره از کاشان به کدملى 1261952960- ششدانگ یکبابخانه ومغازه بمساحت 101/40 مترمربع بشماره 
2954 فرعى مجزى از شماره782 فرعى  ازپالك53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان. .(مالک رسمى)

 127) راى شماره 139560302034023957 هیات دوم. فاطمه قربانعلى زاده جمال فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 0

صادره از کاشان به کدملى 1250028019- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161/30 مترمربع بشماره 2955 فرعى 
مجزى از شماره782 فرعى از پالك53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از ماشااله محمدى)
128) راى شماره 139560302034027733 هیات دوم. جعفر بارفروش فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 748 
صادره از کاشان به کدملى 1261860217 - ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 84/20 مترمربع بشماره 
2958 از شماره 1455 فرعى از پالك 53 – اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از جواد بارفروش)
129) راى شماره 139560302034027735 هیات دوم. محمدرضا بارفروش فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 
748 صادره از کاشان به کدملى1262324084 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84/77 مترمربع بشماره 2959 
فرعى مجزى از شماره1455 فرعى از پالك53- اصلى واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از جواد 

بارفروش)
130) راى شماره 139560302034018112 هیات اول0 ابوالفضل قطبى فرزند على اصغر  بشماره شناسنامه 
999 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263603998- ششدانگ یکباب مغازه مکانیکى بمساحت 204/5 مترمربع 
بشماره 5270 فرعى مجزى ازشماره 1830 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در  راوند بخش 4 کاشان(خریدارى 

از ماشااله منصورى)
131) راى شماره 139560302034023393 هیات دوم. اعظم قمصرى زاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 
53 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262982472- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77/45 مترمربع بشماره  
5285 فرعى مجزى از 4444 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 کاشان (خریدارى مع الواسطه از 

مرتضى حامدى راوندى)
132) راى شماره139560302034030343 هیات اول0 فاطمه سادات حسینیان فرزند سید مجتبى بشماره 
شناسنامه 75 صادره از کاشان به شماره ملى 1263296270- ششدانگ زمین محصور مشتمل بر مغازه بمساحت 
93/61 مترمربع بشماره  5296 از 25 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 کاشان (خریدارى از ورثه 

سید مجتبى حسینیان)
133) راى شماره 139560302034023025 هیات دوم0 ماشااله رزبانیان فرزند محمد  بشماره شناسنامه 4 
صادره از کاشان به شــماره ملى 1263082548 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1188/80 مترمربع بشماره 
3395 فرعى مجزى از 493 فرعى  ازپالك3 – اصلى واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان (خریدارى مع الواسطه 

از اکبر اردهالى)
134) راى شــماره 139560302034026400 هیات اول. سید حسین پورساداتى فرزند سید عزیزاله بشماره 
شناسنامه 28 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263260152- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 236/05 مترمربع 
بشماره 1752  فرعى مجزى از 171 و 172 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع درخزاق بخش 4 کاشان (خریدارى 

از عباس گل احمدى)
135) راى شماره 139560302034005782 هیات اول. حسن تقى پور نیاسر فرزند عباس  بشماره شناسنامه 8 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262844657- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 333/12 مترمربع بشماره  3855 
فرعى مجزى از 782 فرعى از پالك 35 - اصلى  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان(خریدارى از وراث سلطنت مهرابى)
136) راى شــماره 139560302034027083 هیات اول0 ماشااله شــعبانى منفرد فرزند سیف اله  بشماره 
شناسنامه 35 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262919606- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 566/5 مترمربع 
بشماره 3870فرعى مجزى از 1962 فرعى از پالك 35 - اصلى  واقع درنیاسر بخش 6 کاشان(خریدارى از ورثه 

على اکبر مشهدى)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الف: 192 تاریخ انتشار نوبت اول :   1396/2/9 تاریخ انتشارنوبت دوم :  1396/2/25  محمد سلمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك کاشان/2/195         
حصر وراثت

آقاى محمدعلى موسى زاده طالخونچه فرزند نوروز به شماره شناسنامه/ملى 41 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 96/138 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحومه فاطمه 
امیدى فرزند محمد به شــماره شناســنامه/ملى 5419262061 در تاریخ 1396/1/15 بدرود زندگى گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- زهرا موســى زاده طالخونچه فرزند 
نوروز به شماره شناســنامه یا کد ملى 170 نسبت به متوفى (فرزند) 2- پروانه موســى زاده طالخونچه فرزند 
نوروز به شماره شناسنامه یا کدملى 54 نســبت به متوفى (فرزند) 3- زهره موسى زاده طالخونچه فرزند نوروز 
به شماره شناسنامه یا کدملى 27 نســبت به متوفى (فرزند) 4- محمدعلى موسى زاده طالخونچه فرزند نوروز 
به شماره شناسنامه یا کدملى 41 نسبت به متوفى (فرزند) 5- نادعلى موســى زاده طالخونچه فرزند نوروز به 
شماره شناسنامه یا کدملى 134 نسبت به متوفى (فرزند) 6- مرتضى موســى زاده طالخونچه فرزند نوروز به 
شماره شناسنامه یا کدملى 227 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/123 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/2/631
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950727 خواهان مصطفى درویش دادخواســتی مبنی بر الزام به طرفیت حسن 
باسره تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 96/4/13 ساعت 6/00 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 4223 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/742

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951526 خواهان آقاى رضا احمدى با وکالت آقاى ضرابى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت آقاى علیرضا منصورى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/3/27 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 4222 شعبه 

نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/743
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960083 خواهان محمدجواد اخوان مالیرى دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به 
طرفیت مهرى رمضانى آفارانى تقدیم نموده و وقت رسیدگى براى مورخ 96/4/21 ساعت 18 تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان 
شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 4221 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/744
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951384 خواهان سیدمحمد محسنى جزن آبادى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک 
به طرفیت محمودرضا حبیبى نایینى فرزند فرهنگ تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براى روز یک شنبه مورخ 
96/5/1 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهار راه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 

مـی شـود. م الف: 4220 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/745
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951341 خواهان على پناهنده با وکالت خانم یوسفیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
سه فقره چک به طرفیت محمود موسوى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براى روز یک شنبه مورخ 96/4/4 
ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان چهار راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 

4210 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/746
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960097- 678/95 خواهان محمدعلى محسنى پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- فرنوش رحیمى مقدم 2- على پوریاى ولى 3- عباس نبوى نیا تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی 
براى مورخ 96/3/28 ساعت 17/00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 

4208 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/748
ابالغ تجدید نظرخواهى

در خصوص پرونده کالسه 951234 شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظرخواه ابوالفضل کاظمى به 
طرفیت فرشته بنهانى تجدیدنظرخواهى نموده  است. لذا با توجه به مجهول المکان بودن برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشر آگهى به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و پرونده 
به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 4207 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/749
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1512/95 خواهان مســعود مروت جو دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
محمدرضا ناظم تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخ 96/4/3 ساعت 11:30 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول خیابان ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك 
57-کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان-شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 4187 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/750



آگهىآگهى 07072938 سال چهاردهمدو شنبه  25 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 1394/95 خواهان فاطمه تقى زاده اصل دادخواستی مبنی بر اصغر على پور و على رضا 
بابایى به طرفیت مطالبه چک تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/3/27 ساعت 10 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد-اول خیابان ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا پالك 57-کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان-شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 4238 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/751

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960149 خواهان سعید آمهدى دادخواستی مبنی بر (نسخه ثانى پیوست) استرداد وجه مبلغ 
23/165/000 ریال به طرفیت نعیم مرمضى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 96/3/27 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى نیکبخت چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى 
مدافع حرم شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 4224 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/752
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951522 خواهان جمال امینى موسى آبادى (وکیل محمدیان) مهرى نمازیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به پرداخت مبلغ 29/085/500 وجه دو فقره فاکتور فروش به طرفیت قاســم نوروزى تقدیم نموده 
 است. وقت رسیدگی مورخ 96/4/10 ساعت 10 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى نیکبخت 
چهارراه وکال شوراي حل اختالف اصفهان شهداى مدافع حرم شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 4231 

شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/753
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951549 ش/14 خواهان مهدى محمدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
سید احمد حسینى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/3/28 ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 4218 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/754
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1461/95 خواهان رضا محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال بابت 
انجام کار پارچه شراکتى به انضمام تأخیر تأدیه از سال 1364 تا صدور حکم بدوى به انضمام هزینه دادرسى-قرار تأمین 
خواسته به طرفیت ورثه مرحوم عبداله گلشنى و محمود تمیزى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 
96/3/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشگاه و خ 
میرزا طاهر- مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 

مـی شـود.  م الف: 4271 شعبه 51 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/755
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951269 شماره دادنامه: 9609976796200341 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شوراي حل اختالف 
اصفهان خواهان: على اکبر محمدوند به نشانی: اصفهان انتهاى عالمه امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع مسکونى 
مجتبى طبقه همکف، وکیل: آرزو حمیدپور، به نشانى: اصفهان انتهاى عالمه امینى کوچه شهید کاویانى مجتمع 
مسکونى مجتبى واحد 1 خوانده: احمد وحیدى دستجردى به نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه حواله، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي على اکبر محمدوند با وکالت آرزو 
حمیدپور به طرفیت احمد وحیدى دستجردى به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه حواله/حواله هاى 
شماره 95/2/25-120962، 95/2/30-120963، 95/3/5-120964، 95/3/10-120965، 120961- 95/2/20، 
به انضمام مطلق خسارات قانونى، به عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عموى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/030/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق قرارداد 2/000/000 ریال و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/5 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى 
محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى 
به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 4261 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/756
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100369804799 شماره پرونده: 9409986837100178 شماره بایگانی شعبه: 951152 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: حسن حالج مفرد به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/04/20 سه شنبه 
ساعت : 09:00 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان 
در خصوص دعوي خدیجه احمدى طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع گواهى گواهان دائر بر 

ترك منزل توسط زوج در این شعبه حاضر شوید. م الف:  4424 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /2/757
ابالغ راي

شماره پرونده: 951471 شماره دادنامه: 9609976794400127-96/1/31 مرجع رسیدگى: شعبه 14شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسن نظرى توکلى و مسعود بهرامى به 
نشانى خ جى مقابل خ تاالر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه وکیل: جواد قاسمى به نشانى خ جى مقابل تاالر سرپرستى 
تعاونى ثامن االئمه خواندگان: 1- عبدالحسین نیک بخت 2- محمد میرزایى 3- مهدى امینى تیرانى هر سه به نشانى 
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي خواهان تعاونى ثامن االئمه با وکالت 
جواد قاسمى به طرفیت خواندگان 1- عبدالحسین نیک بخت 2- محمد میرزایى 3- مهدى امینى تیرانى به خواسته 
مطالبه بخشى از چک مبلغ 180/000/000 ریال بخشى از وجه چک به شماره 379500 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 
310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پنج میلیون و چهارصد و سى هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/6/13) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان می باشد. م الف: 4217 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/758
اجراییه

تاریخ: 1396/2/11 شــماره: 876/95 به موجب رأي شــماره 9509976797100662 تاریخ 95/12/2 حوزه 41 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: زهره شفیعى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خط تلفن همراه شماره 09133154234 به 
انضمام هزینه ى دادرسى و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مهدى رضوى زاده فرزند ابوالحسن به نشانى 
اصفهان خ آبشار سوم کوى کوهسار ساختمان آهنگ طبقه 4 زنگ شماره 9. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 4259 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/2/759
اجراییه

شماره: 95-771 به موجب راي شماره 1030 تاریخ 95/10/29 حوزه 29 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن اسدالهى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و سه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى (2/370/000ریال) 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها (24/000/000-95/3/20 و 
24/000/000- 95/2/10 و 19/000/000-95/3/15 و 20/000/000-95/2/15) تا تاریخ اجراى کامل حکم در 
حق خواهان: مسعود زارع با وکالت ابراهیم زارع به نشانى خ نیکبخت-خ شهید نیکبخت-کوچه شماره3-بن بست 
کیهان-پالك137-طبقه همکف و مبلغ نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 4245 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/760

اجراییه
شماره: 503/94 ش 25 به موجب راي شماره 304 تاریخ 95/3/26 حوزه 25 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد رئیسیان به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت 
خوانده طبق دادنامه 818-95/10/28 به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت خسارت وارده و 160/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى در حق خواهان: احمد جواجه به نشانى اصفهان-خ ارتش- روبروى خانه معلم-ك 
59-منزل دوم-ط دوم و همچنین محکومیت خوانده طبق رأى اصالحى به شماره 304-96/3/26 به پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه دستمزد کارشناسى طبق تعرفه و 1/200/000 ریال هزینه حمل جرثقیل و همچنین 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/6/24 تا تاریخ وصول که محاسبه برعهده ى اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرائى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 4243 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/761
اجراییه

شماره: 860/95 ش 25 به موجب رأي شــماره 1087 تاریخ 95/11/26 حوزه 25 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حاتم مالمیر به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 755/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 80/6/3 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: مختار عباسى به نشانى دروازه تهران-خ امام 
خمینى-قبل از پل شهید خرازى پیچ و مهره فروشى آریا و پرداخت نیم عشر حق  االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 4232 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/762
اجراییه

شماره: 950814-96/2/10 به موجب رأي شماره 9502016 تاریخ 95/11/13 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: ابراهیم کاظمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 5/750/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه آگهى به مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به ش 841/941439-94/8/30 در حق خواهان: حمید مصلحى با 
وکالت آقاى مستأجران به نشانى اصفهان خ مقداد نبش ك ش 7 ساختمان زیتون ط اول و نیم عشر حق  االجراء. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 4227 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/763

اجراییه
شماره: 1877/92-95/1/18 به موجب رأي شماره 686 تاریخ 93/4/24 حوزه اصفهان شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان به موجب رأى شماره 9409970350100644 تاریخ 94/5/4 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى که قطعیت یافته 
است محکوم علیه: غالمرضا بحرینى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت پانزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و صد و شش هزار ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ 92/12/5 
لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا به صندوق. مشخصات محکوم له: محمد متقى پور با وکالت حسین 
دادخواه تهرانى به نشانى خ 15 خرداد-بازارچه نایب االمام-جنب مسجد لواسانى-پالك84. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحاً اعالم نماید. م الف: 4291 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/764
حصر وراثت

عبدالعلى کالنترى داراى شناسنامه شماره 4168 به شرح دادخواست به کالسه 61/96 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سروش کالنترى بشناسنامه 64 در تاریخ 95/12/30 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-شهربانو جعفرى دهقى ش ش 11  و ت ت سوم 
فروردین هزار و سیصد و شصت و یک (همسر متوفى) 2-رضاکالنترى  دهقى ش ش 127350424 و ت ت هفتم تیرماه 
هزار و سیصد و هشتاد (فرزند متوفى) 3-مهرانگیزکالنترى دهقى ش ش 4959 و ت ت دوم دیماه هزار و سیصد و سى 
(مادر متوفى) 4-عبدالعلى کالنترى دهقى ش ش 4168 و ت ت نوزدهم اسفند هزار و سیصد و بیست و دو(پدر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 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: 4370 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختال ف مهردشت/2/867
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/362406 آقاى مصطفى قلى یعقوب زاده فرزند یوســف بموجب درخواســت وارده بشــماره 
961218641303024 مورخ 1396/02/02 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 838/1 واقع در قطعه شش نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 171 دفتر 91 ذیل ثبت 12205/10444 بنام حیدرعلى موحدى نجف آبادى فرزند براتعلى ثبت و ســند 
مالکیت بشماره سریال 336447 صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى 112568 مورخ 1372/02/09 دفترخانه 
23 به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 4343 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/900 /2
اجراییه

شماره: 190/95 ش 8 ح- 1396/2/10 به موجب راي شماره 839 تاریخ 95/12/7 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- تاج گل دودانگه 2- عیدى شیاسى هر دو به نشانی: مجهول المکان 
محکوم اند به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال خواب خودرو و مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له: محمد برات پور فرزند جهانشاب به نشانى: عطار- 10 شرقى- پ 3، 
هزینه عملیات اجرایى بر 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 میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

303  اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/915
حصر وراثت

هلن کرمزاده خرم آباد بشناسنامه شماره 526 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 81/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان تاجى ساکى به شناسنامه شماره 206 در تاریخ 
1395/12/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هلن کرمزاده خرم آباد فرزند غالمعباس شماره 
شناسنامه 526 نسبت با متوفى (دختر) 2- کامران کرمزاده خرم آباد فرزند غالمعباس شماره شناسنامه 220 نسبت با 
متوفى (پسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 300 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/916
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759300830 شماره پرونده: 9509983759100968 شماره بایگانی شعبه: 960240 با 
توجه به اینکه خواهان نسیم مهدیه فرزند فاضل دادخواستی به طرفیت خوانده آقایعلى کرد سفلى فرزند اصغر به خواسته 
طالق تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به 1 دادگاه خانواده حقوقى شهرستان 
شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالســه 9509983759100968 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/04/18 و ساعت 11 تعیین شــده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 296 

شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /2/917
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان مبارکه

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

« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »
1-رأى شــماره 139560302009005512 مورخ 1395/12/22 آقاى غالمرضا شفیعى سرارودى فرزند عبدالرحیم  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/45مترمربع مجزى شده ازپالك 16-اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى حیدر صادقى سرارودى
2-رأى شماره 139560302009005262 مورخ 1395/11/27  آقاى اسفندیار سلیمانى فرزند جواد سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 379/20 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى غالمعلى فخارى مبارکه
3-رأى شماره 139560302009005263 مورخ 1395/11/27  خانم عفت على زاده مبارکه فرزند عباسقلى سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 379/20 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى غالمعلى فخارى مبارکه
4-رأى شماره 139560302009005547  مورخ1395/12/23 آقاى على مهرنژاد   فرزند حسینعلى  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 369/50 مترمربع مجزى شده از پالك 114فرعى از19-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى علیرضا ضیائى قهنویه
5- رأى شماره 139560302009005548  مورخ1395/12/23 آقاى على مهرنژاد   فرزند حسینعلى  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 204/16 مترمربع مجزى شده از پالك 114فرعى از19-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى علیرضا ضیائى قهنویه
6-رأى شماره 139560302009005225 مورخ 1395/11/26  آقاى صادق اکبرى بیشه فرزند رحیم  ششدانگ یکباب 
خانه به  مساحت 295/20 مترمربع مجزى شده از پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

کریم باقریان سرارودى 
7- رأى شــماره 139660302009000011 مورخ 1396/01/14  خانم فرحناز نجفى حسن آبادى   فرزند غالمعلى  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92/91مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
8- رأى شماره 139660302009000012 مورخ 1396/01/14  آقاى فرهاد نجفى فرزند عبدالرزاق    ششدانگ یکباب 
خانه به  مساحت 345/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى احمد دهقانى وینچه 
9-رأى شــماره 139660302009000001 مورخ1396/01/14 ســازمان بهزیستى استان اصفهان به شناسه ملى 
14000297607    ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 96/35 مترمربع مجزى شده از 527فرعى از377/1-اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى محمدرضا ملکى دیزیچه
10- رأى شــماره 139560302009005550  مورخ1395/12/23آقاى مرتضى مهیارى ده ســرخى  فرزند محمد  
ششدانگ یکباب تعمیرگاه  به مساحت 261/30 مترمربع مجزى شده از پالك 15-اصلى باقیمانده بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسین باقرى خولنجانى
11-رأى شماره 139660302009000007  مورخ1396/01/14آقاى بختیار باروتى  فرزند عبدالعلى   ششدانگ یکباب  
ساختمان به مساحت 283/38مترمربع مجزى شده از پالك 12-اصلى باقیمانده بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى یداله باروتى  
12-رأى شماره 139560302009005591 مورخ 1395/12/23 آقاى ابراهیم اکبرى بیشه   فرزند على   ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 338/60 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى فرج اله علیرضایى
13-رأى شماره 139560302009005522 مورخ 1395/12/23 خانم خاتونجان دانشمند دیزیچه   فرزند رضا   ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 517/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى مختار کریمى
14-رأى شــماره 139660302009000396 مورخ 1396/01/29 آقاى فضل اله خالوزاده مبارکه   فرزند ســیف اله  
ششدانگ یک ساختمان نیمه ساز به مساحت 132/30مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى اسداله سعیدى 
15-رأى شماره 139560302009005232  مورخ 1395/11/26 آقاى خداداد نجاتى درچه  فرزند یداله  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 95/45مترمربع مجزى شده از پالك  یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى حیدرعلى اقاجانیان 
16- رأى شماره 139560302009005418  مورخ 1395/12/04 سعید عباسیان  فرزندصفرعلى ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 200/25مترمربع  مجزى شده از پالك  16- اصلى بخش8   انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

کریم باقرزاده 
 17- رأى شماره 139560302009005253  مورخ1395/11/27 آقاى شهباز اسماعیلى   فرزند حمزه على   ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 159/86 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى مهدى ایرانپور   
18-رأى شماره 139560302009005535 مورخ 1395/12/23 خانم خدیجه جبارى دیزیچه    فرزند شکراله ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 309/50مترمربع مجزى شده از پالك 377/1– اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین کریمى 
19-رأى شماره 139560302009005554  مورخ 1395/12/23 آقاى یوسف على قدیرى نوکابادى فرزند یعقوبعلى    
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 208/10مترمربع مجزى شده از پالك 382– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى حسن کریمیان نوکابادى  
20-رأى شــماره 139560302009005532  مورخ 1395/12/23 آقاى علیرضا قدیرى نوکابادى  فرزندیعقوبعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 279/90 متر مربع  مجزى شده از پالك 382– اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى حسن کریمیان نوکابادى  
21-رأى شماره 139560302009005572  مورخ 1395/12/23 آقاى حمید دانشمند دیزیچه فرزند نصراله ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 177/20 متر مربع  مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین کریمى
22-رأى شماره 139560302009005541  مورخ 1395/12/23 آقاى حمید دانشمند دیزیچه فرزند نصراله ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 177/60 متر مربع  مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین کریمى
23-رأى شماره 139560302009009005593  مورخ 1395/12/23 آقاى  حسین قربانى    فرزند اسفندیار  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 214/00 متر مربع  مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى اله یار باروتى شاهکوچکى 
24-رأى شماره 139560302009005585  مورخ 1395/12/23 آقاى علیرضا حسین زاده  فرزند شکراله   ششدانگ 

یکباب ساختمان  به مساحت 249/60 متر مربع  مجزى شده از پالك 275فرعى از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 
قباله عادى از مالک رسمى علیرضا حسین زاده

25-رأى شماره 139660302009000364  مورخ 1396/01/29 آقاى علیرضا حسین زاده  فرزند شکراله   ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 264/50 متر مربع  مجزى شده از پالك 471فرعى از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان مبارکه
26-رأى شماره 139560302009005518  مورخ1395/12/22آقاى خداداد اکبرى  فرزند نصراله   ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 221/50 مترمربع مجزى شده از پالك 382  - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

فرج اله عطائى
27رأى شماره 139560302009005519مورخ1395/12/23آقاى خداداد اکبرى  فرزند نصراله ششدانگ یکباب انبار  
به مساحت 64/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى فرج اله 

عطائى 
28-رأى شماره 139660302009000006  مورخ1396/01/14آقاى مجید درویشى  فرزند فیض اله  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 273/63 مترمربع مجزى شده از پالك 582فرعى ازچهار-اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک  رسمى على اکبر کیانى 
29-رأى شماره 139560302009005203 مورخ 1395/11/26 آقاى نعمت اله اصالنى   فرزند حاصل ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 286/24مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى باقیمانده بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى محمد باروتى شاه کوچکى
30-رأى شماره 139560302009005235 مورخ 1395/11/26 آقاى محمد یزدانى باغملکى   فرزند مصطفى ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 213/35مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى امیرقلى ایرانپور مبارکه
31-رأى شماره 139560302009005215 مورخ 1395/11/26 خدیجه علیرضائى دیزیچه   فرزند اسماعیل ششدانگ 
یک باب کارگاه  به مساحت 143/19مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى کریم نورى
32-رأى شماره 139560302009005573 مورخ 1395/12/23 آقاى مسیب فروغى قهنویه فرزندعلى یار ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 206/90 مترمربع مجزى شده از پالك 391فرعى از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عباس میرزائى 
33-رأى شــماره 139660302009000003 مورخ 1396/01/14آقاى اسماعیل عقیلى دهنوى فرزند محمدعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 291/80 مترمربع مجزى شده از پالك 145فرعى از یک- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  حسن عقیلى ولد صادق  
34-رأى شماره139560302009005527مورخ1395/12/23آقاى مجید شریفى سرارودى فرزند حسن  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت202/71مترمربع مجزى شده از  پالك 207فرعى از پنج- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى یداله شریفى سرارودى و ابوالقاسم باقریان سرارودى
35-رأى شماره 139560302009005239 مورخ 1395/11/27 آقاى علیرضا گودرزى    فرزند اسفندیار  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 75/00 مترمربع مجزى شده از پالك 90فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى رضا امیرخانى
36-رأى شماره 139560302009005592 مورخ 1395/12/23 آقاى حسن نصوحى  فرزند محمدعلى   ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 341/80 مترمربع مجزى شده از پالك 1424فرعى از یک - اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى مهدیقلى فرهمند حسن آبادى
37-رأى شــماره 139560302009005540 مورخ 1395/12/23 آقــاى علیرضا مومنى نهچیرى فرزند جعفرقلى  
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 23/00 مترمربع مجزى شده از پالك 69فرعى از ده- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى على ایرانپور مبارکه 
38- رأى شماره 139660302009000010 مورخ 1396/01/14 آقاى على اکبر قربانى فرزند بهمن  ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت 164/50 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى حسین دانش 
39-رأى شماره 139560302009005577 مورخ 1395/12/23 آقاى محمود ربیعى  مبارکه فرزند اصغر  ششدانگ   
یک باب ساختمان  به مساحت 235/94 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى شعبانعلى فخارى مبارکه 
40-رأى شــماره139660302009000370مورخ1396/01/29خانم عفت خرام پورفرزند غالمعلى ششدانگ یک 
باب  خانه  به مساحت174/22مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى قدمعلى ایرانپور
41-رأى شماره 139660302009000009 مورخ 1396/01/14 آقاى محسن باقریان سرارودى   فرزند حسن   ششدانگ 
یک باب ساختمان   به مساحت 632/90 مترمربع مجزى شده از پالك 306فرعى از سه- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى رمضانعلى وخدادادباقریان   
42- رأى شماره 139560302009005222 مورخ 1395/11/26 خانم زهرا شریفیان مبارکه   فرزند سیدحسن دو دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 192/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
43-رأى شماره 139560302009005223 مورخ 1395/11/26 آقاى سعید احمدى مبارکه  فرزند ابراهیم چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
44-رأى شماره 139560302009005251 مورخ 1395/11/27 آقاى رمضان کیانى فرزند خداداد  ششدانگ یکباب 
خانه   به مساحت 145/62 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

رجبعلى ایرانپور
45-رأى شماره 139560302009005220 مورخ 1395/11/26 خانم زهرا دهقانى فرزند  محمد ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 202/87 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  

حسن راستى 
46-راى   شماره 139560302009005221 مورخ 1395/11/26 آقاى اکبر روشنیان  فرزند  منصورعلى   ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 178/15 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین ایرانپور 
47-راى شماره 139560302009005256 مورخ 1395/11/27 آقاى مهدى باقریان   فرزند حسن سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 181/16 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور 
48- راى شماره 139560302009005257 مورخ 1395/11/27 خانم زهرا کیانى شیخ آبادى   فرزند حسنعلى  سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 181/16 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور
 49- راى شــماره 139660302009000371 مورخ 1396/01/29 آقاى صادق مرادى  فرزند  خسرو  ششدانگ یک 
باب خانه   به مساحت 227/30 مترمربع مجزى شده از پالك 48- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى اشرف یاورى 
50-راى شــماره 139660302009000361 مورخ 1396/01/29 آقاى بتول مومن زاده خولنجانى فرزند عوضعلى   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 235/31 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
51-راى   شماره 139660302009000367 مورخ 1396/01/29 آقاى مرتضى روحانى   فرزند  محمد  ششدانگ یک 
باب خانه   به مساحت 153/50 مترمربع مجزى شده از پالك 343فرعى از 19- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى سیف اله نهچیرى  
52- راى   شماره 139660302009000357 مورخ 1396/01/29 آقاى کریم یوسفى   فرزند حسن   ششدانگ یک 
باب ساختمان   به مساحت 231/65 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین ایرانپور  
53- - راى شــماره 139660302009000358 مورخ 1396/01/29 خانم فاطمه محمدى فرزند خداداد  ششدانگ 
یکباب ساختمان   به مساحت 271/15 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حسین ایرانپور
54- راى شــماره 139660302009000365 مورخ 1396/01/29 آقاى محمد دانشــمند دیزیچه  فرزند رحمت اله  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 318/30 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى حسن علیرضائى
55-راى شماره 139660302009000362 مورخ 1396/01/29 آقاى محمد خسروى   فرزند عباس  ششدانگ یک 
باب ساختمان نیم ساخت  به مساحت 399/27 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عبدالخاق باروتى شاه کوچکى 
56-راى شماره 139660302009000630 مورخ 1396/02/11 خانم جمیله قدیرى نوکابادى فرزند محمود  ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه  به مساحت 84/05 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى شکراله نادرى
57- راى شماره 139660302009000631 مورخ 1396/02/11 خانم جمیله قدیرى نوکابادى فرزند محمود  ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه  به مساحت 12/10 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى شکراله نادرى
58- راى شماره 139660302009000685 مورخ 1396/12/13 آقاى مجتبى مشایخى کیا فرزند رحمت اله ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 215/00 مترمربع مجزى شده از پالك 52- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى عبداله قاضى زاده
59-راى شــماره 139660302009000366 مورخ 1396/01/29 آقاى علیرضا جعفرى نهچیرى فرزند ســیف  اله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 295/01 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى ناصرقلى خادمى
60-راى شماره 139660302009000360 مورخ 1396/01/29 آقاى حبیب اله باروتى شاه کوچکى فرزند صفرعلى 
ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساخت  به مساحت 163/45 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش 9انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى 
61-راى شماره 139560302009005586 مورخ 1395/12/23 آقاى عزیزاله سلیمانى   فرزند ناصرقلى  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 315/36 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
62-رأى شماره 139560302009005530 مورخ 1395/12/23 آقاى امراله رنجکش قهنویه   فرزند  قدمعلى  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 421/63 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى بهادرخان  نهچیرى 
63-رأى شماره 139560302009005510 مورخ 1395/12/22 آقاى بهمن بهرامى قهنویه   فرزند عوضعلى    ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت 151/70 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى بهادرخان نهچیرى
64-رأى شماره139660302009000014مورخ1396/01/14آقاى محمدقربانى سینى فرزندعلى ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت206/20مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

بهادرخان نهچیرى
65-رأى شــماره139560302009005565مورخ1395/12/23آقاى اصغر رضــا محمدى طالخونچه فرزند رضا   
ششدانگ یکباب خانه  به 156/55مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى محمود پریشان نهچیرى
66-رأى شماره139560302009005570مورخ1395/12/23آقاى قدمعلى احمدپور مبارکه فرزند باقر  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت350/14مترمربع مجزى شده از  پالك 1132فرعى از دو- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى حاجى حسن احمدپور و جلیل احمدپور
67-رأى شماره139560302009005589مورخ1395/12/23آقاى عوضعلى صالحى مبارکه فرزند صفرعلى چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت325/74مترمربع مجزى شده از  پالك 1048فرعى از دو- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیداد خاکى
68-رأى شماره139560302009005608مورخ1395/12/24خانم پرى صالحى مبارکه فرزند هادى دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت325/74مترمربع مجزى شده از  پالك 1048فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیداد خاکى
69-رأى شماره139560302009005553مورخ1395/12/23آقاى علیرضا قربانى اسماعیل ترخانى فرزند خیراله  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت145/75مترمربع مجزى شده از  پالك 983فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
70-رأى شماره139560302009005515مورخ1395/12/22آقاى بهروز اسدى مبارکه فرزند مرتضى سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت103/57مترمربع مجزى شده از  پالك 36فرعى از 14- اصلى بخش8 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسن قربانى شاه کوچکى
71-رأى شماره139560302009005514مورخ1395/12/22آقاى فریبا بدیعى نجف آبادى فرزند حسین سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت103/57مترمربع مجزى شده از  پالك 36فرعى از 14- اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن قربانى شاه کوچکى
تاریخ انتشار نوبت اول:   1396/02/25 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1396/03/09 م الف:  96/0116  مظاهر نصرالهى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/2/934

   آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و نسل فردا آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139560302015001145 مورخ 95/05/25  حسین کریمى بهجت آبادى فرزند نبى اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
2 - راى شماره 139560302015002329 مورخ 95/11/28  امیرقلى على پور چرمهینى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 254,25 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن امینى چرمهینى .
3 - راى شــماره 139660302015000067 مورخ 96/01/23  روح اله امیدى فرزند على بابا نسبت به 4 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
4 - راى شماره 139660302015000068 مورخ 96/01/23  فاطمه امیدى فرزند على محمد نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,57 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
5 - راى شماره 139660302015000069 مورخ 96/01/23  زهرا کریمى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 207,81 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
6 - راى شــماره 139660302015000125 مورخ 96/01/31  على جهاندار ملک آبادى فرزند على کرم نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,05 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على کرم جهاندار ملک آبادى.
7 - راى شماره 139660302015000132 مورخ 96/01/31  على محمد پیرخلیلى چرمهینى فرزند عبداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280,10 مترمربع مفروزى از پالك 155 فرعى از 366 - اصلى واقع در  چرمهین بخش 

10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على یار نعمتى چرمهینى .
8 - راى شماره 139660302015000133 مورخ 96/01/31  احمدرضا کریمیان فرزند اله مراد نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 164,64 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حفیظ اله کریمى ملک آبادى .
9 - راى شماره 139660302015000135 مورخ 96/01/31  رضا براتى سده فرزند مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 112,27 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مختار مختار زاده ریزى .
10 - راى شماره 139660302015000136 مورخ 96/01/31  جعفر موذنى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 161,56 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على موذنى بیستگانى .
11 - راى شماره 139660302015000138 مورخ 96/01/31  مجید قاسمى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 256,67 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى .
12 - راى شــماره 139560302015000139 مورخ 96/01/31  مجتبى قاسمى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 269,77 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم على محمدى .
13 - راى شماره 139660302015000140 مورخ 96/01/31  على اصغر عسکرى بهجت آبادى فرزند مرتضى قلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281,34 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى قلى عسگرى .
14 - راى شماره 139660302015000141 مورخ 96/01/31  محمد جعفرى ریزى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 97,54 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسداله جعفرى ریزى .
15 - راى شماره 139660302015000143 مورخ 96/01/31  صفدر صادقى فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 512,79  مترمربع مفروزى از پالك 348 - اصلى واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حفیظ اله محمودى .
16 - راى شماره 139560302015000144 مورخ 96/01/31  محمد رضا فروغى فرزند عبدالغفور نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 303,11  مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على جان فتحى ملک آبادى .
17 - راى شماره 139660302015000146 مورخ 96/01/31  فضل اله باقرى فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 226,18 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نوروزعلى سلیمیان ریزى .
18 - راى شــماره 139660302015000148 مورخ 96/01/31  حیدر حیدرى باباشــیخعلى فرزند امراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 131,48 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 – اصلى 
تبدیل شده واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى امراله حیدرى 

باباشیخعلى .
19 - راى شماره 139660302015000276 مورخ 96/02/17  محمد قجه ریزى فرزند احمد نسبت به 3,5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,57  مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم مرادى ریزى .
20 - راى شماره 139660302015000277 مورخ 96/02/17  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند نعمت اله نسبت به 2,5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,57  مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قاسم مرادى ریزى .
21 - راى شماره 139660302015000278 مورخ 96/02/17  زهرا قاسمیان چرمهینى فرزند صفر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 414,84 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیار تقى زاده .
22 - راى شماره 139660302015000279 مورخ 96/02/17  پارسا خلیلى فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 355,06 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رجبعلى شهریارى کله مسیحى .
23 - راى شماره 139660302015000291 مورخ 96/02/19  على مازندرانى فرزند یداهللا نسبت به ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 65609,48 مترمربع مفروزى از پالك 210 - اصلى واقع در مزرعه دره سفلى بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرحیم و مرتضى فرزندان محمد حسن جاویدان (بالسویه) .
24 - راى شماره 139660302015000293 مورخ 96/02/19  ابراهیم ابراهیمى فرزند لطیف نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 426,48 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على اکبر امینى .
25 - راى شماره 139560302015000294 مورخ 96/02/19  جواد شیخ فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 107,50 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 – اصلى تبدیل شده واقع در باباشیخعلى 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى علیمراد عابدى باباشیخعلى .
26 - راى شماره 139660302015000296 مورخ 96/02/19  رضا امینى چرمهینى فرزند خداداد نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 54020,44 مترمربع مفروزى از پالك 345 - اصلى واقع در مزرعه غیاث آباد بخش 

9 ثبت اصفهان که خود مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .
27 - راى شماره 139660302015000297 مورخ 96/02/19  فاطمه شهریارى کله مسیحى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 571,05 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد اسماعیل شهریارى  .
28 - راى شــماره 139660302015000298 مورخ 96/02/19  صدیقه وزیرى کته شورى فرزند نگهدار نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
29 - راى شماره 139660302015000302 مورخ 96/02/19  یوسف یوسفى چرمهینى فرزند تقى نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 1049,76 مترمربع مفروزى از پالك 1 فرعى از 343 - اصلى واقع در قریه شورجه بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد رضا هاشم زاده شورجه .
30 - راى شــماره 139660302015000304 مورخ 96/02/19  ثریا ســعیدى قرآنى فرزند سید مصطفى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصله به مساحت 583,52  مترمربع مفروزى از پالك 20 فرعى از 255 - اصلى واقع 
در سعیدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى سعیدى و صمد و اصغر فرقانى 

فرزندان مرحوم اسماعیل (بالسویه) .
31 - راى شماره 139660302015000305 مورخ 96/02/19  على سعید فرزند نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,85  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شماره 139660302015000306 مورخ 96/02/19  صنم سلطان جعفرى ریزى فرزند اسماعیل نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,85  مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
33 - راى شماره 139660302015000307 مورخ 96/02/19  حسن طاهر زاده ریزى فرزند مرتضى نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
34 - راى شماره 139660302015000308 مورخ 96/02/19  معصومه حقانى ریزى فرزند حبیب اله نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
35 - راى شماره 139660302015000309 مورخ 96/02/19  اسماعیل تورنگ فرزند على نسبت به یک سهم مشاع از 
7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
36 - راى شماره 139660302015000310 مورخ 96/02/19  زینب مختارزاده ریزى فرزند قاسم نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
37 - راى شماره 139660302015000311 مورخ 96/02/19  لیلى خسروى اسماعیل ترخانى فرزند رسول نسبت به 
یک سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
38 - راى شماره 139660302015000312 مورخ 96/02/19  رضا دهقانى مدیسه فرزند محمد نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
39 - راى شماره 139660302015000313 مورخ 96/02/19  احترام مداهیان ریزى فرزند عزیزاله نسبت به یک سهم 
مشاع از 7 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
40- راى شماره 139660302015000314 مورخ 96/02/20  شرکت تعاونى کشاورزى دامداران شهرستان لنجان 
به شماره ثبت 173 نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مســاحت 633,58 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

م الف: 171 تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشــنبه مورخ 1396/02/25 تاریخ انتشــار نوبت دوم: روز چهارشنبه  مورخ 
1396/03/10 محمدرضا رئیسى زاده رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/2/996

حصر وراثت
جعفر قلى قربانى بشناسنامه شماره 220 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
78/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان آقا قلى قربانى دره زنگى به شناسنامه شماره 15 در 
تاریخ 96/1/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- جعفرقلى قربانى فرزند آقاقلى شماره شناسنامه 
220 نســبت با متوفى (فرزند) 2- البرز قربانى دره زنگى فرزند آقاقلى شماره شناسنامه 6905 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- مرتضى قربانى فرزند آقاقلى شماره شناسنامه 6904 نسبت با متوفى (فرزند) 4- فریبرز قربانى دره زنگى فرزند آقاقلى 
شماره شناسنامه 348 نسبت با متوفى (فرزند) 5- شهال قربانى دره زنگى فرزند آقاقلى شماره شناسنامه 6903 نسبت با 
متوفى (فرزند) 6- پروین قربانى فرزند آقاقلى شماره شناسنامه 221 نسبت با متوفى (فرزند) 7- نازى جان فرهادى فرزند 
غالم رضا شماره شناسنامه 290 نسبت با متوفى (زوجه). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 292 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/2/918
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اطاعت خدا را پوشش جان، نه پوشش ظاهرى، قرار دهید  و باجان، 
نه با تن، فرمانبردار باشــید تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد 
و آن را بر همه امورتان حاکم گردانید. اطاعت خدا را راه ورود به 
آب حیات، شفیع گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ 
روشنگر قبر، آرامش وحشت هاى طوالنى دوران برزخ و راه نجات 

موال على (ع)لحظات سخت زندگى قرار دهید.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در نظر دارد انجام امور حمل و نقل مربوط به پایش منابع 
آالینده و ایستگاههاى سنجش آلودگى را در سطح استان اصفهان از طریق مناقصه به شرکتهاى خدماتى 

واجد صالحیت واگذار نماید. 
- متقاضیان شرکت در این مناقصه مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت 7 روز کارى جهت دریافت 
اسناد مربوطه به امور ادارى اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان واقع در میدان الله ابتداى 

خیابان پروین اعتصامى مراجعه نمایند. 
- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به دبیرخانه اداره کل حداکثر 17 روز کارى از زمان درج آگهى 

نوبت دوم مى باشد. 
- زمان بازگشایى پاکات 20 روز کارى از زمان درج آگهى نوبت دوم مى باشد. 

- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (معادل 12/000/000 تومان) مى باشد که 
مى بایست به حساب سپرده شماره 2170600208007 نزد بانک ملى اصفهان به نام تمرکز وجوه سپرده 

واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد. 
- ضمناً اسناد مناقصه در پایگاه اطالع رسانى این اداره کل به نشانى www.Isfahan-doe.ir در بخش 

اطالعیه ها قابل دسترسى مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نوبت اول

م الف:  40766

سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 130 مورخ 
95/12/23 شوراى اسالمى شهر منظریه حمل و پخش مصالح بیس موجود در 
معابر مجتمع کارگاهى شیخ بهایى شهر منظریه از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد 

مناقصه همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنجشنبه 96/3/4 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 96/3/4 ساعت 18 

آگهى تجدید مناقصه عمومى

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه 

 گروه ارتباطى شبکیهنوبت دوم

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 

ام :
بت ن
ت ث
جه

فن 
ه تل
مار
ش

31
36

20
45

20
 

فقط فقط 6900069000 تومان تومان

sh
ab

ak
ie
h  ل

کانا
در 

ب 
ذا
ح ج
طر

ک 
ه ی
فت
ر ه
ه

@

www .shabakieh .com



www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

12

15

شمارش معکوسشمارش معکوس
 براى حضور ژنرال در اصفهان براى حضور ژنرال در اصفهان

پیش بینى نصف جهان محقق مى شود؟پیش بینى نصف جهان محقق مى شود؟

شانس ویسى
 زیاد شد
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رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان مطرح کرد

موفقیت هاى چشمگیر بخش کشاورزى استان اصفهان
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان جهــاد کشــاورزى 
اســتان اصفهــان، آییــن روز ملــى مزرعــه در ایســتگاه 
تحقیقــات کشــاورزى اصفهــان ( کبوتــر آبــاد) برگــزار 

شد.
در حاشــیه این مراســم، نمایشــگاهى از تولیدات و محصوالت 
کشاورزى و ارگانیک در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزى اصفهان 
برپا و مراسم این روز  با حضور اســتاندار، رئیس و معاونان سازمان 
جهاد کشاورزى اســتان اصفهان، محققان، مروجان و کشاورزان 

پیشرو استان اصفهان برگزار شد.
همچنین استاندار اصفهان به همراه رئیس و معاونان سازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان از پروژه هاى شبکه هاى آبیارى شرق 
اصفهان بطول 13 کیلومتر، استخرهاى پرورش ماهى هاى قزل آال 
و گرمابى شرق اصفهان و پروژه هاى سامانه نوین آبیارى با سطحى 

بیش از چهار هزار و 600 متر بازدید نمودند.

11 درصد از اشــتغال اســتان متعلق به بخش 
کشاورزى است 

دکتر رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان در سخنانى در مراسم روز 
مزرعه اظهار کرد: استان اصفهان با داشتن حدود 400 هزار هکتار 
زمین کشاورزى مرغوب و تولید ســالیانه بیش از شش میلیون تن 
محصوالت کشاورزى توانســته نقش تاثیرگذارى در سطح کشور 

ایفا کند.
وى گفت: با تالش متخصصان و کارشناســان بخش کشاورزى 
اســتان و با تکیه بر تجربه و مهارت باالى کشاورزان استان شاهد 
این هســتیم که با وجود از رده خارج شــدن حــدود 25 درصد از 
اراضى استان در بحث کشاورزى به دلیل کم آبى، میزان تولیدات 
محصوالت کشاورزى اســتان همچنان بدون هیچ گونه کاهشى 
است، این موضوع به خوبى نشان مى دهد که برنامه هاى ترویجى 
در بخش کشاورزى، رعایت الگوى کشــت و مواردى از این قبیل 

تاثیر خوبى بر رشد کشاورزى استان داشته است.
وى بــا اعــالم اینکــه 11 درصــد از اشــتغال اســتان متعلق 
به بخــش کشــاورزى اســت، تاکیــد کــرد: بیش از هشــت 
درصــد تولیــد ناخالــص ملــى اســتان مربــوط بــه بخش 
کشــاورزى اســت و ایــن نشــان از اهمیــت ایــن بخــش 

است.

 موفقیت هاى چشمگیر بخش کشاورزى استان 
اصفهان

مهندس محسن کریمیان رئیس ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان نیز در مراســم روز مزرعه با تبریک ایــن روز اظهار کرد: 
خوشبختانه اقدامات خوبى در بخش کشاورزى استان در حال انجام 
است اما نباید با تکیه براین پیشرفت ها از حرکت باز ایستاد، شرایط 

اقلیمى همواره در حال تغییر است و در این وضعیت نیاز به استفاده 
از ارقام جدید و سازگار با شرایط ضرورى است، براى نمونه کشت 
نشــایى چغندر قند را به پاییز منتقل کردیم که این موضوع باعث 

صرفه جویى در مصرف آب مى شود.
وى در ادامه با اشــاره به برخى دســتاوردهاى اســتان در بخش 
کشاورزى در دولت تدبیر و امید عنوان کرد: شاهد رشد 71 درصدى 
اجراى طرح هاى پژوهشى در دوره چهار ساله اخیر نسبت به دوره 
چهار ساله گذشته هستیم به نحوى که از 70 پروژه به 120 پروژه 
رســیدیم، در بخش تولید محصوالت گلخانه اى نیز با رشــد 42 
درصدى در سطح و تولید محصوالت گلخانه اى در چهار سال اخیر 
نسبت به مدت مشابه روبرو بودیم و استان اصفهان توانست در تولید 
محصوالت گلخانه اى از 167 هزار تن تولید به 235 هزار تن برسد 

و موفق به کسب رتبه دوم کشور شدیم.
مهندس کریمیان تاکید کرد: شاهد رشــد 53 درصدى در اجراى 
شیوه هاى نوین آبیارى در دوره چهار ساله اخیر نسبت به دوره چهار 
ساله گذشته هستیم، موضوعى که در شرایط امروز استان مى تواند 

اقدامى مهم و اساسى باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان تصریح کرد: در چهار 
ساله اخیر اقدامات بســیار خوبى در بخش کشاورزى استان شکل 
گرفته و باعث موفقیت این بخش شده است، براى نمونه در زمینه 
تولید گوشت قرمز از 217هزار تن در چهار سال گذشته به 258 هزار 
تن رسیدیم و با رشد 19 درصدى تولید این محصول طى چهار سال 

اخیر روبرو بوده ایم.

وى در ادامه با بیان اینکه اســتان اصفهان در زمینه تولید شیر در 
جایگاه نخست کشور قرار دارد، عنوان کرد: تولید شیر استان از سه 
میلیون و 400 هزار تن در چهار سال قبل به چهار و نیم میلیون تن 
در شرایط کنونى رسیده و با رشد 32 درصدى در این بخش روبرو 

هستیم که اتفاقى خوب است.
آقاى مهندس کریمیان با اشــاره به آخرین وضعیت تولید مرغ در 
سطح اســتان اظهار کرد: میزان تولید مرغ استان از 566 هزار تن 
در چهار ســال دولت گذشــته به 630 هزار تن در چهار سال اخیر 
افزایش یافته اســت، از طرفى از وارد کننده مرغ به صادر کننده در 
این بخش تبدیل شده ایم که نشــان از برنامه ریزى و موفقیت در 
این بخش دارد. در تولید انــواع ماهى نیز از 18 هزار تن به 21 هزار 
تن در این مدت دست یافته ایم و شــاهد رشد خوبى در این بخش 

هستیم.
وى گفت: در مجموع در زمینه تولیدات دامى استان از 4,5 میلیون 
تن تولید به 5,8 میلیون تن دست یافته ایم و با رشد 27 درصدى در 

این موضوع روبرو هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان در ادامه با اشاره 
به برخى موفقیت ها در بخش زراعت اســتان، اضافه کرد: به دلیل 
مشــکالت کم آبى در حدود 36 درصد از منابع آبى خود را از دست 
دادیم، با این وجود از میزان تولید سه میلیون و 190 هزار تن در چهار 
سال قبل به ســه میلیون و 355 هزار تن در حال حاضر رسیده ایم 
که رشــد پنج درصدى در تولید محصوالت زراعى استان را نشان 

مى دهد.

وى افزود: در زمینه تولید محصوالت باغى با رشد 28 درصدى در 
دوره چهار ساله اخیر نسبت به چهار ساله قبل از آن روبرو هستیم به 
گونه اى که از یک میلیون و 755 هزار تن به دو میلیون 247 هزار تن 

رسیده ایم.
مهندس کریمیان با بیان اینکه اســتان اصفهان در زمینه تولیدات 
گلخانه اى موفق به کســب رتبه دوم در ســطح کشور شده است، 
گفت: میزان تولید محصوالت گلخانه اى استان از 167 هزار تن به 

235 هزار تن افزایش پیدا کرده است.
وى گفت: در بخش تسهیالت نیز، از میان طرح هاى بررسى شده، 
یک هزار و 380 طرح مصوب شــد که از این تعــداد به 519 طرح 
تسهیالتى بالغ بر 174 میلیارد تومان پرداخت و زمینه اشتغال بیش 
از یک هزار و 300 نفر فراهم شد، از طرفى براى اجراى سیستم هاى 
آبیارى تحت فشار سال گذشــته 100 میلیارد تومان اعتبار داشتیم 

اما براى سال جارى 120 میلیارد تومان هدف گذارى شده است.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان عنوان کرد: در 
اجراى سیســتم هاى نوین آبیارى با رشــد 53 درصدى نسبت به 
چهار سال گذشته روبرو هستیم و بیش از 107 هزار هکتار از اراضى 
کشاورزى استان به این سیستم ها تجهیز شده اند که این اقدام باعث 
صرفه جویى در بیش از یک میلیارد متر مکعب آب و افزایش راندمان 

آبیارى در مزارع به 46 درصد شده است.

تقویت ذخایر ژنتیکى کشاورزى در استان اصفهان
دکتر على اصغر شهابى رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى 

و منابع طبیعى اســتان اصفهان نیز در مراســم روز مزرعه با بیان 
اینکه بخش کشاورزى داراى مزیت هاى فراوان است، اظهار کرد: 
خوشبختانه در این دولت توجه ویژه اى به مباحث پژوهشى در بخش 

کشاورزى شد و اعتبارات مناسبى در اختیار ما قرار گرفت.
وى گفــت: مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزى و 
منابــع طبیعــى اســتان اصفهــان بــا 258 نیــرو در 9 بخش 
تحقیقاتــى شــامل علوم زراعــى و باغــى، تحقیقــات خاك و 
آب، علوم دامــى، منابع طبیعى و ســایر موارد مشــغول فعالیت 
اســت و بیــش از 16 پایــگاه تحقیقاتى نیز در ســطح اســتان 

داریم.
آقاى دکتر شــهابى تصریح کرد: خوشــبختانه اقدامات خوبى در 
راستاى حفظ ذخایر ژنتیکى در سطح اســتان در چند سال گذشته 
شکل گرفته است به گونه اى که امروز بیش از 285 گونه دارویى، دو 
هزار و 200 نمونه بذر ژنوتیپ هاى مختلف گیاهان و انواع گونه ها را 
در مراکز مختلف متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزى و 

منابع طبیعى استان نگهدارى مى کنیم.

استان اصفهان 
با داشتن حدود 
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سالیانه بیش از 
شش میلیون تن 

محصوالت کشاورزى 
توانسته نقش 
تاثیرگذارى در 
سطح کشور ایفا 

کند

11

10

15

14

مضرات راه رفتن و
 تایپ کردن براى سالمتى

فناورى 
تبدیل سطوح 
به صفحه لمسى

مصطفى کیایى 
«پالسکو» را مى سازد

حمله دختر و پسر 
نقابدار به

 خانه پیرزن تنها

15

 تای

«پ

ح

نامه سرگشاده نامه سرگشاده 
علیرضا داوود نژادعلیرضا داوود نژاد
 به رئیس جمهورى  به رئیس جمهورى 

آیندهآینده

10 خانه هاى هوشمـــند

 در یک قدمى شما

پیشگیرى از نابینایى
 در دوران پیرى

 با مصرف زعفران 

www.neswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww nes

11

ههننهههها اااخخااا

یىپیشگیرى از نابینایى نابپی ایىیرى ز نپ ناگیر بینشگی از ى ا بیشگ ىرى یش
یر د در دوران پیرى پیرور ى دو پدو ن د رىر ران در
ران مص با مصرف زعفران ف فربا م رف عف با نصر زعب نصر مص ز

، بنفش شد
اهان

12سپ



1010فناورىفناورى 2938 سال چهاردهمدوشنبه  25 اردیبهشت  ماه   1396

سخت افزار

معرفى اسپیکر هوشمند 
«Invoke» مجهز به کورتانا

شــرکت «هارمن کاردون»    آى تى ایران|
از چند ماه پیش اعالم کرده بود که در حال ســاخت 
اســپیکر جدید و مجهز به دســتیار صوتى هوشمند 
کورتاناســت و حاال این کمپانى تصاویــرى از این 

دستگاه را منتشر کرده است.
این اسپیکر طراحى استوانه اى شــکل دارد و با نام  
« Invoke» معرفــى شــده و همچنین قــادر به 
پخش صدا به صــورت 360 درجه و برقرارى تماس 
از طریق اســکایپ بــوده و البته مجهز به دســتیار 
صوتى هوشــمند کورتانا شــرکت مایکروســافت 

است.
کورتانا با بهره گیرى از سیســتم تشــخیص زبان و 
ابزارهاى علمى و بهره ورى شــرکت مایکروسافت، 
تبدیل به خالق ترین دســتیار صوتــى دیجیتال در 
دنیا شده و در حال حاضر روى بیش از 145 میلیون 
کامپیوتر و اســمارتفون در سراســر دنیا، اســتفاده 
مى شــود. با وجود Invoke، کورتانا حتى در فضاى 
منزل کاربران نیز حضور فعال خواهد داشــت و این 
مسئله کورتانا را بیش از پیش ارزشمند جلوه خواهد

 داد.
عالقه مندان به خرید این اســپیکر مى توانند با ثبت 
درخواســت خود از زمان آغاز عرضه این محصول 
درآینده باخبر شــوند اما باید توجه داشت که نباید تا 
ســه ماه آینده انتظار عرضه  این محصــول در بازار 
 Invoke را داشته باشــند. نکته پایانى اینکه اسپیکر
فعًال تنها در ایاالت متحده قابــل خریدارى خواهد 

بود.

 
گجت ها در آینده دیگر به 
امواج رادیویى نیاز ندارند

در آینده گجت ها و دستگاه هاى اینترنت اشیا نیازى 
به امواج رادیویى مستقل و سیستم هاى ارسال امواج 

رادیویى نخواهند داشت.
امــروزه درون هــر دســتگاهى یک سیســتم یا 
چیپ ســت ارتباطات رادیویى تعبیه شده است که 
هم فضاى زیادى اشــغال مى کنند و هم به شدت 
قاتل باترى و انرژى هستند و مصرف انرژى باالیى 

دارند. 
امــا دانشــمندان به دنبــال راهکارهــاى بهترى 
براى ارتباطات بى ســیم کم مصرف و فشــرده تر 
 RFID هستند. یکى از این فناورى ها برچسب هاى

هستند. 
محققان دیزنــى دارند روى فنــاورى کار مى کنند 
که دیگر نیازى بــه امواج رادیویى مســتقل براى 
هر دســتگاه اینترنت اشیا نباشــد و بتوانند از امواج 
نزدیک و فــورى دیگــر در اطراف خود اســتفاده 

کنند.
 این دانشمندان دارند فناورى را توسعه مى دهند که 
با استفاده از نودهاى سنسورى بسیار کوچک و کم 
مصرف، امواج رادیویى فورى را از ایستگاه هاى ثابت 
شبکه هاى بى سیم مانند روتر یا دستگاه هاى موبایل 

دریافت و اطالعات را روى آنها ارسال کرد.
 محققان دیزنى تاکنون موفق شــدند با این روش 
اطالعات را تا مســافت هاى نزدیک به 50 مترى 
بفرستند. مســلمًا در این روش نباید انتظار داشت 
امواج رادیویى حامــل اطالعات بســیار پرقدرت 
باشند یا محدوده پوشش دهى بسیار باالیى به خود 
اختصاص دهند. کاربرد این فناورى براى ارتباطات 
درون ســاختمانى مانند خانه هاى هوشــمند بسیار 

مفید است. 

فناورى تبدیل سطوح به 
صفحه لمسى

محققان نوعى اسپرى ساخته اند که تقریباً هر سطحى 
را به یک صفحه لمسى تبدیل مى کند.

محققان در دانشــگاه کارنگى ملون این اســپرى را 
ساخته اند. فناورى تبدیل ســطوح به صفحه لمسى 
Electrick نامیده مى شــود. شــیوه کارکرد آن نیز 
افزودن الیه اى از ماده رساناى الکتریسیته به سطوح و 
اشیاست. این اسپرى روى اشیاى مختلفى مانند فرمان 
اتومبیل، سطح گیتار و حتى قالب Jell-O مغز به کار 
رفته است. محققان این دانشــگاه در حقیقت از این 
فناورى براى ساخت یک قاب هوشمند موبایل و دسته 
هوشمند کنترل بازى هاى کامپیوترى استفاده کردند.

دکتر «کریــس هریس» یکى از مؤلفان ارشــد این 
تحقیق مى گوید: براى نخستین بار توانستیم با یک 
قوطى رنگ اسپرى هر ســطحى را به یک صفحه 

لمسى تبدیل کنیم.
فناورى هاى کنونى لمسى براى دستگاه هاى کوچک 
و ســطوح صاف مانند تلفن هوشمند وتبلت مناسب 
هســتند. اما به کاربردن این فناورى ها روى سطوح 
بزرگ مانند دیوارها و مبلمان یا ســطوحى با اشکال 
مختلف بسیار پرهزینه است. فناورى جدید نوعى رنگ 
حاوى کربن رسانا را روى اشیا یا سطوح مى پاشد، بنابر  

این کم هزینه تر است.

کلیک

فناورانه

خانه هاى 
هوشمند 
در یک 
قدمى شما

در چند سال گذشــته فناورى به شــکل بى سابقه اى 
به زندگى ما وارد شده و در گوشــه و کنار خانه هاى ما 
رسوخ کرده است. پدیده اى که شاید در زمان هاى دور 
در قالب سرگرمى به آن نگاه مى کردیم، امروزه در قالب 
گوشى هاى هوشــمند، تلویزیون هاى هوشمند و حتى 
ساعت هاى هوشمند در گوشه و کنار زندگى ما یک نقش 
کلیدى را عهده دار شده است. شاید از شنیدن این حرف 
کمى تعجب کنید که فناورى هوشمند از مدت ها قبل در 
اختیار مردم قرار گرفته بود. مکانیزم کنترل از راه دورى 
که به شما اجازه مى داد از طریق یک برنامه نصب شده 
روى گوشى همراه، پکیج مرکزى گرمایشى خانه خود را 
حتى زمانى که در خانه حضور ندارید تنظیم کنید، یکى 
از بارزترین مثال هاى عینــى به کارگیرى فناورى هاى 
هوشمند اســت. اما اجازه دهید در این مقاله به صورت 
خیلى کوتاه به خانه هاى هوشمند آینده (نه چندان دور) 
و نوع فناورى هایى که در این خانه ها مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت و بدون شک در چند سال آینده به شکل 
چشمگیرى مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت نگاهى 

داشته باشیم.

گوشى هاى هوشمند باعث ایجاد تحول 
شدند

از زمانى که گوشى هاى هوشمند به شکل گسترده اى 
مورد اســتفاده قرار گرفتند و فناورى این توانایى را به 
دست آورد تا گوشى هاى هوشــمند را به دستگاه هاى 
درون منازل متصل کند، مردم به شکل ملموسى با واژه 
خانه هوشمند آشنا شدند. در سال 2014 میالدى نزدیک 
به صد میلیون خانه از فناورى هاى هوشــمند استفاده 
کردند. رقمى که انتظار مى رود تا ســال آینده میالدى 

(2018) حداقل دو برابر شود.

مردم به دنبال چه فناورى هوشمندانه اى 
در خانه هایشان هستند؟

نظرســنجى  کــه چنــدى پیش از ســوى مؤسســه

 ThroughTek انجام شد، نشان مى دهد نزدیک به 72 
درصد از مردم به دنبال آن هســتند تا به منظور کنترل 
خودکار دماى خانه از فناورى هاى هوشــمند استفاده 
کنند. همچنین نزدیک بــه 68 درصد از مردم به دنبال 
یک کنترل چند کاره اى هســتند که با اســتفاده از آن 

بتوانند وسایل منزل خود را کنترل کنند.
65 درصد از مردم به دنبال سامانه هاى نظارتى همچون 
دوربین هاى نظارتى و همچنین المپ هاى روشــنایى 
خودکارى هســتند که در فضاى بیــرون از خانه قرار 
مســتقر شــوند. 71 درصد از مردم به دنبال درب هایى 
هستند که امکان باز کردن و قفل کردن آنها از راه دور 
امکانپذیر باشد. در نهایت نزدیک به 91 درصد از مردم به 
این حقیقت اذعان داشته اند که انگیزه اصلى آنها از خرید 
سامانه هاى هوشمند این است که امنیت محیط زندگى 

خود را بهبود بخشند.

چه عاملى مانع پیشرفت سریع و همه گیر 
خانه هاى هوشمند شده است؟

در حالى که هم به لحاظ تئــورى و هم به لحاظ عملى 
فناورى خانه هوشمند کارکردها و قابلیت هاى متعددى 
را به ارمغــان مى آورد اما وجود یکســرى موانع مانع از 
فراگیر شدن گسترده این فناورى شده است. از جمله این 
موانع به وجود تنوع بیش از اندازه محصوالت و برندها، 
عدم وجود استانداردى که بتواند ارتباط میان محصوالت 
مختلف را امکانپذیر سازد، دانش کم مالکان خانه ها، عدم 
وجود اطمینان از امنیت محصوالت و افشاى اطالعات 
شــخصى، احتمال بروز خطا، عدم اطمینان نسبت به 
کارکرد صحیح دســتگاه و به وجود آمدن استرس و در 
نهایت نگرانــى از بابت افزایش هزینه ها باعث شــده 
است تا این فناورى به شکل چشــمگیرى مورد توجه 

قرار نگیرد.

در کنار برندهاى معروف، برندهاى دیگرى 
نیز قرار دارند

مؤسسه ThroughTek نظرســنجى را در این ارتباط 

برگزار کــرد تا اطالع پیــدا کند مردم بــا محصوالت 
خانه هاى هوشــمند چه برندهایى آشــنایى دارند. 48 
درصد از شرکت کنندگان با محصوالت اپل، 22 درصد با 
محصوالت سامسونگ و 15 درصد با محصوالت آمازون 
آشنایى دارند. این در حالى که است که برندهاى معتبرى 
همچون فیلیپس، نست، قنارى، هایو، آى فوم، دراپ کام، 
گوکنترل، چمبرلین، CREE و... از جمله شرکت هاى 
بزرگى هســتند که محصوالتى را در این زمینه تولید 
مى کنند. اما بســیارى از مردم با این برندها آشــنایى 
ندارند. مردم تنها به این دلیل محصوالت تولید شــده 
از ســوى برندهاى دیگر را مورد استفاده قرار نمى دهند 
که اطمینان ندارند محصول تولید شده از سوى آنها چه 

کیفیتى دارد.

خانه هاى هوشــمند چگونه باعث بهبود 
آسایش و افزایش سطح رفاه خواهند شد؟

آمارهــا اعــالم مى دارند که تــا ســال 2020 بیش 
از 50 میلیارد دســتگاه همراه، پوشــیدنى و همچنین 
دستگاه هایى که در خانه مورد اســتفاده قرار مى گیرند 
به اینترنت متصل خواهند شــد. خانه هاى هوشمند تا 
چند ســال آینده به ما اجازه مى دهند دستگاه هاى طبخ 
غذا را از راه دور روشن یا خاموش کرده، در مورد رطوبت 
هوا، نشــتى آب و هرگونه حالت مشکوکى اطالع پیدا 
کنیم، بدون آنکه بــه حرکت فیزیکى نیازى داشــته 
باشــیم تنها از طریق صدا نور محیطى را کنترل کنیم 
و به موســیقى دلخواه خود گوش فرا دهیم (مشــابه 
کارى که آلکســا انجام مى دهد)، اتاق هاى هوشمندى 
داشته باشیم که سالیق یک فرد را پیش بینى مى کنند، 
پکیج هاى برودتــى را از راه دور و خارج از منزل کنترل 
کنیم، المپ هاى هوشمندى در اختیار داشته باشیم که 
در طول روز یا شب میزان  نوردهى و حتى رنگ آنها قابل 
کنترل باشد، مکانیزم آبیارى هوشمندى در اختیار داشته 
باشیم که بر اســاس میزان رطوبت خاك و پیش بینى 
اوضاع جوى فرآیند آبرسانى را انجام دهد، سامانه هاى 
نظارتى صوتى در اختیار داشته باشیم که هرگونه صداى 

مشکوك و ناآشنایى را شناسایى کرده و پیغام هشدارى 
ارسال کند، درب هاى هوشمندى در اختیار داشته باشیم 
که به محض خروج قفل شده و با نزدیک شدن به طور 
خودکار باز شوند و همچنین امکان تنظیم حالت چشمى 
آنها براى ورود مهمانان قابل کنترل باشد و... مواردى 
که به آنها اشاره شد تنها بخشى از قابلیت هاى خانه هاى 
هوشمند است. هر چند تعدادى از این ویژگى ها امروز به 
شکل ملموســى در اختیار ما قرار دارند اما تا چند سال 
آینده این امکانات در کنار یکسرى ویژگى هاى دیگر به 

وفور در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

مزایده
در پرونده کالسه 950354  اجرایى و به موجب دادنامه 1154-95 صادره از شعبه 5 عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى شــرکت کاشى اصفهان محکوم اســت به پرداخت 272/419/000ریال محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ12/500/000 ریال نیم عشــردولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس منتخب آقاى کیان ارثى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه لیفتراك 
سپاهان به رنگ سبز CSL۳۵۰۳IRF۵۰۳ داراى الستیک هاى فرسوده و غیره قابل استفاده و 
داراى کپســول گاز که جمعا به ارزش 210/000/000ریال تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
درتاریخ 96/03/09 ســاعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ن نماید 
مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار میگردد. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4353  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/2/935
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان بهزاد قیصرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ پانزده میلیون 
و هشتصدهزارتومان به طرفیت خواندگان 1.نیماوظیفه مستعان 2.سعیدعبدالهى به شوراى حل اختالف 
شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 58/96 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 96/03/29 ساعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده ردیف اول مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خواندگان 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 جلســه 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: 4366 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/966
ابالغ وقت رسیدگى  

آگهى ابــالغ وقت دادرســى خواهان بهــزاد قیصرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده مبلغ 
یکصدوهفتادمیلیون ریال به طرفیت خواندگان 1.نیماوظیفه مســتعان 2.ســعیدعبدالهى به شــوراى 
حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 59/96 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریــخ 96/03/29 ســاعت 9/30 تعیین گردیده. لــذا چون خوانده 
ردیف دوم مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور 
رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رســمى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خواندگان اخطار مــى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت 
یکمــاه بــه دبیرخانه شــورا مراجعــه و نســبت بــه دریافت نســخه ثانــى دادخواســت و ضمائم 
اقــدام نمایــد و در جلســه تعییــن شــده حضــور یابــد. بدیهى اســت درصــورت عــدم حضور 
شــورا بــه خواســته رســیدگى نمــوده و تصمیــم شایســته اتخــاذ خواهــد نمــود. چنانچــه 
نیاز بــه انتشــار مجــدد آگهــى باشــد فقــط یــک نوبــت درج خواهــد شــد. م الــف: 4365 

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/967

حصر وراثت
حسن مشاورى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 232 به شرح دادخواســت به کالسه 164/96 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفى مشاورى 
نجف آبادى بشناسنامه 700 در تاریخ 96/01/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-پروین مشاورى نجف آبادى ش ش 779، 2-حسین مشاورى نجف آبادى 
ش ش 989، 3-ملیحه مشاورى ش ش 218، 4-رســول مشاورى نجف آبادى ش ش 312، 5-حسن 
مشاورى نجف آبادى ش ش 232، 6-پروانه مشــاورى نجف آبادى ش ش 569، 7-ابراهیم مشاورى 
نجف آبادى ش ش5024، 8-اسماعیل مشاورى نجف آبادى ش ش 3311 (فرزندان متوفى) 9-فاطمه 
احمدى ش ش 20 (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 کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4369 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/968
 اجراییه

شماره: 854/95 به موجب راى شماره 1102 تاریخ 95/12/15 حوزه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه: لطیف میراحمدى مفرد فرزند امیر به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/200/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت 250/000ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
95/04/19 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال 
مى گردد در حق محکوم له: علیمردان اله یارى به نشانى ویالشهر-خ7جنوبى جنب باك ملى روبروى 
پارك دانشجو 874641-85111 و نیم عشر دولتى. 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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4364 خوشنویس قاضى شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (م جتمع شماره یک)/2/969
ابالغ رأى 

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالسه پرونده: 508/95 شماره دادنامه:552-95/08/06 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان : عصمت کلعناتى بنشانى:نجف آبادى-
خ17شــهریور شــرقى-ك یزدانى پ3 38831-85146 خوانده: ایمان ناصرى پور به نشانى مجهول 
المکان خواسته: تقاضاى صدورحکم فک پالك ازخودرو پیکان به ش انتظامى 398م19-43 مقوم به 
چهارمیلیون تومان 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 ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. -راى شورا – شورانظربه اینکه حسب مقررات جاریه پالك متعلق به شخص مالک است 
نه خودرو ودرصورت انتقال مالکیت پالك بایستى فک و یا انتقال گردد و درصورت فک، پالك جدیدى 
به نام مالک جدیدصادر گردد و عدم فک آن موجب ضرر به شخصى مى گردد که پالك به نام آن شخص 
است. لذا دعوى رامحرز و ثابت تشخیص مستنداً به ماده 219 قانون مدنى حکم به الزام خوانده به فک 
پالك اتومبیل پیکان سوارى بشــماره انتظامى 43-398 م 16 مدل 1383 رنگ سفید در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4363 خوشنویس 

قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/970

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 96101137300325 شماره پرونده: 9509983757301697 شماره بایگانى: 951824 احترامًا 
مقرر اســت متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 96/02/26 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک 
نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 951824 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع:وقت رسیدگى 
مورخه 96/03/28 ســاعت 10/30 صبح خواهان: 1.محمدعلى هاشــمى2.کرمعلى معصومى3.رحمت اله 
روانبخش4.قدرت اله سلحشور5حسن کالنترى6.اســماعیل کالنترى7.کرمعلى خسروشاهى8.عبدالعلى 
مومنى9.فتح اله آهنگرى10.محمدعلى عابدى11.قنبرعلى حبیبى12.فتح اله خسروى13.صفرتراشنده با 
وکالت آقایان سهراب انورى زاده و حمیدرضاکریمى نیا  خواندگان: 1.ابوالفضل یخچالى2.مسعودنیروجزى3.
مجیدنیروجزى همگى به نشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواسته:1.

خلع ید از پالك ثبتى شماره 2670 فرعى مجزاشده از 4اصلى2.فلع و قمع بنا و متحدثات3.اجرت المثل ایام 
تصرف وفق نظریه کارشناسى. بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد آقایان:  1.محمدعلى هاشمى2.کرمعلى 
معصومى3.رحمت اله روانبخش4.قدرت اله سلحشور5حســن کالنترى6.اســماعیل کالنترى7.کرمعلى 
خسروشــاهى8.عبدالعلى مومنى9.فتح اله آهنگرى10.محمدعلــى عابدى11.قنبرعلى حبیبى12.فتح اله 
خسروى13.صفرتراشنده با وکالت آقایان سهراب انورى زاده و حمیدرضا کریمى نیا دادخواستى به طرفیت 
1.ابوالفضل یخچالى2.مسعودنیروجزى3.مجیدنیروجزى همگى به نشانى مجهول المکان مبنى بر 1.خلع ید از 
پالك ثبتى شماره 2670 فرعى مجزاشده از 4اصلى2.فلع و قمع بنا و متحدثات3.اجرت المثل ایام تصرف وفق 
نظریه کارشناسى مطرح نمودند که در شعبه دادگاه مهردشت تحت کالسه 951824 تحت رسیدگى میباشد 
بنابه اعالم و درخواست خواهان ها و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده  344 ق آ د م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام در مورخه 96/03/28 ساعت 10/30 
صبح در این دادگاه حضور یابید درصورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 4371 

شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت/2/974
ابالغ وقت رسیدگى 

دادنامه- احترامًا مقرر اســت متن ذیــل یک نوبت حداکثر تــا تاریخ 96/02/25 در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 95/345 به این شورا ارسال 
گردد. کالسه پرونده 95/345 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت علویجه موضوع: مطالبه مبلغ سى و 
دو میلیون وچهارصد و پنجاه هزارریال با خسارات و هزینه دادرسى خواهان: اسفندمیرزایى فرزند خلیل. خوانده 
محسن محسن پرسیان فرزند محمد بنشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت 
(شوراى حل اختالف علویجه) وقت رسیدگى 96/04/26 ســاعت 10 صبح. خواسته: مطالبه مبلغ سى و دو 
میلیون وچهارصد و پنجاه هزارریال با خسارات و هزینه دادرسى. بدینوسیله به شما ابالغ میگردد آقاى اسفند 
میرزایى فرزند خلیل دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه مبلغ ســى و دو میلیون وچهارصد و پنجاه 
هزارریال مطرح نمودند که در شعبه دوم شــوراى حل اختالف علویجه به کالسه 95/345 تحت رسیدگى 
مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف مهلت یکماه ازتاریخ نشرآگهى در این شعبه  حضور یابید درصورت 

عدم ح ضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 4374 شوراى حل اختالف علویجه/2/975
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 70/95ش ح8 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى 
حل اختالف نجف آباد.خواهان: سیامک اصغرزاده نشانى: نجف آباد-خ شیخ بهایى مرکزى-کوى رستمى 
پ20 وکیل خواهان: عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد-خ شــیخ بهایى جنوبى-کوى سلطانیان خوانده: 
على نورى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک بشــماره 935649-935650 جمعا 
به مبلغ 45/000/000 ریال.  گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 

داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى ســیامک اصغــرزاده به طرفیت على 
نورى به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنــى و مــواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 45/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/377/500 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب 
و نیزپرداخت حــق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم که 
توســط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 

م الف: 4314 گرامى قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/2/977
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/365692 خانم فرزانه امیرنیرومند فرزند منصورقلى باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ پالك شماره 790/94 
واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 463 دفتر 179 ذیل ثبت 32214 بنام فرزانه 
امیرنیرومند فرزند منصورقلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 45674 دفتر 66 نجف آباد-ویالشهر 
نزدبانک کشاورزى در رهن است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به  متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 4399 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان نجف آباد/2/1036
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/365689 خانم فرزانه امیرنیرومند فرزند منصورقلى باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 828/220 
واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 137 دفتر 342 ذیل ثبت 84372 بنام فرزانه 
امیرنیرومند فرزند منصورقلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند 
45674-1386/11/26 دفتر 66 ویالشهر نزدبانک کشاورزى در رهن است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم  صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 4398 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /2/1037

اندروید

اپلیکیشن رمزگذارى تصاویر 
و فایل هاى ویدئویى اندروید

تصاویر و ویدئوهاى شخصى یکى از انواع مهمترین 
اطالعات در فضــاى مجازى به شــمار مى روند و 
نگهدارى و حفظ امنیت آنها از درجه اهمیت باالیى 

برخوردار است.
 Hide photos & videos LockMyPix اپلیکیشنى 
بى نظیر در زمینه مخفى ســازى و رمزگذارى فایل 
هاى ویدئویى و تصاویر براى سیستم عامل هوشمند 
اندروید مى باشــد که توســط تیم توســعه دهنده 
fourchars در گوگل پلى منتشــر شــده است. با 
این برنامه مى توانید به راحتى تصاویر و فایل هاى 
ویدئویى شــخصى را مخفى کنید و گالرى خود را 
در دسترس دوســتان و یا اعضاى خانواده خود قرار 

دهید.
یکى از برترین ویژگى هاى این نرم افزار نســبت 
به برنامه هاى مشابه پشــتیبانى آن از رمز گذارى 
فایل هاى محافظت شده است، به صورتى که عالوه 
بر مخفى شدن فایل هاى انتخاب تمامى آنها با درجه 
رمزگذارى نظامى محافظت شده و احتمال دسترسى 

به اطالعات را به صفر مى رساند. 
از دیگــر ویژگــى هــاى «الك مــاى پیــک» 
مى توان به سیستم ورود جعلى اشاره کرد؛ به گونه اى
 که افراد پس از وارد کردن یک رمز اشــتباه به یک 
محیط جعلى از برنامه وارد مى شــوند که نشان مى 
دهد کاربر هیچ فایل ویدئویى و یا تصویرى را مخفى 

نکرده است.

 

71 درصد 
از مردم به دنبال 

درب هایى هستند که 
امکان باز کردن و 

قفل کردن آنها از راه 
دور امکانپذیر باشد. 
در نهایت نزدیک به 
91 درصد از مردم 

به این حقیقت اذعان 
داشته اند که انگیزه 
اصلى آنها از خرید 

سامانه هاى هوشمند 
این است که امنیت 
محیط زندگى خود را 

بهبود بخشند

رامین مشکاه
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آیا تاکنون از خود پرســیده اید چرا نباید این کار را 
انجام دهیم همواره پزشــکان ما را از انجام این کار 

منع مى کنند اکنون ببینیم علتش چیست؟
اسکن هاى مغز بیانگر این است که  تغییرات عصبى 
چندگانه به عنوان نتیجه اى از اعتیاد به اینترنت خود 
را نمایان مى کند. نگاه کردن بــه صفحه نمایش 
براى مدت زمــان طوالنى باعث ضعــف و نازك 
شدن قسمت خاکسترى مغز مى شود، جایى که به 
کارکرد هاى اجرایى مانند برنامه ریزى و سازماندهى 

دستور مى دهد.

آیا استفاده از گوشــى همراه باعث مى شود نتوانیم 
درست حرکات را انجام دهیم؟ بله وقتى در حال راه 
رفتن تایپ مى کنید درست نمى توانید به خود جهت 
دهید و درنتیجه دچار حوادث ناشى از استفاده  تلفن 

همراه مى شوید.
راه حل ســاده: در حال راه رفتن تایپ نکنید، حتى 
در مــورد راه رفتــن و صحبت با تلفــن همراه نیز 
مراقب باشید. همچنین خواندن کتاب و درك آنچه 
مى خوانید در عملکرد مثبــت مغز و هوش فضایى 

تأثیر مثبت دارد.

ت مى تواند موتور مغز را با قدرت بسیار روشن کرده و به 
خوردن یک صبحانه سالم

بهره ورى و تمرکز در طول روز کمک کند.

تخم مرغ

که در تخــم مرغ وجود دارد نقش مهمى در 
 B کولین به عنوان یک نوع ویتامین

 دارد. در تحقیقاتى که ازهزار و400 مرد و زن انجام شده و نتایج 
عملکرد مغز و حافظه

غذیه بالینى منتشر شده مشخص شده است که افرادى که غذاهاى 
آن در مجله ت

داراى کولین مصرف مى کردند در آزمایش هاى حافظه و یادگیرى کالمى بهتر از 
دیگران عمل کرده اند.

تخم مرغ همچنین داراى پروتئین با کیفیتى است، این پروتئین با ثابت نگاه داشتن 

قند خون به فرد کمک مى کند تمرکز کند و براى مدت طوالنى ترى احســاس 
سیرى داشته باشد.

مهم نیست که تخم مرغ در وعده صبحانه به صورت املت، همزده و یا پخته مصرف 

ه تخم مرغ منبع غنى مواد مغذى است که مغز و 
شود، آنچه اهمیت دارد این است ک

بدن را در تمام طول صبح تأمین مى کند.

غالت

محصوالت داراى غالت در وعده صبحانه داراى اهمیت هســتند، چرا که بدن ما 

تبدیل مى کند. گلوکز نیز سوخت داراى اولویت مغز است. 
کربوهیدرات را به گلوکز 

غذاهاى غنى از غالت و یا داراى غالت کامل داراى ویتامین B هستند، ویتامینى 

کز و سالم ماندن مغز حائز اهمیت است. توصیه کلى این است که نیمى 
که براى تمر

از غالت مصرفى خود را از غالت کامل تأمین کنید.

براى رسیدن به انرژى ثابت و عملکرد مغزى بهتر، توصیه شده است که غالت خود 

را با پروتئین مصرف کنید. چند ترکیب ساده غالت و پروتئین مى تواند قدرت مغز را 

در طول صبح افزایش دهد برخى از این ترکیب ها نان تست همراه کره بادام زمینى، 

 شده با جو به همراه خانواده توت ها و یا نان هاى تست شده همراه 
وعده هاى تهیه

با تخم مرغ همزده هستند.

انگور

تحقیقات نشــان مى دهد که مصرف انگورهاى مختلف سبز، قرمز و سیاه نقش 

دفاع آنتى اکسیدانى ما دارد و سالمت مغز را ارتقا مى دهد.
مهمى در بهبود 

گورها به وسیله بى اثر کردن تنش اکسایشى 
در تحقیقات اولیه به نظر مى رسید که ان

و تورم به ســالمت مغز کمک کرده و یا فعالیت برخى ژن هــاى خاص مرتبط با 

بیمارى هاى ناشى از کهولت سن مغز را هدف مى گیرند.

بادام

3 درصد میزان توصیه شده جذب روزانه این ویتامین 
منبع عالى از ویتامینE است و 7

حقیقاتى که در مجله همه گیرى شناسى 
با خوردن 23 عدد بادام تأمین مى شود. ت

تشر شده نشان مى دهد که جذب ویتامین E به ممانعت از تحلیل شناختى 
آمریکا من

مغز به ویژه در سالخوردگان کمک مى کند.

پروتئین ها، فیبرها و چربى هاى سالم است که 
بادام همچنین ترکیب ســالمى از 

 فرد در طول روز متمرکز و با 
د خون را حفظ مى کند و موجب مى شود که

سطح قن
انرژى بماند.

جو

جو داراى آهن، روى، پتاسیوم و ویتامین هاى B و همچنین مواد مغذى است که به 

کند. فیبر موجود در جو به احساس 
رشد مغز و عملکرد آن با ظرفیت کامل کمک مى 

سیرى تا وعده بعدى کمک مى کند.

ى دهد کودکانى که در وعده صبحانه غذاى تهیه شــده با جو 
تحقیقات نشــان م

زمون ها دارند تا کودکانى که غالت شکردار 
مى خورند 20 درصد عملکرد بهترى در آ

یى را با آجیل، دارچین و یا موز صرف کرد.
 خورند. مى توان این وعده غذا

مى

سیب

ارستین» هستند، کوارستین یک آنتى اکسیدان است که از 
سیب ها سرشار از«کو

ت محققان دانشگاه کورنل ، 
سلول هاى مغز محافظت مى کند و براساس تحقیقا

کوارستین از سلول هاى مغزى در مقابل حمالت رادیکال هاى آزاد حفاظت مى کند.

مصرف یک سیب در وعده صبحانه با پوست حائز اهمیت است چرا که حجم باالیى 

از کوارستین سیب در پوست آن وجود دارد.

بهترین و مقوى ترین 
صبحانه براى مغز

ال حانه خوردنیکص

بهترین
صبحا

محققان طى بررسى هاى خود نشان دادند که مصرف روزانه زعفران در غذا به تولید سلول هاى حساس چشمى، که براى دید ضرورى هستند، 
کمک مى کند.

مطالعات انجام شــده روى حیوانات نشــان مى دهد که یک رژیم غذایى حاوى زعفران مى تواند از چشم ها در برابر 
آسیب هاى ناشى از نور درخشان خورشید محافظت کرده و پیشرفت بیمارى هاى ژنتیکى مانند التهاب رنگدانه ها 

را کند نماید.
این محققان همچنین دریافتند زعفران تأثیر مفیدى در افراد مبتال به تخریب ماکوالى چشم وابسته به 

سن دارد که شایع ترین علت نابینایى در کهنسالى است.
ن  ا نشــمند ا اکنون در حال آزمایش هاى بالینى روى افراد مبتال به تخریب ماکوال وابســته د

به سن هستند.
«سیلویا بیســتى» مجرى این تحقیقات از دانشــگاه ال آکویال مى گوید: 

«به نظر مى رسد زعفران خاصیت هایى در حفاظت از بینایى دارد.»
وى افزود: «اکنون تالش داریم سازوکار آن را دریابیم اما ظاهراً 
زعفران مانع از مرگ سلولى مى شود. زعفران ویژگى هاى آنتى 
اکســیدانى زیادى دارد.همچنین به نظر مى رســد این ماده 
ژن هاى اسید چرب غشاى سلولى را تنظیم مى کند و همین امر 

موجب انعطاف پذیرى سلول هاى بینایى مى شود.»

پیشگیرى از نابینایى در دوران پیرى با مصرف زعفران 
ستند، 

ر برابر
انه ها 

سته به 

ســته 

گوید: 
د.»

ظاهراً 
 آنتى 
 ماده 
ن امر 

مرتضى صفوى متخصص تغذیه  گفت: چغاله  بادام و گوجه سبز سرشار از آنتى اکسیدان و 
ویتامین هایى همچون A،E و C هستند.

وى افزود: اما از لحاظ اینکه، عرضه چغاله بادام و گوجه سبز بیشتر توسط دستفروشان و در 
مسیر راه انجام مى شود، معموًال مسائل بهداشتى رعایت نمى شود.

این متخصص تغذیه گفت: چغاله بادام و گوجه سبز معموًال به وسیله آب چاه شستشو داده 
مى شوند، به همین دلیل ابتدا توصیه مى شود بعد از خرید، به صورت کامل شسته شوند.

صفوى اضافه کرد: مسئله مهم دیگر، سوء هاضمه اى است که به همراه مصرف آنها به وجود 
مى آید. چغاله بادام جزو میوه هاى کال و نارس محسوب مى شود و هضم آن سخت است اما 

مى توان به عنوان یک میان وعده بدون ضرر از آنها به مقدار کم استفاده کرد.
وى گفت: ویتامین C و B در گوجه سبز به مقدار فراوان وجود دارد این ماده براى سوخت و 

ساز بدن مناسب است و در آن پتاسیم و فلور به مقدار کافى وجود دارد.
این متخصص تغذیه گفت: گوجه سبز و چغاله بادام از میوه هایى هستند که طعم و رنگ 
آ نها افراد را جذب مى کند و فروشنده ها نیز براى جذاب  کردن آنها معموًال آنها را مرطوب 
مى کنند تا تازه تر به نظر برســند. اما باید دقت کرد در مرطوب کردن آنها از آب بهداشتى 

استفاده نمى شود.
صفوى گفت: خوردن نصف لیوان یا یک کاسه کوچک ماست خورى چغاله بادام و گوجه 

سبز مناسب است و بیشتر از آن توصیه نمى شود.
این متخصص تغذیه گفت: نکته مهم دیگر، این اســت که چغاله بــادام هرگز نمى تواند 
جایگزین بادام رسیده شود. بادام رسیده خشکبارى اســت که خواصى همچون روغن، 
کلسیم و آهن را دارد. اما چغاله بادام یک میوه نارس است و جایگزین خواص بادام نمى  شود.

خطر سوء هاضمه  با مصرف بیش 
از اندازه چغاله بادام

موســوم به «الکتو 
 از نوعى باکترى پروبیوتیک 

مصرف ماســت غنى

دگى و اضطراب کمک 
ن عالیم افسر

 تواند به تسکی
باسیلوس» مى

 به شــیوه هاى جدیدى براى 
جر به دستیابى

کند و در حقیقت من

ن پریشى شود.
درمان مشکالت روا

ط به آن خیلى 
 که درمان هاى مربو

مشکل حاد است
افسردگى یک 

همراه هستند.
ض جانبى شدیدى 

 چراکه با عوار
مل نمى کنند

خوب ع

مایشــاتى روى موش ها، 
ــا انجــام آز

ینیــا آمریکا ب
شــگاه ویرج

محققان دان

لق وخو کشــف 
الکتوباســیلوس بر خ

ورد تأثیر باکترى 
نیســم ویژه اى را در م

مکا

روان را نشان 
وده و ســالمت 

ت میکروبیوم ر
م بین ســالم

 رابطه مســقی
کردند که

مى دهد.

کرد و بعد ترکیب 
ردگى را در موش ها ایجاد 

ق عالیم افســ
العه، تیم تحقی

در این مط

ه از بین رفتن 
ى آنها مربوط ب

ى کرد و دریافت تغییراساس
ده آنها را بررس

میکروبیوم رو

الکتوباسیلوس بود.

م افسردگى است. اما 
زگر بروز عالی

الکتوباســیلوس، آغا
قان دریافتند 

بدین ترتیب محق

، تغذیه این موش ها با الکتوباسیلوس موجب بازگشت آنها به حالت عادى شد.
بالعکس

و خو و رفتار است. به 
 تأثیر بر خلق 

الکتوباســیلوس، قادر به
جیره واحد از 

فته محققان، یک زن
به گ

ون موسوم به 
ر میزان متابولیت در خ

جود در روده ب
ان داد میزان الکتوباسیلوس مو

ین مطالعه نش
عالوه ا

ثیر مى گذارد.
«کینورنین» تأ

رد. زمانى که الکتوباسیلوس 
ى تأثیر مى گذا

عالیم افسردگ
ن هم بر بروز 

 اند که کینورنی
مطالعات نشان داده

اهر مى شوند.
م افسردگى ظ

ش یافته و عالی
کینورنین افزای

ى رود، سطح 
روده از بین م

ز انجام دهند.
ى این آزمایشات را روى انسان نی

حققان قرار است به زود
م

مک مى کند
                ک

 به تسکین افسردگى 
مصرف ماست 

افرادى که سه مرتبه در روز، قبل از هر وعده غذایى 
آب مى نوشند، در مدت 12 هفته، به طور متوسط 
چهار و نیم کیلوگرم از وزنشان کم مى شود. افرادى 
که کمتر  از هشت لیوان در روز آب مى نوشند، باید 
به تدریج مقدار آن را افزایش دهند و قبل از تشنه 
شدن، آب بنوشند.نوشیدن آب زیاد، مقدار سوخت 
و ساز بدن را افزایش مى دهد و تأثیر آن در افزایش 
متابولیســم بدن همانند تأثیر ورزش است.  آب 
سرد بنوشید( ونه آب یخ ) ، زیرا سبب کاهش وزن 
بیشترى مى شود و نیم ساعت قبل از خوردن غذا، 
آب بنوشید، چون این کار ســبب مى شود غذاى 
کمترى بخورید.نوشیدن یک لیوان آب در صبح 
پس از بیدار شدن، از دیگر توصیه هاى دیگربراى 

کمک به الغر شدن است.
نکتــه دیگر بــراى الغر شــدن این اســت که 
نوشابه هاى شــیرین گازدار و حتى نوشابه هاى 
رژیمى را هم نخورید، چون سبب افزایش اشتها 
مى شــوند، بر عکس میوه ها و ســبزى هایى را 
که آب زیادى دارند، مثل کاهو، کرفس، بروکلى، 
پرتقال، لیمو، نارنگى، جوانه گندم و حبوبات میل 
کنید.نوشــیدنى هاى کافئین دار هم مثل قهوه، 
چاى و نوشــابه هاى گازدار که به دفع آب از بدن 
مى انجامد، خیلى کم مصرف کنید و به جاى آنها، 
از نوشیدنى هاى بدون کافئین مثل دوغ و آبمیوه 
اســتفاده کنید.به آبمیوه کمى آب اضافه کنید و 
سپس بنوشــید تا هم مقدار کالرى آن کمتر شود 
و هم در عین حال، نوشــیدنى طعمدارى بنوشید. 
نوشیدن آب یک راهکار بسیار ساده براى کاهش 
وزن است و راهى مناســب براى افرادى است که 

براى کاهش وزن خود تالش مى کنند.
نوشــیدن آب بیشــتر نــه تنها موجب ســوختن 
چربى هاى اضافى مى شــود بلکه براى افرادى که 
سعى در کاهش وزن دارند و به دنبال رژیم کم کالرى 
هستند،استفاده از این روش مى تواند جزیى از برنامه 
رژیمى آنها باشد. نوشیدن آب قبل و بعد از غذا باید 
طبق اصول صــورت بگیرد اگر همراه بــا غذا آب 
مى نوشید مقدار کم و در حد مخلوط شدن بهتر غذا 
با شیره گوارشى باشد. قانون متخصصین تغذیه براى 

نوشیدن آب، نیم ساعت قبل و بعد از غذاست.
بهتر است به نوشیدن آب بیشــتر اهمیت دهید اگر 
درســت و صحیح این کار را انجام دهید زودتر الغر 
خواهید شد.در حالى که نوشیدن آبـ  با کالرى صفرـ 
مى تواند باعث احساس سیرى شــود، آب زیاد هم

 مى تواند خطرات جدى در بدن داشته باشد.

آب پیش از غذا و 
ىکم شدن اشتها محققان

کمک
مطالعات انجام شــ

آسیب هاى ناشى از نور درخشان خو
را کند نماید.

این محققان همچنین دریافتند زعفران تأثیر مفیدى
سن دارد که شایع ترین علت نابینایى در کهنسالى

ن  ا نشــمند ا اکنون در حال آزمایش هاىد
به سن هستند.

«سیلویا بیســتى»
«به نظر مى
وى اف
زع

م

پ

 به تسکین اف          کمک         
فسردگى

ت
ش
 آب
وزن

ن غذا، 
ود غذاى 
ب در صبح 
ى دیگربراى 

مضرات راه رفتن و تایپ کردن براى سالمتى



1212ورزشورزش 2938 سال چهاردهمدوشنبه  25 اردیبهشت  ماه   1396

سپاهان، بنفش شد
 نگاه نصف جهان به حمایت هاى قاطع زردها از حسن روحانى

ود 
ن ز

 آه
وب

ذ

شود
ر 

ت به
دس

ود 
ن ز

 آه
وب

ذ

 با پایان یافتن لیگ شانزدهم قرارداد 
سه بازیکن ذوب آهن به پایان رسیده 
و حــاال باشــگاه باید بــراى ادامه 
همکارى بــا بازیکنان خود با آنها 

وارد مذاکره شود.
قاسم حدادى فر، مرتضى تبریزى، 

جرى بنگستون و مهرداد قنبرى 
چهار بازیکنى هستند که قرارداد 
آنها بــا پایان لیگ شــانزدهم 

خاتمه یافتــه و البتــه هر کدام 
شــرایط متفاوتى براى ادامه کار را 

دنبال مى کنند.
جرى بنگســتون مهاجم هندوراسى 
سبزپوشــان در حال حاضــر خارج از 

ایران در انتظار تولد فرزندش اســت؛ 
اگــر این بازیکــن به ایــران برنگردد، 

پرونده حضورش در ایران بســته خواهد 
شــد و پس از دو فصل بــازى در تیم هاى 

پرســپولیس و ذوب آهن به کار خود خاتمه 
مى دهــد. بنگســتون فصل گذشــته در تیم 

پرسپولیس هفت گل زد و در این فصل هشت بار 
در لیگ براى سبزپوشان گلزنى کرد. پس از بازگشت 

بنگستون به ایران در مورد ادامه همکارى اش صحبت 
خواهد شد.

بازیکن دیگرى که معموًال در فصل نقل و انتقاالت 
در مورد او بحث مى شود، قاسم حدادى فر است؛ 

این بازیکن که در طول فصل به دلیل مصدومیت 
نتوانســت زیاد فرصت حضور در زمین را پیدا 

کند، با اتمام لیگ، قراردادش هم به پایان رسید 
و این احتمال وجود دارد که در صورت مهیا نشدن 

شــرایط مورد نظرش از تیم جدا شود. البته هافبک 
تدافعى سبزپوشــان در حضورهاى کوتاه مدت خود، 

نتوانست کیفیت همیشگى اش را نشان دهد.
در نهایت مرتضــى تبریزى مهاجم  تیم ذوب آهن ســومین 

بازیکنى اســت که بیم جدایــى او از تیم در میان مدیــران وجود 
دارد. تبریزى به احتمــال فراوان با پیشــنهاداتى روبه رو خواهد شــد و 

شــخصًا باید در مورد انتخاب تیم آینده اش تصمیم بگیــرد. او در این فصل ده 
بار بــراى ذوب آهن در لیگ  گلزنى کرده  اســت؛ البته تبریزى بــا اخراج بى مورد 
در دیدار نیمه نهایى جام حذفى برابر تراکتورســازى تیمش را در شــرایط سختى قرار

 داد. 
مهرداد قنبرى مدافع چپ ذوبى ها هم در لیگ شانزدهم به دلیل مصدومیت 

نتوانست فصل خوبى را پشت ســر بگذارد و با توجه به نمایش هاى خوب 
مهران درخشان مهر در این پست، به نظر نمى رسد این بازیکن تمایلى 

به ادامه همکارى با ذوب آهن و نیمکت نشینى در تیم داشته باشد. 
در مجموع ایــن چهار بازیکن با شــرایط متفاوتى روبه رو هســتند و 

به نظر مى رســد حداقل یکى از این بازیکنان در نهایت از جمع سبزپوشــان اصفهانى جدا
 شود. 

بهاره حیاتى
 شنبه شب بود که کانون هواداران و رســانه هاى باشگاه سپاهان 
سورپرایز ویژه فعالیت هاى انتخاباتى در استان اصفهان را رقم زدند.

ابتدا در بیانیه اى رسمى که کانون هواداران این باشگاه منتشرکرد 
از همه اصفهانى ها و هواداران سپاهان دعوت کرد تا در زمان دکتر 
حسن روحانى در اصفهان استقبال شکوهمندى را به عمل آوردند. 

متنى که با واکنش هاى جالب توجهى همراه بود.
در بخشى از این بیانیه آمده بود: «یک شنبه 24 اردیبهشت ماه، شهر 
زیباى اصفهان میزبان بزرگمرد فرهیخته تدبیر و امید ایران زمین 
است. به پاس چهارسال خدمت و تالش براى اعتالى سرزمین مرز 
پرگهرمان توسط دکتر حسن روحانى و دولتمردانش همه با هم به 

میدان تاریخى امام خمینى(ره) مى رویم و حضور او در شهرمان را 
به یادماندنى خواهیم کرد. هواداران سپاهان در کنار همه خدمات 
مردان پرتالش دولت، فراموش نخواهند کرد که طلسم ورزشگاه 
بزرگ نقش جهان که هم اینک اســتادیوم اختصاصى ســپاهان 
محسوب مى شود، با مساعدت و تالش دولت تدبیر و امید و توسط 
شرکت فوالد مبارکه شکسته شد و این موضوع سپاس و قدردانى 
ما از رئیس جمهور عزیزمان را دو چندان مى کند. یک شــنبه 24 
اردیبهشــت ماه ســاعت 17 در میدان امام خمینى(ره) منتظرتان 
هستیم. در این روز، حال و هواى اصفهان مان زرد و بنفش خواهد 

بود.»
این بیانیه شــنبه شــب منتشر شــد و به سرعت در شــبکه هاى 

مجازى سراســر ایران بازتاب زیادى داشــت. حامیان روحانى و 
جریان اصالحات به شدت از آن اســتقبال کردند و البته هواداران 
جریان هاى اصولگرایى تا توانستند به آن تاختند. با وجود اینکه این 
متن از سوى رقیب ســرخابى هاى تهران منتشر مى شد، خیلى از 
استقاللى ها و پرسپولیسى هاى طرفدار روحانى هم به تمجید از این 
کار سپاهانى ها پرداختند. چند ساعت بعد از آن روزنامه الکترونیک 
«صداى سپاهان» شماره یک شنبه نیز در دو رنگ زرد و بنفش با 
تیتر «ما ســپاهانیم و حاال حاال با روحانى» که یادآور شعار معروف 
سپاهانى ها با عنوان «ما سپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم» بود، ضمن 
دعوت به حضور در میتینگ حامیــان روحانى در اصفهان، حمایت 
خود را از وى اعالم کرد و حتى نوشــت که حال و هواى اصفهان 

زرد و بنفش است. این دو اقدام سپاهانى ها  بازتاب فوق العاده اى 
داشت. کانال ها و صفحات حامى روحانى و اصالح طلبان در سراسر 
ایران در کنار ستایش از این کار، به انتشــار روزنامه سپاهان با این 
تیتر منحصر به فرد پرداختند و در اصفهان نیز ستادهاى  انتخاباتى 
جریان اعتدالگرا و اصالح طلب این حمایت را  به شــدت برجسته 

کردند.
 دیروز در زمان حضور حسن روحانى در میدان امام خمینى(ره) نیز 
تعداد قابل توجهى از حاضرین در این میدان تاریخى در کنار در دست 
داشتن عکس رئیس جمهور با تیشــرت ها و پرچم زرد آمده بودند 
تا مشخص شود که جزو هواداران سپاهان هستند و البته بسیارى 
دیگر نیز با مچ بندهاى زرد و بنفش در این میتینگ دیده مى شدند. 

برخى از  هواداران هم که به شکلى متحد در میدان امام(ره) حاضر 
شده بودند، با شعار «روحانى، سپاهان، دو قهرمان ایران» از حضور 
رئیس جمهور در اصفهان اســتقبال کردند. شعارى که به شدت از 

سوى دیگر حاضرین در این برنامه مورد تشویق قرار گرفت. 
همه این کارهاى انتخاباتى سپاهانى ها در کنار استقبالى که در فضاى 
مجازى داشت، با برخى حمالت حامیان قالیباف و رئیسى هم همراه 
بود. آنها در کامنت هایى به اقدامات حمایتى سپاهانى ها از روحانى 
به شدت حمله ور شــدند. احتمال اینکه سپاهانى ها پس از این چند 
سورپرایزى که در حمایت از مرد تدبیر و امید داشتند در روزهاى آینده 
نیز برنامه هاى دیگرى را در پشتیبانى از دکتر روحانى انجام دهند زیاد 

است. باید منتظر بود. سپاهان این روزها به شدت بنفش است.

نصف جهان
با انتخاب فراز کمالوند به عنوان سرمربى تیم صنعت 

نفت آبادان یکى از گزینه هاى هدایت تراکتورسازى در فصل آینده از دست رفت 
و حاال مسئوالن این تیم باید روى گزینه هاى دیگر تمرکز کنند.

 امیر قلعه نویى با تراکتورسازى به مقام سوم مسابقات لیگ برتر و نایب قهرمانى 
مسابقات جام حذفى دست یافت؛ اما همانطور که از صحبت هاى این مربى در 
کنفرانس هاى خبرى بر مى آمد، کار قلعه نویى در تبریز به پایان راه رسیده و 

مدیران این باشگاه باید به دنبال جایگزین او باشند.
 فراز کمالوند که یکى از گزینه هاى مورد نظر مســئوالن تراکتورسازى بود و 

همینطور از سابقه و محبوبیت خوبى نیز در میان هواداران 
این تیم برخوردار اســت، بــه تیم صنعت 

نفت آبادان پیوســت تا عمًال یکى از 
گزینه هاى هدایت تراکتور بســوزد. 
با این شرایط شانس عبدا... ویسى 
براى هدایت این تیم تبریزى افزایش 
پیدا کرد. هر چند از حســین فرکى 
نیز بــه عنوان یکــى از گزینه هاى 
سرمربیگرى این تیم نام برده مى شود.

با شــرایطى که پیش آمده حاال 
همه هواداران تراکتورسازى 

منتظرند تا مدیران این تیم 
تکلیف ســرمربى بعدى را 
مشخص کنند، تا با توجه به 
حضور این تیم در مسابقات 
آسیایى فصل آینده، هرچه 
ســریع تر و بهتــر آماده 
مســابقات حساس فصل 

آتى شوند.  

شانس ویسى زیاد شد

نصف جهان   چندین هفته پیش در روزهایى که هنوز صحبتى از جدایى امیر قلعه نویى از تراکتورسازى به میان نیامده بود، 
نوشتیم که در سطح مدیران ارشد کارخانه ذوب آهن اشتیاق و تمایل زیادى براى حضور ژنرال در اصفهان و هدایت سبزپوشان 
ذوب آهن وجود دارد و ظاهراً مذاکراتى نیز صورت گرفته است. ما با اشاره به موضوعاتى گفتیم که ذوب آهن مى تواند بهترین 

آدرس براى پر افتخارترین سرمربى لیگ برتر باشد و این پیوند مى تواند هم براى ژنرال بهترین انتخاب ممکن با توجه به شرایط 
موجود باشد و هم اینکه براى براى ذوب آهن دستاوردهاى زیادى داشته باشد و طلسم قهرمانى این تیم در رقابت هاى لیگ برتر 
را بشکند. اسپانسر خوب و امکانات ایده آل و شخصیت باالى باشگاه ذوب آهن نیز همه جوره قلعه نویى را براى حضور دوباره در 

اصفهان و حضور در تیم دیگر این شهر قلقلک مى دهد و البته فراموش نکنیم که اگر این گزینه براى او منتفى شود دیگر تیم قابل 
توجه دیگرى در این فصل براى اینکه ژنرال به اهداف و آرزوهایش برسد باقى نمى ماند. حاال همه اخبار حکایت از آن دارد که  
شمارش معکوس براى انجام این وصال انجام شده است و پیش بینى هاى قبلى نصف جهان در این باره در حال تحقق است. 

باید منتظر بود.

پیش بینى نصف جهان محقق مى شود؟
شمارش معکوس براى حضور ژنرال در اصفهان

ن پو
ایران در انتظار تولد فرزندش
اگــر این بازیکــن به ایــران
پرونده حضورش در ایران بس
شــد و پس از دو فصل بــازى
پرســپولیس و ذوب آهن به
مى دهــد. بنگســتون فصل
پرسپولیس هفت گل زد و در

در لیگ برا
ببنگستون
خخخواهد
ب

به نظر مى
 شود. 

مینطور از سابقه و محبوبیت خوبى نیز در میان هواداران 
ن تیم برخوردار اســت، بــه تیم صنعت 

ت آبادان پیوســت تا عمًال یکى از 
زینه هاى هدایت تراکتور بســوزد. 
شرایط شانس عبدا... ویسى  این
ى هدایت این تیم تبریزى افزایش 
دا کرد. هر چند از حســین فرکى 
ز بــه عنوان یکــى از گزینه هاى 
رمربیگرى این تیم نام برده مى شود.

 شــرایطى که پیش آمده حاال 
مه هواداران تراکتورسازى 
تظرند تا مدیران این تیم
کلیف ســرمربى بعدى را 
شخص کنند، تا با توجه به 
ضور این تیم در مسابقات 
سیایىفصلآینده، هرچه

ــریع تر و بهتــر آماده 
ســابقات حساس فصل 

ى شوند.  

به میان نیامده بود، 
ان و هدایت سبزپوشان 
 آهن مى تواند بهترین 

 ممکن با توجه به شرایط 
م در رقابت هاى لیگ برتر 
براى حضور دوباره در ى را

منتفى شود دیگر تیم قابل 
ر حکایت از آن دارد که  
ه در حال تحقق است. 

صفهان

پروسه فروش تیم خونه به خونه بابل این روزها در وضعیت جدى ترى به سر مى برد و این 
احتمال مى رود به زودى مالکین این تیم جاى خود را به افراد دیگرى بدهند.     

ســه ســال پس از اعالم موجودیت تیم خونــه به خونه بابــل، به احتمال فــراوان به 
زودى این تیم به فروش مى رســد تا مالکان جدیدى مســئولیت تیــم بابلى را برعهده 

بگیرند. 
در حالى که بابلى ها در این مدت زمان موفق شدند خود را به عنوان یکى از مدعیان جدى 
لیگ برترى شــدن معرفى کنند و در دو فصل پیاپى تا یک قدمى لیگ برتر بیایند، قضیه 
فروش این تیم، تصمیم عجیبى بود که از ســوى مدیران این تیم اتخاذ شــد، تصمیمى 
که به دنبال مشــکالت این تیم در کمیته انضباطى و اتفاقاتى که برایشان افتاد به وجود

 آمد.
بابلى ها که قیمت پایه چهار میلیارد تومان را براى فــروش تیم در نظر گرفته بودند هم 
اکنون دو مشترى پر و پا قرص نیز پیش روى خود مى بینند، یک مشترى از شمال و یک 
مشترى از جنوب ایران هم اینک پاى خرید تیم بابلى ایستاده اند و به احتمال فراوان یکى 

از آنها صاحب جدید این تیم معرفى خواهند شد. 
 خونه به خونه اى ها که از اقبال هــواداران خود نیز برخوردار بودنــد در رده امیدها نیز 
درخشان ظاهر شده بودند و یکسال پس از صعود به لیگ برتر موفق شده بودند به عنوان 

قهرمانى برسند. 
 با وجود تــالش هواداران براى رفع مشــکالت این تیم، باید دیــد مالکین این تیم چه 

تصمیمى خواهند گرفت و چه آینده اى در انتظار تیم بابلى قرار دارد. 

 فروش خونه به خونه بابل جدى شد  

وووووووووششششوووووددددد
رر

ههههههههههبببببببهههه تتتت
تتتتتتتسسسس

ه هشت باراینفصل
 از بازگشت ى کرد. پس
ى اش صحبت امه همکارى

صل نقل و انتقاالت معموًال در فص
ق است؛ ث مى شود،  قاسم حدادى فر
 فصل به دلیل مصدومیت ن که در طول
صت حضور در زمین را پیدا ــت زیاد فر
گ، قراردادش هم به پایان رسید  با اتمام لیگ

ین احتمال وجود دارد که در صورت مهیا نشدن 
شــرایط مورد نظرش از تیم جدا شود. البته هافبک 

دافعى سبزپوشــان در حضورهاى کوتاه مدت خود،
وانست کیفیت همیشگى اش را نشان دهد.

هایت مرتضــى تبریزى مهاجم  تیم ذوبآهنســومین 
ى اســت که بیم جدایــى او از تیم در میان مدیــران وجود 

زى به احتمــال فراوان با پیشــنهاداتى روبه رو خواهد شــد و 
 در مورد انتخاب تیم آینده اش تصمیم بگیــرد. او در این فصل ده 

 آهن در لیگ  گلزنى کرده  اســت؛ البته تبریزى بــا اخراج بى مورد 
ایى جام حذفى برابر تراکتورســازى تیمش را در شــرایط سختى قرار

ى مدافع چپ ذوبى ها هم در لیگ شانزدهم به دلیل مصدومیت 
صل خوبى را پشت ســر بگذارد و با توجه به نمایشهاىخوب 

شان مهر در این پست، به نظر نمى رسد این بازیکن تمایلى 
کارى با ذوب آهن و نیمکت نشینى در تیم داشته باشد. 

یــن چهار بازیکن با شــرایط متفاوتى روبه رو هســتند و 
ى از این بازیکنان در نهایت از جمع سبزپوشــان اصفهانى جدا

زد و در س هفت گل
اى سبزپوشان گلزنى
 به ایران در مورد ادا

د شد.
م بازیکن دیگرى که
در مورد او بحث
این بازیکن
نتوانسـ
کند،
و ای
ش
تد
نتو
در نه
بازیکنى
دارد. تبریز
شــخصًا باید
بار بــراى ذوب
در دیدار نیمه نها

 داد. 
مهرداد قنبرى
نتوانست فص
مهران درخش
به ادامه همک
در مجموع ای
ى رســد حداقل یکى
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باشــگاه نفت تهران با بدهى مالیاتى روبه رو است و در 
صورتى که موفق به ارائه مفاصا حســاب مالیاتى خود 

نشود، پروانه فعالیتش تمدید نشده و منحل مى شود.
بازهم اتفاقات عجیب قرار است رقم بخورد؛ البته این بار 
اتفاق عجیبى که به سود فوتبال ایران خواهد بود. جایى 
که مالک جدید باشگاه نفت تهران نتوانسته به تعهدات 
خود عمل کنــد و باتوجه به اینکه نفــت در جام حذفى 

به قهرمانى رسیده اســت و یکى از نمایندگان 
ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان محســوب 
مى شود، شرایط حساس و پیچیده اى دارد. این 

باشــگاه در صورت حل نکردن مشکالتش 
منحل خواهد شــد و این انحالل همه 

چیز را از بین مى برد و ممکن اســت 
تبعات بعدى آن بــراى فوتبال 

ایران بیشتر باشد.
از همین رو شنیده هایى وجود 

دارد که جلساتى بین مالک 
باشــگاه نفت و کمیته 
واگذارى این باشــگاه 
که ســال گذشته هم 
تشــکیل جلسه داده 
بودند، برگزار شــده 
است. در این جلسه 
مسائل مختلف مورد 
بحث و بررسى قرار 
گرفتــه و گویــا 

زمزمه هایى نیز به گوش مى رسد 
کــه تیم هایى چون ســپاهان، 
ذوب آهــن و پیــکان به 

دنبال امتیاز ســهمیه آسیایى نفت هســتند. البته چنین 
موضوعى رسماً به باشگاه نفت یا فدراسیون فوتبال اعالم 
نشده، اما چنین موضوعى بسیار جدى است و حتى در این 
خصوص صحبت هایى به گوش مى رسد. با این حال چون 
ذوب آهن تیم چهارم لیگ شده، شانس 
این تیم براى کسب سهمیه طبیعتًا 
بیشتر اســت و باید دید شانس به 
این تیم چشمک مى زند یا خیر.

اصــل ماجــرا به جایــى باز 
مى گردد که ســازمان 
امور مالیاتى کشور 
نامه اى بــه رضا 
گل محمدى مدیر 
کل ورزش و جوانان اســتان تهران 
ارسال کرده اســت. رونوشت این 

نامه براى سازمان لیگ و باشگاه 
نفت هم رفته که در آن اعالم 

شده است تا زمان 
مفاصا  «ارائــه 
حساب مالیاتى» 
از سوى باشگاه نفت 

تهران، پروانــه فعالیت این 
باشگاه تمدید نشود. پروانه فعالیت این 
باشگاه فصل گذشته و پس از واگذارى 
به شرکت بهنام پیشــروى کیش از 
سوى فدراسیون فوتبال و کمیسیون 
ماده 5 وزارت ورزش و جوانان به 
باشــگاه نفت تهران داده شد. 
مدت پروانه فعالیت باشــگاه 

نفت باتوجه به بدهى هاى مالیاتى این باشــگاه یکساله 
بود و باتوجه به عدم تسویه این بدهى ها، قرار نیست این 
پروانه تمدید شود که در این صورت باشگاه نفت به طور 

کلى منحل خواهد شد.
باتوجه به این اتفاق، مالک باشگاه نفت به نوعى به دنبال 
فرار از انحالل تیمش اســت و مى خواهد این باشگاه به 
حیات خود ادامه بدهد. با این حال باشگاه نفت حتى پولى 
براى تسویه حساب با بازیکنانش ندارد که بخواهد بدهى 

شنیده شده بیش از سه میلیارد مالیاتى اش که 
را  تسویه کند. مالک این اســت 

ه  شگا چندان هم بى میل با
به واگذارى امتیاز 
آسیایى نفت به 
تیم دیگرى 
نیســت و 

ســپاهان و ذوب آهن هم باتوجه به ســاختار و توانایى 
مالى شان بدشــان نمى آید این امتیاز را داشته باشند تا 
فصل آینده بتوانند در رقابت هاى آسیاى حاضر شوند. از 
طرفى هم فدراسیون فوتبال بدش نمى آید با این ماجرا 
موافقت کرده و تیمى غیر از نفت را براى حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفى کند، 

چراکه مى خواهد نماینــدگان ایران در 
آسیا وضعیت خوبى داشــته باشند تا 

سهمیه ها به خطر نیافتد.
تمام این اتفاقات و مشــخص نبودن 

وضعیــت مالکیت، داشــتن بدهى 
مالیاتى، ثبت نشدن نفت در ثبت 

شرکت ها به نام مالک جدید 
و مشــکالت 

حقوقــى 

انتقال این باشگاه مى تواند فدراسیون فوتبال را بر آن دارد 
تا سهمیه آســیایى نفت را به تیم دیگرى واگذار کند. در 
عوض باشگاه هایى که سهمیه آسیایى نفت را مى گیرند، 
کمکى به باشــگاه نفت خواهند کرد تا این باشــگاه با 
پرداخت بدهى هاى مالیاتــى اش و همچنین بدهى به 
بازیکنان و کادر فنى اش بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد 

و پروانه فعالیتش تمدید شود.
یکى دیگر از مسائلى که در خصوص نفت تهران در میان 
است، به فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان 
مربوط مى شــود؛ باتوجه به اینکه کمیسیون ماده 5 این 
وزارتخانه و فدراســیون فوتبال صالحیت شرکت بهنام 
پیشرو را براى خرید امتیاز نفت تأیید کرده بودند، اکنون 
نیز این دو نهاد هســتند که باید در خصوص آینده این 
باشــگاه تصمیم گیرى کنند و تا زمان عدم ارائه مفاصا 

حساب مالیاتى، پروانه فعالیت 
این باشــگاه صادر 

نخواهد شــد. 
یعنى  ایــن 
فدراسیون 

و 

وزارت ورزش بایــد در این خصوص بــار دیگر تعیین 
تکلیف کنند، چراکه باتوجه به اینکه سازمان امور مالیات 
نامه رسمى به فدراسیون فوتبال داده، باشگاه نفت حتى 
نمى تواند نقل و انتقاالت انجام بدهد. از سوى دیگر همه 
صنف ها باید از وزارتخانه هاى تابعه خود پروانه فعالیت 
بگیرند و وزارت ورزش تا زمان تسویه بدهى مالیاتى براى 

باشگاه نفت پروانه اى صادر نخواهد کرد.
با ایــن شــرایط و باتوجه بــه اینکه نفتى هــا یکى از 
سهمیه هاى قطعى فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فصل 
2018 محسوب مى شوند، مى توان گفت مشکالت این 
باشگاه به نوعى ملى است و حتى وزیر ورزش و جوانان 
پیش از آنکه دیر شــود مى تواند در این 
خصوص ورود و بــه تصمیم گیرى 
کمک کنــد. در صورتــى که در 
خصوص وضعیت باشگاه نفت 
تعییــن تکلیف نشــود و این 
باشگاه منحل شــود، مسلمًا 
یکــى از ســهمیه هاى ایران 
در لیــگ قهرمانان آســیا هم 
بالتکلیــف خواهد بــود و در آن 
صورت به ترتیب تیم هاى ســوم و 
چهارم لیگ برتر به سهمیه مى رسند. با 
این شرایط شاید هم باشگاه نفت براى حل 
مشکلش راضى به واگذارى امتیاز سهمیه 
آسیایى اش شــود تا بتواند با دریافت مبلغى 
مشکالتش را حل کند و هم فدراسیون فوتبال 
که بتواند سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
را حفظ کند. باتوجه به شرایط کنونى و ورود 
احتمالى عــراق به لیگ قهرمانان آســیا، 
امکان کم شدن سهمیه ایران  از 1+3 به 
2+2 وجود دارد و با این شــرایط باید دید 
آیا نفتى ها و فدراسیون فوتبال راضى به 
واگذارى سهمیه این تیم به تیم دیگرى 

خواهند شد یا نه.

نصف جهان   عزت ا... پورقاز از جمله بازیکنان مورد 
نظر کرانچار است که توافقات الزم با سپاهان 

را انجام داده و باید او را به زودى رسمًا 
در اردوگاه زرد دید.

در شرایطى که مســابقات لیگ 
به پایان رســیده و تیــم ها خود 
را بــراى لیــگ هفدهــم آماده 
مى کنند، باشــگاه ســپاهان به 
صورت چــراغ خامــوش در حال 

صحبت با بازیکنان مدنظر کرانچار 
است. پورقاز اولین جذب سپاهانى ها 

در راستاى اهداف کرانچار براى فصل 
پیش رو بوده است.

 سپاهان لیگ شانزدهم را در رتبه پنجم 
به پایان رســاند تا از رسیدن به آسیا 

براى دومین ســال پیاپى باز ماند. 
طالیى پوشــان که با بازگشت 
هفتــه  شــش  کرانچــار، 
امیدوارکننده را پشــت ســر 
گذاشتند، حاال با لیستى که 
زالتکو کرانچــار در اختیار 
مدیران باشگاه قرار داده 
اســت، به دنبال تقویت 
خود و حضور مقتدرانه 
در لیــگ هفدهــم 

هستند. آنها در اولین 
گام مدافــع تیم 

فوتبال سایپا 
سابقه  با 

حضور در تیم ملى را متقاعد کردند که به سپاهان بیاید 
و در روزهاى آینده نیز با بازیکنان شاخص 

دیگرى قرارداد مى بندند.
البتــه همانطور که گفته شــد، 
سپاهانى ها خیلى بى سر و صدا 
و به اصطالح چراغ خاموش با 
گزینه هایى مورد نظر کرانچار 
در حال رایزنى هســتند و به 
نظر مى رسد تا نهایى 
شدن مذاکرات خود، 
آن را رســانه اى 

نخواهند کرد.
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و در روزهاى آینده نیز با بازیکنان شاخص 
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البتــه همانطور که گفته شــد، 
سپاهانى ها خیلى بى سر و صدا 
و به اصطالح چراغ خاموش با 
گزینه هایى موردنظرکرانچار

در حال رایزنى هســتند و به 
نظر مى رسد تا نهایى 
شدن مذاکرات خود، 
آن را رســانه اى 

نخواهند کرد.

پورقاز در اردوگاه زرد

بازهم اتفاقات عجیب قرار است رقم بخورد؛ البته این بار 
اتفاق عجیبى که به سود فوتبال ایران خواهد بود. جایى 
که مالک جدید باشگاه نفت تهران نتوانسته به تعهدات 
خود عمل کنــد و باتوجه به اینکه نفــت در جام حذفى 

به قهرمانى رسیده اســت و یکى از نمایندگان 
ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان محســوب 
مى شود، شرایط حساس و پیچیده اى دارد. این 

باشــگاه در صورت حل نکردن مشکالتش 
منحل خواهد شــد و این انحالل همه 

چیز را از بین مى برد و ممکن اســت 
تبعات بعدى آن بــراى فوتبال 

ایران بیشتر باشد.
از همین رو شنیده هایى وجود 

دارد که جلساتى بین مالک 
ههههههههیته باشــگاه نفت و کم
واگذارى این باشــگاهه
که ســال گذشته هم 
تشــکیل جلسه داده 
بودند، برگزار شــده 
است. در این جلسه 
مسائل مختلف مورد 
بحث و بررسى قرار 
گرفتــه و گویــا 

زمزمه هایى نیز به گوش مى رسد 
کــه تیم هایى چون ســپاهان، 
ذوب آهــن و پیــکان به 

خصوص صحبت هایى به گوش مى رسد. با این حال چون 
ذوب آهن تیم چهارم لیگ شده، شانس 
این تیم براى کسب سهمیه طبیعتًا 
بیشتر اســت و باید دید شانس به 
این تیم چشمک مى زند یا خیر.

اصــل ماجــرا به جایــى باز 
مى گردد که ســازمان 
امور مالیاتى کشور 
نننناامهاى بــه رضا

گل محمدى مدیر 
کل ورزش و جوانان اســتان تهران 
ارسال کرده اســت. رونوشت این 

نامه براى سازمان لیگ و باشگاه 
نفت هم رفته که در آن اعالم 

شده است تا زمان 
مفاصا  «ارائــه 
حساب مالیاتى» 
از سوى باشگاه نفت 

تهران، پروانــه فعالیت این 
باشگاه تمدید نشود. پروانه فعالیت این 
باشگاه فصل گذشته و پس از واگذارى 
به شرکت بهنام پیشــروى کیش از 
سوى فدراسیون فوتبال و کمیسیون 
5ماده 5 وزارت ورزش و جوانان به 
باشــگاه نفت تهران داده شد. 
مدت پروانه فعالیت باشــگاه 

کلى منحل خواهد شد.
باتوجه به این اتفاق، مالک باشگاه نفت به نوعى به دنبال 
فرار از انحالل تیمش اســت و مى خواهد این باشگاه به 
حیات خود ادامه بدهد. با این حال باشگاه نفت حتى پولى 
براى تسویه حساب با بازیکنانش ندارد که بخواهد بدهى 

شنیده شده بیش از سه میلیارد مالیاتى اش که 
را  تسویه کند. مالک این اســت 

ه  شگا چندان هم بى میل با
به واگذارى امتیاز 
آسیایى نفت به 
تیم دیگرى 
نیســت و 

طرفى هم فدراسیون فوتبال بدش نمى آید با این ماجرا 
موافقت کرده و تیمى غیر از نفت را براى حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفى کند، 

چراکه مى خواهد نماینــدگان ایران در 
آسیا وضعیت خوبى داشــته باشند تا 

سهمیه ها به خطر نیافتد.
تمام این اتفاقات و مشــخص نبودن 

وضعیــت مالکیت، داشــتن بدهى 
مالیاتى، ثبت نشدن نفت در ثبت 

شرکت ها به نام مالک جدید 
مشــکالت  و

حقوقــى 

ن ون و و ى و ر
وزارتخانه و فدراســیون فوتبال صالحیت شرکت بهنام 
پیشرو را براى خرید امتیاز نفت تأیید کرده بودند، اکنون 
نیز این دو نهاد هســتند که باید در خصوص آینده این 
باشــگاه تصمیم گیرى کنند و تا زمان عدم ارائه مفاصا 

حساب مالیاتى، پروانه فعالیت 
این باشــگاه صادر 

نخواهد شــد. 
یعنى  ایــن 
فدراسیون 

و 

ن ن و ى و ى و
باشگاه به نوعى ملى است و حتى وزیر ورزش و جوانان
پیش از آنکه دیر شــود مى تواند در این
خصوص ورود و بــه تصمیم گیرى
کمک کنــد. در صورتــى که در
خصوص وضعیت باشگاه نفت
تعییــن تکلیف نشــود و این
باشگاه منحل شــود، مسلمًا
یکــى از ســهمیه هاى ایران
در لیــگ قهرمانان آســیا هم
بالتکلیــف خواهد بــود و در آن
صورت به ترتیب تیم هاى ســوم و
چهارم لیگ برتر به سهمیه مى رسند. با
این شرایط شاید هم باشگاه نفت براى حل
مشکلش راضى به واگذارى امتیاز سهمیه
آسیایى اششــود تا بتواند با دریافت مبلغى
مشکالتش را حل کند و هم فدراسیون فوتبال
که بتواند سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا
را حفظ کند. باتوجه به شرایط کنونى و ورود
احتمالى عــراق به لیگ قهرمانان آســیا،
امکان کم شدن سهمیه ایران  از 1+3 به
2+2 وجود دارد و با این شــرایط باید دید
آیا نفتى ها و فدراسیون فوتبال راضى به
واگذارى سهمیه این تیم به تیم دیگرى

خواهند شد یا نه.

شانس به ذوب آهن چشمک مى زند؟شانس به ذوب آهن چشمک مى زند؟
شرایط وخیم قهرمان جام حذفى

الهه مهرى دهنوى
باشگاه سپاهان به شــدت به دنبال مهاجم فوالد خوزستان است و ظاهراً 

مذاکرات خوبى هم براى این انتقال صورت گرفته است.
به جز سپاهان که با ساسان انصارى در حال مذاکره است، تیم هاى دیگرى 

هم خواهان جذب بهترین گلزن فوالد خوزستان هستند. 
خود فوالد خوزستان تیمى است که به شدت خواهان تمدید قرار داد ساسان 
انصارى است و حاضر است هر رقمى باالتر از دیگر رقم هاى پیشنهاد شده 
را براى حفظ مهاجم خودش پرداخت کند. استقالل نیز به دنبال جذب این 
مهاجم است و تاکنون تماس هاى متعددى را با ساسان برقرار کرده است. هر 

چند در گزارش هاى رسانه هاى پرسپولیسى آمده بود که با توجه به عالقه 
انصارى به پرسپولیس وى به پیشنهاد استقاللى ها جواب منفى داده و نسبت 
به پیشنهاد آبى ها واکنش هاى سردى از خود نشان داده است. با این حال 
بیشترین رقابت براى جذب ساسان انصارى را باید بین استقالل و سپاهان 
دانست. سپاهانى ها پس از گذراندن دو فصل ناموفق، پس از تمدید  قرارداد 
با کرانچار به دنبال بســتن تیمى قدرتمند هســتند و تغییرات اساسى را در 
سیاست هاى خود بابت جذب بازیکن نسبت به لیگ شانزدهم اتخاذ کرده اند 
و قطعًا تیم کرانچار همانگونه که در نصف جهان دیروز هم نوشتیم دوباره 
تیمى پرستاره خواهد بود. مدیران این باشــگاه اصفهانى به شدت خواهان 
جذب ساسان انصارى هستند و این احتمال که بتوانند براى این انتقال بزرگ 

استقالل تهران و فوالد خوزستان را شکست دهند زیاد است.
 البته به نوشته برخى سایت ها، ساسان انصارى در گفتگو با نزدیکان خودش 
اعالم کرده اولویت نخستش ترانسفر شدن به اروپا یا دیگر لیگ هاى معتبر 
است و در همین خصوص چند پیشنهاد هم به او شده است. نزدیکان انصارى 
مى گویند او به دنبال این خواسته است چون امسال بهترین شرایط را براى 
رسیدن به این خواســته دارد چرا که هم از نظر گلزنى آمار خوبى از خودش 
به جا گذاشته و هم توانســته به تیم ملى راه یابد. براین اساس پوشیدن هر 

پیراهنى در لیگ داخلى کشــورمان براى ساسان در صورتى محقق خواهد 
شد که او نتواند ترانسفر شود و در نهایت قرار باشد در لیگ برتر بازى کند.

  اما ذکر این نکته را هم ضرورى مى دانیم که بازیکن ســابق پرسپولیس 
که حاال از استقالل یک پیشنهاد خوب دارد و آن را جزو یکى از گزینه هاى 
احتمالى براى مقصد آینده اش قلمداد مى کند، بــه نوعى ترس از این دارد 
که در صورت تحقق این اتفاق چه سرنوشــتى پیــش روى او خواهد بود. 
خیلى از هواداران پرســپولیس به شــدت خواهان بازگشت ساسان به این 
تیم هســتند و به هر نحوى چــه در فضاى مجازى و در صفحه منتســب 
به این بازیکن به دنبال این خواسته هســتند. هر چند ظاهراً  نام او در بین 
گزینه هاى خرید برانکو نیست.  در این خصوص همانگونه که گفتیم نقل 
قولى از ساســان انصارى در فضاى مجازى منتشر شد که او بابت پیشنهاد 

اســتقالل گفته اســت به هیچ وجه لباس این تیم را برتن نخواهد کرد 
چون یک پرسپولیسى است.سابقه کوتاه مدت حضور ساسان در جمع 
سرخ ها یک برگ برنده بزرگ براى ســپاهان است. چرا که حضور 
در استقالل مى تواند براى او حاشــیه هاى زیادى به همراه داشته 
باشد و شاید بهتر باشد با انتخاب ســپاهان این حاشیه ها را به جان 

نخرد. 

برگ برنده سپاهان براى جذب ساسان

مهاجم هندوراسى ذوب  آهن از احتمال ادامه حضورش در فوتبال 
ایران خبر داد. جرى بنگستون با باشگاه ذوب آهن تسویه حساب 
مالى کرد و بعد از سفر به تهران با اولین پرواز راهى کشورش شد.
بنگستون قبل از ترك ایران درباره اینکه وضعیتش با ذوب آهن 
به کجا کشید، اظهار داشت: باشگاه خواهان تمدید قراردادم شد 
اما زمان خواستم تا در مورد ماندنم در ایران با همسر خود مشورت 
کنم. وى افزود: اگر تصمیم گیرنده خودم بودم قطعًا در ایران به 
فوتبالم ادامه مى دادم اما همسرم با این مسئله مخالف است و به 

این خاطر باید با او صحبت کنم.
بنگستون در پاسخ به این ســئوال که آیا در صورت بازگشت به 
ایران با باشگاه ذوب آهن تمدید قرارداد خواهد کرد یا نه عنوان 
کرد: باید ببینم در آینده چه پیش مى آید. پیشــنهادات خوبى از 
چند تیم لیگ برترى به مدیربرنامه هاى من شده اما تا زمانى که 

با همسرم مشورت نکنم تصمیمى نخواهم گرفت.

 همسرم مخالف است!
سرمربى پیکان مى گوید جلسه او با مدیران باشگاه براى تمدید قرارداد بخاطر مسائل 

مالى نبوده است.
مجید جاللى در مورد تمدید قراردادش با باشــگاه پیکان گفت: جلسه ما بر سر مسائل جزیى بود 
و اصالً در مورد کلیات و مسائل مالى صحبت نکردیم. تمام حرف ما در جلسه این بود که چطور 
مى توانیم در سال هاى آینده به یک تیم قدرتمند در فوتبال ایران تبدیل شویم و راهکارهاى آن 

را بررسى کردیم.
سرمربى پیکان در مورد اینکه گفته مى شود مدیران پیکان از او قول سهمیه گرفته اند هم گفت: به 

هرحال صحبت هایى انجام شد و ما سعى کردیم خواسته هاى باشگاه را به واقعیت نزدیک کنیم.
او در مورد شرایط مالى پیکان هم مى گوید: شرایط با سال گذشته فرقى نکرده است و ما براى فصل 
بعد هم با بودجه اى معمولى پاى به مسابقات خواهیم گذاشت. پیکان مثل سال هاى گذشته بنایى 

براى انجام خرج هاى نجومى ندارد.
جاللى در مورد انتخاب براى جایگزین منشا مى گوید: راســتش را بخواهید جدایى منشا و البته 
شــکل این موضوع یکى از نقاط تاریک و ناراحت کننده مربیگرى من است. ما خیلى بازیکنان 
در اول فصل داشتیم که کســى آنها را نمى شناخت و منشــا هم یکى از آنها بود ولى در آخر 
فصل همه باشــگاه ها براى عقد قرارداد با آنها سر و دست مى شکنند. سعى مى کنیم براى 
فصل بعد هم از بازیکنانى استفاده کنیم که بتوانند جاى منشا را پر کنند و راه او را در پیش 

بگیرند.

   یک منشاى جدید تربیت مى کنیم 
سرمربى پیکا
مالى نبوده است
مجید جاللى در مورد تم
ًًو اصالً در مورد کلیات و
مىتوانیم در سال هاى

را بررسى کردیم.
ا سرمربى پیکان در مورد
هرحال صحبت هایى انج
او در مورد شرایط مالى پیک
بعد هم با بودجه اى معمولى
براى انجام خرج هاى نجو
انتخاب جاللى در مورد
شــکل این موضوعی
در اول فصل داشتیم
فصل همه باشــگ
فصل بعد هم از ب

بگیرند.

   یک من
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چهل تکه

پسر هشت ســاله اى خود را در اتاق خوابش در اوهایو حلق 
آویز کرد.

پسر هشت ساله اى که در مدرســه از سوى چند قلدر مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته بود دو روز بعد از این اتفاق خود را به 
دار آویخت. مادر«گابریل تایه» مدعى است پسرش تحت 
تأثیر برخورد زشت دانش آموزان دیگر دست به خودکشى زده 
است. فیلم دلخراشى منتشر شده است که در آن نشان داده 
مى شود چگونه قربانى هشت ساله از سوى قلدرهاى مدرسه 
در سرویس بهداشتى در مدرســه ابتدایى سینسیناتى مورد 
ضرب و شتم قرار مى گیرد. پزشکى قانونى تحقیقات خود را 

پیرامون مرگ پسر هشت ساله آغاز کرده است.

پلیس لس آنجلس با انتشار تصویر چهره نگارى عامل آزار 
و اذیت یک زن جوان، پس از پنج ماه جستجوى بى نتیجه 

براى دستگیرى تبهکار فرارى، از مردم کمک خواست.
زن جــوان کــه اوایل ســال جارى میالدى در واپســین
 ساعات شب براى بازگشت به خانه تاکسى تلفنى خبر کرده 
بود، درپى یک اشتباه سوار ارابه شیطانى شده و در میانه هاى 
راه هدف آزار و اذیت وحشــیانه راننده قــرار گرفت. عامل 
جنایت شیطانى، سپس قربانى را از خودرو بیرون انداخت و 

در تاریکى شب گریخت. 
با شکایت این زن به پلیس و اطالعات اندکش، تصویر چهره 
نگارى مرد شیطان صفت در اختیار واحدهاى گشت پلیس 

قرار گرفت اما هیچ نتیجه اى به دست نیامد.

تحقیقات جنایى براى رمزگشایى از جسد حلق آویز شده یک 
جوان در محله سعادت آباد آغاز شد.

ساعت 17 روز پنج شنبه هفته گذشته مأموران کالنترى 163 
ولنجک در تماس مردم در جریان وجود جســد حلق آویز یک 
مرد جــوان در داخل یکى از باغ هاى محله ســعادت آباد قرار 
گرفتند. بالفاصله تیمى از مأموران به دستور سرهنگ عباسعلى 
ابراهیمى رئیس کالنترى براى بررسى موضوع به محل اعزام 
شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد جسد حلق آویز متعلق به 

پسر 23 ساله اى با هویت معلوم است. 
با اعالم موضوع بــه بازپرس ویژه قتل تهــران، او به تیمى از 
کارآگاهان پلیس آگاهى دستور داد تا با بررسى صحنه و جسد 

علت مرگ پسر جوان مشخص شود.

خودکشى پسر 8 ساله 
در اتاق خواب

زن جوان تاکسى را 
اشتباه سوار شد

مرگ 
در سعادت آباد 030201

یک روز مانده به پایان تعطیالت نوروز 96 کالنترى 137 
گیشا گزارش یک سرقت همراه زور را در خیابان بیست و 

یکم دریافت کرد.
با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات مقدماتى 
مشخص شد سرقت از خانه پیرزنى 75 ساله انجام شده 
است و سارقان اقدام به ســرقت وجوه نقد و جواهرات 

پیرزن به ارزش تقریبى 70 میلیون تومان کردند.
پیرزن صاحبخانه پس از حضــور در پایگاه دوم آگاهى 
در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «حدوداً ســاعت 
14و 30 دقیقه روز دوازدهــم فروردین ماه  زنگ خانه 
به صدا درآمد؛ دو نفر خانم جوان ویک نفر آقا خودشان 
را از همسایگان داخل مجتمع معرفى کردند و به بهانه 
اینکه کلید خانه شــان را جا گذاشته اند از من خواهش 
کردند تا در مجتمع را برایشان باز کنم. چند دقیقه اى از 
این ماجرا نگذشته بود که صداى زنگ واحد من به صدا 
در آمد؛ به محض باز کردن در آپارتمان، ناگهان دو زن و 
مرد جوان که صورت هاى خود را با تورى مشکى کامًال 
پوشانده بودند به داخل خانه حمله ور شده و با تهدید چاقو 
مرا مجبور به سکوت کردند؛ آنها پس از بستن دست و 
پا و دهانم اموال باارزش خانه ام همچون طال، لپ تاپ، 
گوشى تلفن همراه، سکه هاى طال و وجوه نقد را سرقت 

کردند و از خانه خارج شدند.»
مالباخته در ادامه اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «در 
همان وضعیت (دســت و پا و دهان بسته شده) بودم تا 
اینکه پس از گذشت چند ســاعت یکى از دخترانم که 
براى سر زدن به خانه ام آمده بود مرا در آن حال وروز پیدا 

کرد و نجاتم داد.»
با توجه به اظهارات پیرزن مبنى بر اینکه سارقان از پشت 
آیفون او را به فامیلى صدا کرده اند، کارآگاهان اطمینان 
پیدا کردند که سارقان با داشتن اطالعات دقیق از پیرزن، 
سرقت خود را طراحى و اجرا کردند؛ لذا تحقیقات پلیسى 
پیرامون افراد مرتبط و همچنین بســتگان مالباخته در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

کارآگاهان در تحقیقات پلیســى موفق به شناســایى 
یکى از نــوه هاى شــاکى پرونده به نام «محســن»  
30 ســاله به عنــوان یکــى از مجرمان ســابقه دار 
در زمینه ســرقت خانه شــدند کــه پیــش از این نیز 
توســط پایگاه یکم آگاهى دســتگیر و روانــه زندان

 شده بود .
محسن در ششم اردیبهشــت ماه امســال و در خانه

 مجردى اش واقع در خیابان کمیل دستگیر شد؛ محسن 
در تحقیقات اولیه منکر هرگونه  اطالع از سرقت خانه 
مادربزرگش شد اما پس از ارائه دالیل و قرائن از سوى 

کارآگاهان به ناچــار لب به اعتراف گشــود و به طرح 
پیشــنهاد و طراحى ســرقت از خانــه مادربزرگ خود 

اعتراف کرد.
در ادامه اقدامات پلیسى، کارآگاهان موفق به شناسایى 
خانم جوانى به نام  «مینا»  28 ساله شدند که از چندى 
پیش با محسن رابطه دوستى داشــته و برابر اعترافات 
محسن، در ســرقت از خانه مادربزرگ محسن حضور 
مستقیم داشته است.محسن در اعترافاتش به کارآگاهان 
گفت: «با اطالعات دقیقى که از زندگى مادربزرگ خود 
و وضعیت مالى او داشــتم، موضوع را بــا مینا در میان 

گذاشتم و قرار شد تا مینا به همراه برادش به نام "نادر"  
26 ســاله ســرقت را انجام دهند و پس از سرقت نیز 
پول هاى حاصل از سرقت را به صورت مساوى بین خود 

تقسیم کنیم.»
محسن در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «روز 
ســرقت من با اطمینــان از تنها بــودن مادربزرگ در 
خانه اش، مینا و برادرش را به در مجتمع رساندم و دقیقًا 
زنگ واحد را نیز به آنها نشــان دادم تا به اشتباه زنگ 
دیگرى را نزنند ؛ پس از آن از محل دور شدم و مینا و نادر 
نیز نقشه سرقت را اجرا کردند .»در ادامه مینا و برادرش 

نادر نیز  روز هشتم اردیبهشت ماه سال جارى، در محل 
سکونتشان در شهرســتان بهارستان - منطقه اکبرآباد 

دستگیر ، به سرقت از خانه  پیرزن اعتراف کردند .
ســرهنگ کارآگاه ســعدا... گزافى رئیس پایگاه دوم 
پلیس آگاهى، با اعالم این خبر گفت: «با دســتگیرى 
متهمان و اعتراف صریح آنها به سرقت، محل فروش 
طال و جواهرات مسروقه در منطقه اکبرآباد شناسایى و 
قسمت قابل توجهى از اموال مسروقه کشف و توقیف 

شد.

صبح روز دهم بهمن سال قبل بود که سرباز وظیفه اى هنگام انتقال مجرم 
سابقه دارى از کالنترى در شــرق تهران به دادسرا از سوى دو سرنشین 
خودروى پرایدى ربوده شــد. آدم ربایان با تهدید چاقو، کلید دستبند را 
از سرباز وظیفه گرفتند و دســتبند متهم را باز کردند و به دستان سرباز 

وظیفه زدند. 
ساعتى بعد متهمان گروگان خود را در اتاقک متروکه اى در باغى حوالى 
شــرق تهران زندانى کردند و از محل گریختند. سرباز وظیفه با دستانى 
دستبند زده و چشمانى بسته از دخمه مخوف آدم ربایان فرار کرد و خودش 

را به اداره پلیس رساند.
بررسى ها براى بازداشــت مجرمان خطرناك به جریان افتاد. خیلى زود 
معلوم شد یک روز قبل، مأموران کالنترى در شرق تهران مجرم سابقه دار 
را به اتهام همراه داشــتن سالح ســرد و مظنون به زورگیرى دستگیر 
مى کنند و روز حادثه متهم را همراه سرباز وظیفه اى راهى دادسرا مى کنند 
که در میانه راه متهم به صورت مخفیانه با دوستانش تماس مى گیرد و 
براى آزادى اش درخواست کمک مى کند و دوستانش نقشه آدم ربایى و 

نجات متهم را طراحى و اجرا مى کنند.
در شــاخه دیگرى از بررســى  ها، تیمى از کارآگاهان پلیس آگاهى به 
دستور قاضى مرشد لو بازپرس شعبه هفتم دادسراى امور جنایى تهران 
براى شناسایى آدم ربایان وارد عمل شدند. در حالى که تحقیقات درباره 
این حادثه ادامه داشــت، مأموران پلیس روز چهارم اردیبهشــت ماه به 
مرد جوانى که در مقابل کوچه در جنوب تهران در حال پرســه زدن بود، 

مشکوك شدند و دستور ایست دادند.
مرد جوان با دیدن مأموران به داخل کوچه بن بستى رفت و پشت فرمان 
خودروى پرایدى نشست که در صندلى جلوى آن زن جوانى نشسته بود. 
مرد جوان با بى توجهى به دستور ایست مأموران، خودرو را به حرکت در 
آورد و با کوباندن خودرویش به خودروى مأموران، قصد فرار داشت که 

با شــلیک گلوله مأموران، زن جوان داخل خودرو کشته و متهم فرارى 
دستگیر شد.

بررســى هاى تخصصى مأمــوران، حکایــت از آن داشــت که متهم 
دستگیر شده همان متهم سابقه دارى است که در روز دهم بهمن ماه سال 
قبل هنگام انتقال به دادسرا مأمور بدرقه خود را با همدستى دوستانش 

ربوده بود.
متهم براى بازجویى به دادسراى جنایى منتقل شد. وى در بازجویى ها 
به آدم ربایى اعتراف کرد و گفت: «یک روز قبــل از آدم ربایى به اتهام 
زورگیرى از ســوى مأموران دستگیر شــدم. روز حادثه پدر و خواهرم 
به کالنتــرى آمدند تا مرا همراه ســرباز وظیفه اى به دادســرا منتقل 
کنند. در میانه راه خواهرم حالش بد شــد و پدرم خودرو را کنار خیابان 
نگه داشــت و با اورژانس تماس گرفت. ســرباز وظیفه هم که گرسنه 
بود به داخل مغازه ســاندویچى رفــت و من هم از فرصت اســتفاده 
کردم و با دوســتانم تماس گرفتم و به آنها گفتم دســتگیر شــده ام و 
خواســتم کمک کنند و مرا نجات دهند. دقایقى بعد دو نفر از دوستانم 
با خودروى پرایدى در پوشــش مسافرکشــى در محل حاضر شدند. 
از آنجایى که پــدرم قرار بود همــراه خواهرم به بیمارســتان برود، از 
ســرباز وظیفه خواســتم با خودروى پراید دوســتانم که خودشان را 
مســافرکش معرفى کردند به دادسرا برویم و ســرباز وظیفه  هم قبول 
کرد. در میانه راه یکى از دوســتانم قمه اش را بیرون آورد و به زور کلید 
دستبند را از سرباز وظیفه گرفت و بعد او را در باغى حوالى شرق تهران 
زندانى کردیم. بعــد از آن روز، من فرارى بودم تــا اینکه چند روز قبل 
مأموران پلیس مرا دســتگیر کردند که در آن حادثــه زن صیغه اى  ام 

فوت کرد.» 
تحقیقات از متهم به دستور قاضى مرشدلو ادامه دارد. مأموران در تالشند 

تا دو همدست مرد آدم ربا را دستگیر کنند. 

روز شنبه 16 اردیبهشت ماه مأموران کالنترى 161 ابوذر در تماس با قاضى 
ایلخانى بازپرس ویژه قتل دادسراى امور جنایى تهران، او را از مرگ  مشکوك 
مرد جوانى در بیمارستان ضیائیان با خبر کردند. لحظاتى بعد بازپرس به همراه 
تیمى از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى در محل حاضر شــد. بررسى ها 
حکایت از آن داشت جسد متعلق به مردى به نام «شهرام» است که دو روز 
قبل براثر اصابت جسم سختى به سرش مصدوم و سرانجام فوت شده است. 
همچنین معلوم شد عامل حادثه مردى به نام «قنبر» است که با ضربه چوب 
مقتول را هدف قرار داده است. تحقیقات بعدى نشان داد که قنبر 13 سال قبل 
هم به اتهام قتل بازداشت شده و 9 ماه قبل پس از گرفتن رضایت از زندان آزاد 

شده بود تا اینکه دومین جنایت را رقم مى زند.
مأموران پلیس دو روز قبل، متهم را در نزدیکى محل حادثه بازداشت کردند. وى 

در توضیح دو قتل گفت:« 13 سال قبل هنگام قمار بازى از دوستم مبلغ 90 هزار 
تومان بردم اما او بدهى اش را به من نداد به همین دلیل با ضربات چاقو او را به قتل 
رساندم. هر چند دادگاه من را به مرگ محکوم کرد با پرداخت دیه 300 میلیون 
تومانى رضایت اولیاى دم را جلب کردم و از زندان نجات یافتم.» متهم در شرح 
دومین قتل گفت: «روز حادثه یکى از دوستانم تصادف کرد و زخمى شد. در حالى 
که منتظر اورژانس بودیم، متوجه شدم مقتول قصد سرقت اموال دوست زخمى ام 
را دارد. به همین خاطر با او درگیر شدم. او با چاقو به من حمله کرد که من هم چوبى 
از داخل پارك برداشتم و ضربه اى به ســرش کوبیدم.» برادر مقتول هم گفت: 
«قاتل از اوباش محل است و همه از او حساب مى برند. او با برادرم خصومت قبلى 
داشت و االن به دروغ مى گوید برادرم قصد سرقت داشته است.» متهم در ادامه 

براى تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى قرار گرفت.

حمله دختر و پسر نقابدار به خانه پیرزن تنها

ربودن سرباز بدرقه براى رهایى مجرم سابقه دار

 قاتل نجات یافته از 
طناب دار، 9 ماه بعد 
دوباره قاتل شد

عملیات ضربتى پلیس مالرد منجر به فروپاشــى باند 
سارقان حرفه اى شد.

رئیس پلیس شهرستان مالرد در تشریح این خبر گفت: 
مأموران کالنترى یوســف آباد در پى شکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر سرقت اماکن، پیگیرى این مسئله را 

در دستور کار خود قرار دادند. 
ســرهنگ برزو همتى در ادامه بیان کرد: پس از انجام 
تحقیقات فنى و کارشبانه روزى، مأموران پلیس موفق 
به شناسایى سوژه مورد نظر شدند، وى را دستگیر کردند. 
وى افزود: پس از بازجویى از فرد مــورد نظر، متهم به 
چندین فقره ســرقت اماکن و همدستى چند نفر دیگر 
اعتراف کرد. این مقام انتظامى اظهار داشــت: مأموران 
پلیس پس از شناســایى مخفیگاه مــورد نظر،در یک 
عملیات ضربتى افراد دیگر این باند را نیز دستگیر و اموال 
مســروقه به ارزش 350 میلیون ریال را کشف کردند. 
رئیس پلیس شهرســتان مالرد افزود: متهمان پس از 
بازجویى و اعتراف به جرم خود جهت سیر مراحل قانونى 

به مرجع قضائى معرفى شدند. 

فروپاشى
 باند سارقان مالرد

روز سرقت 
من با اطمینان از تنها 
بودن مادربزرگ در 

خانه اش، مینا و 
برادرش را به در 
مجتمع رساندم و 

دقیقًا زنگ واحد را نیز 
به آنها نشان دادم تا 

به اشتباه زنگ دیگرى 
را نزنند پس از آن 
از محل دور شدم و 
مینا و نادر نیز نقشه 
سرقت را اجرا کردند

 شک پلیس در ایست و بازرسى در شهرستان عسلویه 
راز دور ساق پاى مسافر اتوبوس را برمال کرد.

ســرهنگ ســهام صالحى رئیس پلیس شهرستان 
عسلویه در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران ایستگاه 
بازرسى شهید مصطفى خمینى (ره) عسلویه هنگام 
کنترل خودروهــاى عبورى در محــور اصلى یک 

اتوبوس مسافربرى را براى بازرسى متوقف کردند. 
این مقام انتظامى گفت: مأموران پلیس پس از توقف و 
هنگام بازدید به یکى از مسافران مشکوك شده که در 
بازرسى بدنى از وى مقدار 7 کیلو گرم تریاك که دور 

ساق هر دو پا جاسازى کرده بود کشف شد. 
وى تصریح کرد: متهم دستگیر شد و با تشکیل پرونده 
به همراه مواد مکشــوفه براى سیر مراحل قانونى در 

اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. 

مسافر مرموز 
در اتوبوس عسلویه

سارقان سابقه دار خانه هاى زنجان با سرنخ هاى به 
جا مانده در صحنه ســرقت در مرکز کشور دستگیر 

شدند.
ســرهنگ جعفر رحمتــى رئیس پلیــس آگاهى

 استان زنجان در تشریح این خبر گفت: در پى وقوع 
چند سرقت خانه در شهرســتان زنجان، مأموران با 
بررسى صحنه هاى سرقت و جمع آورى سرنخ هاى 
موجود به سارقى سابقه دار مظنون و پس از تحقیقات 
گسترده پلیسى با اطمینان از دست داشتن این افراد 
در سرقت ها، این دو سارق را در یکى از استان هاى 

مرکزى و با هماهنگى مقام قضائى دستگیر کردند.
وى اذعان کــرد: در بازجویى هاى بــه عمل آمده 
این دو متهم با ادله پلیســى، به ســه فقره سرقت 
خانه اعتراف کردنــد و پس از تشــکیل پرونده به

 مقام قضائى معرفى شدند .

پایان جوالن
 مردان سابقه دار 
در خانه هاى زنجان
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توهین طالبى به شجریان

ساعد ســهیلى بازیگر «گشت ارشاد» 
لیست اموالش را رسانه اى کرد.

بریده اى از جراید مربوط به ســال ها 
پیش و تیتر روزنامه اى که مى تواند 
براى مخاطبین موسیقى ایران جذاب 
باشد: «گلپا» یک اتومبیل کوپه از یک 

هواخواه هدیه گرفت.

فهرست اموال...

در گذر زمان…

نوید محمدزاده بازیگر سینما با نوشتن 
پیام «همراه شــو عزیز» و انتشــار 
تصویرى از حضور گسترده مردم در 
ورزشگاه 12هزار نفرى آزادى حمایت 

خود را از دکتر روحانى اعالم کرد.

در ورزشگاه 
آزادى

علیرضــا داوودنژاد 
کارگردان قدیمى سینما 
کــه فیلم هایى چــون «نیاز»، 
«مرهــم»، «کالس هنرپیشــگى» 
و «فــرارى» را در کارنامــه دارد و این روزها 
نیز فیلــم «فــرارى» را آماده نمایــش دارد نامه 
سرگشــاده اى خطاب به رئیس جمهــورى آینده 
نوشته است. او در ابتداى این نامه مى نویسد: «حاال 
که دوران به آب و آتش زدن ملت براى زنده ماندن 
در تحریم و زیر ســایه جنگ به سر آمده و قدرت هاى 
بزرگ دنیا باور کرده اند که براى کنــار آمدن با ایرانیان 
چاره اى جز گفتگوى منطقــى و محترمانه وجود ندارد، 
بهتر است که خود ما هم این شیوه گره گشا را در داخل 
کشــور به کار ببندیم و در پى بازکردن گره از مشکالت 

اصلى کشور باشیم.»

او بــا توجه به 
شعارهاى انتخاباتى 
شــش نامزد ریاســت 
جمهورى ادامه مى دهد: «شما 
از مقاومــت، 

اشــتغال و تولید 
مى گویید. بى تردید نســخه درد همین است؛ 

اما چگونه؟ با کدام برنامه؟ با کدام روش؟ با کدام نیروى 
انسانى؟»

از نظر این فیلمساز پشــتوانه راه یافتن به رقابت جهانى 
یک نظام آموزشى کارآمد است: «ورود به دنیاى تولید 
یعنى ورود به عرصه ساخت و ساز کاالى برتر و عرضه 
و خدمات رسانى آن در بازار پر رقابت دنیایى که تبلیغات  
اثرگذارش در هر ده کوره اى چشم ها و گوش ها را پر کرده 
اســت. توفیق در چنین امر خطیرى بدون پشتوانه یک 

نظام آموزشى کاربردى و کارآمد میسر نمى شود.»
داودنژاد در ادامه مى نویسد: «ســاختن ملت و ساختن 
کشور دو پروژه جدا از هم نیست. چاره کار توان بخشیدن 
به مردم اســت. ما بدون داشــتن نیروى انسانى خوش 
قریحه و متخصص و خالق، بــازى را از پیش به چین 
و هند و ژاپن و کره و ترکیه کنار گوشمان باخته ایم. در 
مدارس ما رسم  و خط و طراحى و نقاشى و مهمتر از همه 
کاردستى از سکه افتاده است. زبان و ادبیات و شعر و ترانه 
و سرود و برگزارى آیین به تشریفاتى مالل آور بدل شده 

و علوم تجربى را پاى تخته 
سیاه و با تشــریح آزمایشاتى 
که دیگران انجــام داده اند آموزش 

مى دهند.»
او در ادامه با طرح یک ســئوال به رقابت ایران با 
دیگر فرهنگ ها اشــاره مى کند و مى نویســد: «بعد از 
سینما، صنایع دستى درخشان ترین شاخص براى ارزیابى 
قریحه و تخصص و خالقیت یک ملت است. ما در این 
پیشه پراشتغال و درآمدزا کجا ایستاده ایم؟ تمدن کهنسال 
ما که با تغذیه از این همه اقلیم و اقوام از همان سده هاى 
اولیه مهارت چشمگیر خود را در کار با ابزار وساخت و ساز 
ماهرانه کاال نشــان داده، امروز باید رقیب جدى چین و 
ژاپن و هند و مصرو یونان و آفریقا و دیگرانى باشــد که 
بازار صنایع دستى را در دنیا مى گردانند و سلیقه مردمان 
را شکل مى دهند. آنچه بر صنایع دستى و معمارى مارفته 
حکایتى اســت که بر فرهنگ، هنــر، دانایى و مهارت  

زیست ما رفته است.»
وى در ادامــه درخواســت مى کند آمــوزش از موضع 
فرسایشى به جایگاه توانبخشى رسانده شود: «کودکان و 
نوجوانان و جوان ترهاى وطن را از چرخه محفوظات فّرار 
و آموزه هاى بى ثمر آزاد کنیم. نهضت تأسیس آزمایشگاه 
براى آموزش هاى ابتدایى تر و راه انــدازى کارگاه هاى 
سخت افزارى و نرم افزارى براى دوره هاى دبیرستانى و 
دانشگاهى، یعنى دورخیزى که ورود ماندگار ما را به بازار 
پررقابت تولید ممکن مى کند. کاربردى کردن آموزش و 
رساندن فرزندان کشور به تعاونى ها و زنجیره هاى تولید 
و عرضه خدمات، چاره ساز فرداى ایران ماست. آموزش 

را از موضع فرسایشى به جایگاه توانبخشى برسانیم.»
این کارگردان قدیمى سینماى ایران نامه اش را اینطور 
به پایان مى برد: «آقاى رئیس جمهور! وقت ساختن ملت 
است. بر شکاف نظام آموزش و بازار کار غلبه کنید و یقین 
داشته باشید که براى پدران و مادران این کشور خدمتى 
شایسته تر از توان بخشــى و کارآمدسازى  فرزندان آنها 

نیست.»

مصطفى کیایى کارگردان سینما از ساخت فیلم 
جدید خود با نام «پالسکو» خبر داد.

 طبق صحبت هاى کیایى واقعه ریزش ساختمان 
پالسکو قرار اســت در دل داســتان این فیلم 
سینمایى قرار گیرد. او همچنین اعالم کرده که 
در نیمه دوم سال ســریال شبکه نمایش خانگى 
«لیالى من» را در صورت تأمیــن منابع مالى 

جلوى دوربین خواهد برد.
مصطفى کیایى که در ســال هــاى 92 تا 94 
فیلم هاى «خط ویــژه»، «عصــر یخبندان» 
و «بارکد» را به جشــنواره فیلم فجر رســاند، 
سال گذشته فیلم نســاخت. اما به نظر مى رسد 
که این کارگــردان قصد دارد پس از یکســال 
غیبت، امسال با فیلم جدیدى به سى و ششمین 

جشنواره فیلم فجر بیاید.
مصطفى کیایى درباره ســاخت فیلم جدید خود 
گفته اســت: «نام این فیلم سینمایى "پالسکو" 
است که واقعه پالســکو در دل این داستان قرار 
دارد و فیلمنامه این اثر تا یک مــاه دیگر آماده 

مى شود.»
کیایى در ادامه نیز اعالم کرد که پس از ساخت 
فیلم «پالســکو» یک ســریال را براى شبکه 
نمایش خانگى مى ســازد: «در تالش هســتیم 

تا منابع مالى این پروژه شــبکه نمایش خانگى 
را تأمین کنیم و امیــدوارم در صورتى که همه 
برنامه ها بــه خوبى پیش برود، این ســریال را 
در شــش ماه دوم ســال جلوى دوربین ببریم. 
"لیالى من"یک سریال ملودرام و بسیار پرتعلیق 
و پرکشش است که مى تواند در جذب مخاطب 

در شبکه نمایش خانگى موفق باشد.»
کارگــردان «بارکــد» دربــاره موفقیت برخى 
سریال هاى شــبکه نمایش خانگى اضافه کرد: 
«ما در کشور ســریال هاى موفقى داشتیم که 
توانسته بود مخاطبان خود را جذب کند به عنوان 
مثال ســریالى مانند "شــهرزاد" به کارگردانى 
حسن فتحى جزو ســریال هاى موق در شبکه 
نمایش خانگى بود. فکر مى کنم یکى از دالیل 
موفقیت این سریال نوع روایت، شخصیت ها و 
داستان هایى بود که براى مردم جذاب شده بود. 
فکر مى کنم هر اثرى که قصه خوبى داشته باشد 

مى تواند به راحتى با مردم ارتباط برقرار کند.»
او همچنیــن دربــاره تعــداد قســمت هــاى
سریال «لیالى من» گفت: «مدل داستان این 
سریال به گونه اى است که مى تواند چند فصل 
ادامه داشته باشد، ولى ما در حال حاضر براى 30 

قسمت این سریال را طراحى کرده ایم.»

ابوالقاسم طالبى در همایش نخبگان حامى سیدابراهیم رئیسى 
گفت: «ما امروز باید دعا کنیم حال محمدرضا شجریان خوب 

شود زیرا دولت یازدهم دســتش خالى است و آویزان یک 
هنرمند سرطانى شده است.»

او ادامه داد: «امــروز دولت روحانى آویــزان محمدرضا 
شجریان یک بیمار سرطانى است که زمانى خودش گفته 

بود حق ندارید دعاى ربناى مرا پخش کنید.»
کارگــردان فیلــم «قالده هــاى طــال» بــا انتقــاد از 

مناظــرات تلویزیونى گفــت: «مناظره هــاى تلویزیونى [...] 
اســت و تلویزیون تحت تأثیر حرف هاى حســام الدین آشــنا قرار 

گرفتــه و در مناظره ها اجازه نداد به کســى که مى تواند مســلط حرف 
بزند؛ حرف بزنــد اما به کســى اجازه ســخنرانى مى دهد که بتوانــد خوب فحش 

بدهد.»

بهــروز بقایى کارگــردان- بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصوص آخرین مراحل ســاخت اولین 
فیلم سینمایى خود گفت: هنوز هم بعد از گذشت دو 
ماه منتظر دریافت پروانه کارگردانى خود هستم و به 
محض دریافت آن فیلمبردارى اثر کلید خواهد خورد.

وى ادامه داد: فیلمنامه «داســتان افسانه» که اولین 
تجربه من در عرصه کارگردانى محسوب مى شود در 
حال بازنویسى بوده و در صورتى که پروانه کارگردانى 
صادر شــود از خرداد ماه مرحله تولید ایــن اثر آغاز 

خواهد شد.
بازیگر «توى گوش ســالمم زمزمه کــن» در مورد 
مضمون این فیلم افزود: داستان افسانه کامًال در ژانر 
دفاع مقدس و اکشــن بوده و به روز اول هشت سال 
دفاع مقدس در آبــادان مى پردازد. من مى خواهم در 
این فیلم چیزهایى را نشــان دهم که تا به حال دیده 
نشده و نشان داده نشده اســت. اتفاقاتى از روز اول 

دفاع مقدس و رشادت هایى که بدون شک نمى توان 
به سادگى از آنها گذشت و همین دغدغه دفاع مقدس 
و شهدا باعث شده تا من با قدرت تمام این فیلم را آماده 
کرده و به امید خدا در سى ششمین جشنواره فیلم فجر 

با آن حاضر باشم.
وى در همین راســتا تصریح کرد: من به دنبال ارائه 
نوع تازه اى از روایتگــرى در خصوص دفاع مقدس 
و سال هاى ابتدایى جنگ هستم. در مورد بازیگران 
مذاکراتى شده اما تا زمانى که پروانه کارگردانى صادر 

نشده نمى توان قطعى به این قضیه نگاه کرد.
 بقایى درباره سایر فعالیت هاى خود در حوزه بازیگرى 
خاطرنشــان کرد: فعًال بازى نمى کنــم و در گالرى 
هنرى واقع در تهران به داســتان خوانى و این گونه 
کارها مشغولم. در این مدت پیشنهاد خاصى به من 
نشده و اگر هم پیشنهادى بوده به علت کیفیت پایین 

و یا جدى نبودن نپذیرفتم.

شهره سلطانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون این روزها 
مشغول ساخت اولین فیلم بلندش است که فیلمى ویدئویى 

است.
او در این باره گفت: از سال 80 شروع به ساخت فیلم کوتاه 
کردم و در این مدت چند فیلم مستند و اپیزودهایى از سریال 

«شاید براى شما اتفاق بیافتد» را نیز کارگردانى کردم.
ســلطانى ادامه داد: از همان ســال ها تصمیم گرفتم که 
براى ساخت فیلم بلند سینمایى خود اقدام کنم و پنج سال 
پیش طرحى به بنیاد فارابى ارائه دادم تا در صورت موافقت 
با آن، فیلم خود را بسازم، ولى در این زمینه جوابى نگرفتم و 
همچنان دنبال آن هستم اما از آنجا که در سینما دستیارى 
نکرده ام و سابقه کمى در این زمینه  دارم، نمى توانستم پروانه 
سینمایى دریافت کنم، به همین جهت تصمیم گرفتم با توجه 
به تجربیات خودم در حوزه کارگردانى براى ساخت فیلمم در 
گروه هنروتجربه اقدام کنم و همین عامل نیز موجب شد تا 

بتوانم پروانه ویدئویى دریافت کنم و فیلمم را بسازم.
بازیگر «شلیک نهایى» درباره قصه و ایده فیلم «خیابان 
شصت و هشتم »عنوان کرد: این فیلم قصه اى ملودرام دارد 
و خیلى ساده است. داستان درباره یک روز از زندگى یک 

مرد است که در چهار پالن ضبط شده است.
سلطانى همچنین درباره انتخاب بازیگران و به خصوص 
همســرش در نقش اصلى و ســختگیرى هایى که خود 
به عنوان یک کارگردان - بازیگر ، اظهار داشــت: در این 
رابطه بسیار سختگیر هستم. بچه هایى که در تئاتر با من 
کار کرده اند شاهد این ادعا هستند و مى دانند که من تا چه 
اندازه سختگیر هستم و بیش از همه نیز به همسرم سخت 
مى گیرم. الزاماً به این دلیل که بهروز پناهنده همسرم است، 
نخواستم در کارم حضور داشته باشد اما اگر نقشى باشد که 
بدانم از پس کار برمى آید و مى تواند آن را به نحو احسن انجام 
دهد، قطعًا در کارم از او کمک مى گیرم. ضمن اینکه من 
خودم بازیگر هستم و بازیگر خوبى هم هستم و در این زمینه 
بسیار ادعا دارم؛ بنابراین اولین کارى که انجام مى دهم این 
است که نقش را براى بازیگر تحلیل مى کنم و باقى آن دیگر 
به تجربه بازمى گردد. لیال بلوکات، مارال فرجاد، ایمان صفا، 
لیال برخوردارى، سحر شاکرى، مهتاب نورى و سیاوش صفا 

ازجمله بازیگرانى هستند 
که مــن را در این کار 

همراهى مى کنند.

پروانه معصومى هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون اظهار داشت: 
مادامى که توقع داریم زندگیمان رو به بهبود گذارد و به آنچه مى خواهیم 
نزدیک تر شویم، وظیفه داریم در انتخابات شرکت کنیم چراکه اگر چنین 
نشود، آینده مبهم خواهد بود.وى بیان کرد: باید براى سهیم بودن در حفظ 
آنچه به دست آورده ایم، با امید به فرداى بهتر تالش کنیم و سهم ما در 
این حفاظت شرکت در انتخابات و برگزیدن به تدبیر و اندیشه است.پروانه 
معصومى تأکید کرد: اگر از حضور در انتخابات شانه خالى کردیم، باید 
عواقب تلخ و سنگین پس از آن را بپذیریم و اگر پس از حضور نیافتن در 

انتخابات آن شد که انتظارش را نداشتیم، توقع آرامش، بهبود و توسعه 
را نداشته باشیم.وى ادامه داد: نمى گویم با انتخاب ، به هر آنچه انتظار 

داریم مى رســیم اما مى توانیم اوضاع مطلوب را حفظ کنیم و به آنچه 
مى خواهیم، نزدیک تر شــویم.معصومى با بیان اینکه رأى دادن وقت 

زیادى نخواهد گرفت اما آثارش ارزشــمند است، از مردم خواست در 
انتخابات حضور یابند و اطرافیان خویش را به رأى دادن و حضور در 

انتخابات ترغیب کنند.پروانه معصومى سال هاست که زندگى 
در یکى از روستاهاى استان گیالن را برگزیده است.
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علیرضــا داوودنژاد
کارگردان قدیمى سینما 
کــه فیلم هایى چــون«نیاز»،

«مرهــم»، «کالس هنرپیشــگى» 
و «فــرارى» را در کارنامــه دارد و این روزها 

او بــا توجه به 
شعارهاى انتخاباتى 
ریاســت  شــش نامزد
جمهورى ادامه مى دهد: «شما 
از مقاومــت، 

اشــتغال و تولید 
مى گویید. بى تردید نســخه درد همین است؛ 

کدام روش؟ با کدام نیروى کدام برنامه؟ با اما چگونه؟ با
انسانى؟»

از نظر این فیلمساز پشــتوانه راه یافتن به رقابت جهانى
یک نظام آموزشى کارآمد است: «ورود به دنیاى تولید 
ساخت و ساز کاالى برتر و عرضه به عرصه یعنى ورود

و خدمات رسانى آن در بازار پر رقابت دنیایى که تبلیغات  
اثرگذارش در هر ده کوره اى چشم ها و گوش ها را پر کرده 

و علوم تجربىرا پاى تخته
سیاه و با تشــریح آزمایشاتى
که دیگران انجــام داده اند آموزش

مى دهند.»
او در ادامه با طرح یک ســئوال به رقابت ایران با
دیگر فرهنگ ها اشــاره مى کند ومى نویســد: «بعد از
ىراىارزیابى سینما، صنایع دستى درخشان ترین شاخص ب
این خالقیت یک ملت است. ما در قریحه و تخصص و
پیشه پراشتغال و درآمدزا کجا ایستاده ایم؟ تمدن کهنسال
از همانسده هاى ما که با تغذیه از این همه اقلیمو اقوام
اولیه مهارت چشمگیر خود را در کار با ابزار وساخت و ساز
باید رقیب جدى چین و ماهرانه کاال نشــانداده، امروز
ژاپن و هند و مصرو یونان و آفریقا و دیگرانى باشــد که
دسع دستى را در دنیا مى گردانند و سلیقه مردمان بازار صنای
ههرا شکل مى دهند. آنچه بر صنایع دستى و معمارى مارفته
حکایتى اســت که بر فرهنگ، هنــر، دانایى و مهارت

زیست ما رفته است.»
وى در ادامــه درخواســت مى کند آمــوزش از موضع
فرسایشى به جایگاه توانبخشى رسانده شود: «کودکان و
نوجوانان و جوان ترهاى وطن را از چرخه محفوظات فّرار
آزاد کنیم. نهضتتأسیس آزمایشگاه و آموزه هاى بىثمر
براى آموزش هاى ابتدایى تر و راه انــدازى کارگاه هاى
سخت افزارى و نرم افزارى براى دوره هاى دبیرستانى و
دانشگاهى، یعنى دورخیزى که ورود ماندگار ما را به بازار

نامه سرگشاده نامه سرگشاده 
علیرضا داوود نژادعلیرضا داوود نژاد

مصطفى کیایى «پالسکو» را مى سازد به رئیس جمهورى آینده به رئیس جمهورى آینده

«افسانه» بهروز بقایى در آبادان  شهره سلطانى در «خیابان شصت و هشتم» 

پروانه معصومى: توقع آرامش نداشته باشیم

نشده و نشان داده نشده اسـ
ازجمله بازیگرانى هستند 

که مــن را در این کار 
همراهى مى کنند.

وقع آرامش، بهبود و توسعه 
 انتخاب ، به هر آنچه انتظار 

طلوب را حفظ کنیم و به آنچه 
 با بیان اینکه رأى دادن وقت 

د است، از مردم خواست در 
 به رأى دادن و حضور در 

ل هاست که زندگى
یده است.
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید
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