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اصفهان در صدر آلودگى با ویروس جهانى
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چه زمانى پیاده روى منجر به 
کاهش وزن مى شود؟

اصفهان؛ رکورددار اقامتگاه 
بوم گردى در کشور

رقابت فرهنگى
 ایران و عربستان 

در سنگال
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اولین تصاویر از 
آخرین فیلم عباس کیارستمى

اصفهان، بزرگ ترین 
تولیدکننده سنگ هاى تزئینى است

« خانه » بازى در اصفهان  « خانه » بازى در اصفهان  
قیمت زمین باید به صفر برسد...قیمت زمین باید به صفر برسد...
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با برخوردارى از 230 معدن و 1800 کارخانه فرآورى؛

جهان نما

5

 آجرهاى 
دیوار تحریم را 
در یک انبار 
گذاشته اند

2

حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانى دیروز در جمع مردم تبریز 

سخنرانى کرد. 
به گزارش انتخاب، روحانى گفت: 

شما یاد خرداد 92 و 76 را 
در 29 اردیبهشت زنده 

خواهید کرد. 

آیت ا... موسوى تبریزى معتقد است 
که علما و مراجع رابطه بسیار خوبى با 
روحانى نسبت به دولت هاى گذشته 

داشته اند.
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه 

علمیه قم در تشریح فضاى 
انتخاباتى قم گفت: واقعًا 

همچنان قابل پیش 
بینى نیست ...

2

قم 
به چه کسى 
رأى 
مى دهد؟

لیست ما 
سورپرایزهاى 
خوبى دارد

تلیست تللیستی لیستلی
یزسورپرایزسورپرایز ایزاسورپرایزورپر سورپرایزسورپ
دوبىخوبىدخوبىد دخخوب دوىخ خوب

سرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان پس از امضاى رسمى 
قرارداد خود، بامداد دیروز ایران 
را به مقصد کرواسى ترك کرد. 
وى قبل از سفر خود در گفتگویى 
اختصاصى با نصف جهان 
پاسخگوى سئواالت ما بود و 
از اهداف خود براى سپاهان 
این فصل سخن گفت. با ما 
همراه باشید.
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   آگهى مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات ساماندهى خیابان امام خمینى (ره) شرقى، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا میدان 
آزادگان شهردارى منطقه یک نجف آباد با برآورد اولیه به مبلغ 34/494/554/772 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت 
از محل اعتبارات سال 1396 شهردارى نجف آباد، طبق مشخصات فنى عمومى و خصوصى موجود بر اساس فهرست 

بهاء ابنیه و راه و باند سال 1395. 
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع 
مناقصه بوده و همچنین صالحیت و رتبه  بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت 

راهبردى ریاست جمهورى بوده و داراى رزومه کارى مرتبط و ماشین آالت متناسب با این موضوع باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/03/10 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 96/03/13 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.
مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول
با توجه به اینکه شهردارى نیاســر در نظر دارد انجام عملیات عمرانى، پیاده روسازى و 
راه پله  محور حد فاصل خیابان ولیعصر منتهى به پارکینگ آبشار نیاسر را از طریق مناقصه 
به پیمانکاران و شرکت هاى واجد شرایط  با اعتبارى بالغ بر 2/000/000/000 ریال واگذار 
نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد 

و مدارك مناقصه به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 96/02/19
آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك مناقصه: 96/03/01

محل تحویل اسناد و مدارك مناقصه: دبیرخانه محرمانه شهردارى

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

نوبت دوم

«آگهى تجدید مناقصه»
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/40 مورخ 96/01/29 جهت اجراى پروژه زیر 

از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. 

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

نوبت اول 

پروژه زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر فالورجان 
مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: یک ماه 

5/000/000/000 ریال 
محل پروژه: شهر فالورجان

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1396

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- خاکبردارى. 

2- زیرسازى با مصالح زیراساس و اساس و خاك تونان. 
3- آبپاشى، پخش، تسطیح و کوبیدن قشرهاى خاکریزى و زیراساس و اساس. 

4- تهیه مصالح سنگى و اجراى آسفالت سطحى با سنگ شکسته از مصالح کوهى 0-12 ، 0-19 ، 0-25 . 
سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1396. 

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/03/08 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید. 

بعد از اظهار اعالم آلوده شدن رایانه هاى  دانشگاه علوم پزشکى و بعضى بیمارستان هاى استان اعالم شد

زالتکو کرانچار 
در گفتگوى
 اختصاصى

 با نصف جهان:
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى دیروز در جمع 
مردم تبریز سخنرانى کرد. 

به گــزارش انتخاب، روحانى گفت: شــما یــاد خرداد 
92 و 76 را در 29 اردیبهشــت زنده خواهیــد کرد. ما 
مى خواهیــم روز جمعه کســى را انتخــاب کنیم که 
یــک تصمیــم او مى توانــد جــان میلیون هــا را به 
خطر بیندازد و یا یــک تصمیم او مى توانــد به حیات

 میلیون ها انسان کمک کند. دلواپسان، آجرهاى دیوار 
تحریم را در یک انبار گذاشــته اند که اگر دولت عوض 

شد، آنها را دوباره بیاورند. 
روحانى اهل شــعار نبود، روحانى مرتب به دنیا فحاشى 

نمى کرد. اما روحانى در مقام عمل قدرت دفاعى ایران 
و ســالح هاى راهبردى ایران را به بیش از آنچه در ده 
سال قبل بود رساند. اگر قدرتمند باشید، نیازى نیست در 

خیابان راه بروید و شعار بدهید من قدرتمندم. 
من مى خواستم در این کشور دروغ نباشد. باز هم دارند 
دروغ مى گویند. مى گویند یک ســندى بوده که دولت 
آن را قبول کرده. دولت در آن سند نوشته ما در چارچوب 
فرهنگ دینى خودمان عمل مى کنیم. آنها آنقدر پر رو 
شــدند که گزارش دروغ به محضر رهبرى مى فرستند.
ما که انقالبى امروز نیســتیم، شــماها تــازه انقالبى

 شده اید. 

آیت ا... مکارم شــیرازى گفت: خدا را شکر که حج راه 
افتاد. عده اى از تعطیلى حج خوشحال بودند، آنها کسانى 
بودند که اعتقادى به حج نداشــتند و مایــل بودند که 
چهره نظام اسالمى مخدوش شود و به لطف خدا ناکام 

شدند.
به گزارش ایسنا، وى اظهار داشت: تفسیرهایى که درباره 
حج مى کنند درست نیست و آسیب مى زند و امیدواریم 
که حج به شکل خوبى پیش برود تا عمره هم راه بیافتد. 
این مرجع تقلید ادامه داد: از ما هم زیاد سئوال کرده اند 
و به همه آنها گفته شــده توکل بر خدا کنید و بروید و 
مشــکلى هم پیش نخواهد آمد و نباید به حج ضربه اى 

بخورد.
آیت ا... مکارم شیرازى همچنین توصیه کرد: در مسائل 
پزشکى امسال موارد را بیش از سال هاى دیگر رعایت 
کنند، مردم اگر آب سرد و نوشــابه نخورند کمتر دچار 
مریضى مى شــوند و زیر کولر نخوابند و مقدارى گرما 

را تحمل کنند.
اســتاد حوزه علمیه تأکید کرد: اخالق اسالمى رعایت 
شود و مسائل بهداشتى و شیوه لباس پوشیدن هم رعایت 
شود. مفسر قرآن کریم همچنین گفت: به حجاج سفارش 
شــود که روزى پنج مرتبه آیه الکرسى را قرائت کنند تا 

خداى متعال حافظ آنها باشد.

 آجرهاى دیوار تحریم را 
در یک انبار گذاشته اند

عده اى از تعطیلى حج 
خوشحال بودند

ظریف، منع قانونى 
بهرام قاسمى ســخنگوى وزارت امور    ایسنا|
خارجه در پاســخ به برخى جوســازى ها علیه حضور 
ظریف وزیر امور خارجه در اصفهان همزمان با ســفر 
ریاست محترم جمهورى و غیر قانونى خواندن آن اظهار 
داشت: ظاهراً معدود رسانه هایى که چنین تلقى اى دارند 
اساســنامه وزارت امور خارجه را مطالعه نکرده اند.  وى 
افزود: ماده 89 اساســنامه صرفاً «عضویت» کارکنان 
وزارت امــور خارجه در احزاب و گروه هاى سیاســى را 
منع کرده است اما دکتر ظریف عضو هیچ حزب یا دسته 
سیاسى نبوده و حتى عضو ستاد انتخاباتى هم نیستند. 
وى صرفًا براى اداى احترام بــه رئیس جمهور محترم 
که از شهرشان بازدید داشتند و بزرگداشت مردم شریف 
اصفهان و با گرفتن مرخصى از دولت و با هزینه شخصى 

به اصفهان رفتند. 

انتقاد شدید آقاى معاون 
معاون حقوقــى رئیس جمهور صدا    تابناك |
وســیما را رقیب دیگر دولت روحانى خواند وگفت: 
صدا وسیما وظیفه قانونى خود یعنى اصل بى طرفى 
را نقض کرده اســت.حجت االســالم والمسلمین 
مجید انصارى گفت: نمونــه اى از این بى عدالتى را 
در بخشى از اخبار 20:30 شــاهد بودیم . این برنامه 
خبرى به پخش ســفرهاى متعدد یکى از نامزدها و 
سخنرانى هاى او اقدام کرد در حالى که اجتماع چند 
ده هزار نفرى در ورزشــگاه آزادى در حد چند ثانیه و 
بدون انتشار ســخنان روحانى و جمعیت حاضرین، 

پخش شد.

دعوت سید حسن خمینى
  ایسنا| یادگار امام(ره) از مردم براى حضور 
در انتخابات ریاست جمهورى دعوت کرد. بنابراین 
گزارش حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینى 
در صفحه اینستاگرام خود نوشــت: «همه با هم در 
انتخابات ریاست جمهورى شرکت کنیم تا سرنوشت 
سال ها و دهه هاى بعد خود را به اراده خود رقم زنیم.»

انصرافى ها اضافه شدند
  میزان | در حالى که اخبار زیادى مبنى بر ارسال 
پیامک از سوى ســازمان هدفمندى براى وصل مجدد 
یارانه برخى از خانوارها منتشر شد، سازمان هدفمندى 
یارانه ها نسبت به انتشار خبرى واکنش نشان داد که متن 
آن مربوط به بندهاى قانون و واریز مجدد یارانه پس از 
بررســى وزارت کار و تعاون براى خانوارهایى بود که به 
اشتباه از گردونه دریافت حذف شده اند و مقرر شده تا یارانه 
این افراد در اردیبهشت وصل شود. سازمان هدفمندى 
این موضوع را نادرست دانســت اما با وجود این بررسى 
برخى از پیامک هایى که از سوى شماره 5000177 براى 
سرپرستان خانوار ارسال شد نشان مى دهد که اغلب این 
پیامک ها براى سرپرستانى ارسال شده است که در سرى 
دوم هدفمندى یارانه ها از دریافت یارانه انصراف داده اند 

و یا به طور کلى در لیست دریافت یارانه از ابتدا نبوده اند.

مأموران بوق و کرنا!
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن    ایسنا|
و تجارت در مورد هجمه هاى وارده در ارتباط با تعطیلى 
متعدد کارخانه ها و تکذیب این مورد از ســوى وزارت 
صنعت که به طور مثال مى توان به کارخانه هاى داروگر 
و تراکتورسازى اشاره کرد، گفت: اگر یک واحد بخاطر 
انتخابات بخواهد تعطیل شود باید بدانید که این مسئله 
واقعیت ندارد. کارخانه ها که نباید با انتخابات رابطه داشته 
باشند. من فکر مى کنم یک عده را بسیج کرده اند تا بگردند 
و مشکالت کارخانه ها را پیدا کرده و پس از آن در بوق و 
کرنا کنند و آن را تعطیل بنامند. آنچه ما اعالم مى کنیم 

براساس اعداد و ارقام و مستندات است.

مرددها کم شدند 
آخرین نظرسنجى «آیپو» که بعد از    تابناك |
مناظره روز جمعه انجام شده، منتشر شد. در آخرین 
نظرســنجى «آیپو» نظر مرددها نســبت به تعیین 
کاندیداى نهایى و شــرکت در انتخابات کاهش پیدا 

کرده است.

توئیتر

آیت ا... موسوى تبریزى معتقد است که علما و مراجع رابطه 
بسیار خوبى با روحانى نسبت به دولت هاى گذشته داشته اند.

دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در تشریح 
فضاى انتخاباتى قم گفت: واقعًا همچنان قابل پیش بینى 
نیست که اساتید و فضال به سمت چه کسى تمایل دارند، 
چراکه نظرات متفاوتى را از سوى اساتید و طلبه هاى جوان 
شاهد هستیم. وى افزود: البته در دوره هاى گذشته، مانند 
ســال 76، جریان اصالحات در قم پیروز شد، همچنین در 
سال 92، آقاى روحانى بیشترین رأى را نسبت به دیگران در 

این شهر کسب کرد.
آیت ا... موســوى تبریزى با اشاره به رضایت علما و مراجع 

از روحانى گفت: من چنین رابطــه مثبتى بین چهره هاى 
برجسته در قم با روحانى و وزراى آن را کمتر در این سال ها 
شاهد بوده ام. در واقع، علما و مراجع وقت بسیار خوبى براى 
دیدار با روحانى و وزرا و معاونــان اختصاص داده اند. اما در 
برخى از دوره ها وضعیت به این شکل نبود. در دوره احمدى 
نژاد، مراجع و علما حتى خود احمدى نژاد را نمى پذیرفتند، 
معاونانشان را که اصًال.این استاد دانشگاه و حوزه در پاسخ به 
سئوالى در مورد اینکه آراء خاکسترى به سمت و سوى کدام 
کاندیدا خواهد رفت، اظهار داشت: طبیعى است رفتار، گفتار و 
مطالبى که روحانى مى گوید بر جامعه و افکار عمومى مؤثر 

واقع مى شود و توانسته آراء  خاکسترى را جذب کند. 

دادستان کل کشور در نشســت با خبرنگاران و در 
پاسخ به این سئوال که در مناظره اخیر جهانگیرى 
عنوان کــرد ارزش امــالك واگذارى شــده به 
شــهردارى دو هزار و 200 میلیارد تومان است اما 
قالیباف عنــوان کرد این حرف یــک دروغ بزرگ 
اســت. آیا این ادعاها صحت دارد؟ پاسخ داد: یکى 
از اشکاالتى که مناظره هاى زنده دارد همین است. 
در کمیسیون تبلیغات تصمیم گرفته شد مناظره ها 
زنده نباشد و خود من هم مخالف پخش زنده بودم 
چون ممکن اســت نامزدى تپقى بزند و سخنى از 

دهانش خارج شود.
حجت االسالم والمسلمین منتظرى  ادامه داد:  در 
جایى جلسه داشتیم و اعضا مى گفتند کاش حرف 
من عملى مى شــد. متأســفانه از دو دوره مناظره 
زنده انتخابات ریاســت جمهــورى خاطره خوش 

نداریم.
وى گفت: ما در کشور اســالمى زندگى مى کنیم 
و نباید خودمان را با کشــور الییک مقایسه کنیم. 
اســالم دســتورالعمل ها و قواعدى دارد و وقتى 
این برنامه را با آموزه هــاى دینى تطابق مى دهیم 

مى بینیم درست نیست.
حجت االسالم والمسلمین منتظرى افزود: باالخره 
یک مقام مســئولى یک اقداماتى انجام داده است 
که نباید بر مال شــود. در کشور مثًال رئیس جمهور 
پیش رهبرى مــى رود و دســتوراتى مى گیرد که 
نباید منتشــر شــود. وى ادامه داد: همه شــما در 
خانواده تان مسائ ل محرمانه دارید آیا قرار است بر

مال شود؟

«رویترز» در گزارشــى مدعى شــد ایران و عربستان 
ســعودى از طرف دانشــگاه هاى خود در سنگال، در 
حال رقابــت با یکدیگــر در ایــن کشــور آفریقایى

 هستند.
به گزارش عصرایران، در گزارش «رویترز» آمده است: 
«در حالى که دانشگاه "جامعه المصطفى" شعبه سنگال، 
مذهب تشیع را به دانشجویان خود آموزش مى دهد در 
نزدیکى آن یک مرکز سعودى وجود دارد که آموزه هاى 
سنى را آموزش مى دهد. ناظران این وضعیت را به عنوان 
رویارویى ایران و عربستان در کشورهاى آفریقایى تفسیر 
کرده اند.» سازمان مرکزى دانشگاه جامعه المصطفى در 

قم قرار دارد.
«رویتــرز» نوشــته اســت: «در یکــى از محله هاى 
باالشهر داکار پایتخت سنگال یک شــعبه از دانشگاه 
جامعــه المصطفى وجــود دارد که عکــس [حضرت]

آیت ا... خامنه اى در اتاق مدیر دانشگاه قراردارد. در این 
دانشــگاه عالوه بر آموزش مذهب تشیع، زبان فارسى 
و تاریخ ایران نیز آموزش داده مى شــود. بر اساس این 
گزارش این دانشگاه به دانشــجویان غذاى مجانى و 

کمک مالى ارائه مى کند.
در فاصلــه چندکیلومترى جامعــه المصطفى در داکار، 
انجمن تبلیغات اسالمى «الشبیبه» قرار دارد که اقدام 
به آموزش آموزه هاى اسالم ســنى سلفى مى کند. این 
دانشگاه وابســته به عربستان ســعودى است. در دفتر 
مدیریت این دفتر تبلیغات دینى تصاویرى از کمک هاى 
مالى عربستان ســعودى، قطر، دبى و کویت به مساجد 

سلفى ها در سنگال قرار دارد.
این دو نهاد دینى از نظر کارشناســان مســائل ایران و 
عربستان نماینده این دو کشور براى نفوذ بیشتر در آفریقا 

و به ویژه در سنگال هستند.
یکى از دانشــجویان جامعه المصطفى در ســنگال که 
خواست نامش فاش نشــود در این باره گفت: هزاران 
دانشــجو در آفریقا وجود دارند که در جامعه المصطفى 
تحصیل مى کنند. آنها پــس از فراغت از تحصیل براى 
ســفر خانوادگى به قم پول کافى دریافــت مى کنند. 
«ادرامى وانــى» مدیــر مطالعات پژوهشــى جامعه 
المصطفى در گفتگو با «رویترز» اظهار داشــت: جامعه 
المصطفى در داکار ساالنه 150 دانشجو پذیرش مى کند 

و به آنها آموزش مجانــى، کمک هاى مالى بالعوض و 
غذاى مجانى ارائه مى  شود. 

یک مقام دیگر این دانشــگاه که خواست نامش فاش 
نشــود به رویترز گفته بود که هدف ما در این دانشگاه 
تقویت سطح علمى و آکادمیک در این کشور است. وى 
افزود: عربستان ســعودى، کویت، ترکیه و کشورهاى 
دیگرى نیز در کشورهاى آفریقایى مدارس دینى تأسیس 
مى کنند. در آفریقا مدارس مسیحى آمریکایى وانگلیسى 
بســیارى نیز وجود دارند. مدارس هندویى زیادى نیز 
وجود دارند. بنابراین در آفریقا یــک رقابت وجود دارد 
واگر ما در اینجا جاى پایى براى خودمان نداشته باشیم 

از قافله عقب خواهیم ماند.

بر اســاس این گزارش در بودجه 2016 ایران مبلغ دو 
هزار و 390 میلیارد ریال (74 میلیــون دالر) به جامعه 
المصطفى اختصاص داده شده است. این گزارش مدعى 
شده که جامعه المصطفى عالوه بر بودجه رسمى منابع 

مالى دیگرى نیز دارد.
از طرفى در انجمن تبلیغات اسالمى (وابسته به عربستان 
ســعودى) آموزه هاى ســلفى آموزش داده مى شــود. 
«ابراهیم نیانگ» امام جماعت ومســئول این انجمن 
در داکار پایتخت سنگال اســت. نیانگ از شش سالگى 
تا 27 سالگى در مدارس آموزش و حفظ قرآن عضو بود 
و پس از آن با هدف یادگیرى به عربستان سعودى رفت 
و پس از فراغت از تحصیل به سنگال بازگشت و اکنون 

به عنوان معلم در انجمن سنى تبلیغات اسالمى فعالیت
 مى کند.

وى دربــاره انتقاداتى که علیه عربســتان ســعودى 
گفته مى شــود تصریح کرد: اگر کاتولیک ها مى توانند 
براى ترویــج مســیحیت پروژه هایى را در ســنگال 
اجرا کنند چرا عربســتان ســعودى نبایــد بتواند این 
کار را بکند؟بخشــى هاى از جامعه ســنگال نســبت 
به تصوف کــه مذهب رایج در ســنگال اســت  انتقاد 
مى کنند. آنها مدعى هستند آموزه هاى مذهب تصوف،  
قدیمــى و محدود کننده هســتند و مذاهب شــیعى و 
ســنى را راهى به ســوى آزادى از آموزه هاى صوفى

 مى دانند.

مدارس مذهبى در آفریقا، آموزه هاى شیعه و سنى را ترویج مى کنند

رقابت فرهنگى ایران و عربستان در سنگال

قم به چه کسى رأى مى دهد؟

دادستان کل کشور:

مناظره ها نباید 
زنده پخش مى شد

قالیباف کنار رفت
محمدباقر قالیباف به نفع سیدابراهیم    انتخاب|
رئیسى کناره گیرى کرد. قالیباف با صدور بیانیه اى 
اعالم کرد: از همه حامیان مردمى خویش در سراسر 
کشــور مى خواهم تمام ظرفیــت و حمایت خود را 
براى موفقیِت برادر ارجمندمان حجت االســالم و 
المسلمین سید ابراهیم رئیسى و به بار نشستن دولت 

کار و کرامت براى خدمت به مردم قرار دهند.
دربیانیه قالیباف آمده است: انتظار ما و مردم بر این 
است که این تصمیم، زمینه ساز آغاز دورانى جدید 
براى یک تحول اقتصادى باشــد که با قطع دست
 4 درصدى هــا از اقتصاد، منتج به ایجاد اشــتغال 
جوانان برومند این سرزمین و حمایت از مستضعفین 

و محرومان در ایران سربلندمان گردد. 
 

سراغ کسى نروید که...
کاندیداى دوازدهمین دوره انتخابات    انتخاب|
ریاست جمهورى گفت: سراغ کسى نروید که عاشق 
لبخند آمریکا باشــد. ســیدمصطفى میرسلیم در 
کرمان اظهار داشت: سراغ کســى نروید که ایادى 
وهابیت را محترم مى شمارد و اعتقاد به برنامه نداشته 
باشد. وى خاطرنشان کرد: ســراغ کسى نروید که 
شخصیت ایرانى را در دنیا از بین برده است و نباید 
سراغ کسانى رفت که مى گویند اگر تحریم شکسته 

نشود، نمى شود کار کرد.

روحانى، اصلح است
  انتخاب| حجت االسالم والمسلمین ناطق 
نورى رئیس دفتر بازرسى ویژه مقام معظم رهبرى 
گفت: مشــارکت ممتاز جناب آقــاى روحانى در 
دوران جنگ به عنــوان قائم مقام فرماندهى جنگ

(مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى)، حضور 20ساله 
ایشان در مجلس شوراى اسالمى، 16 سال دبیرى 
شــورایعالى امنیت ملى، تجربه موفق چهار ســال 
ریاســت جمهورى و کارنامه موفــق و قابل قبول 
ایشــان ، همه و همه داللت بر اصلح بودن جناب

 آقاى دکتر روحانى دارد.

لوله مى کنیم!
حجت االســالم ســید یاسر    نامه نیوز |
موسوى در ورامین با اشاره به اینکه شما در جریان 
مذاکرات لیاقت لوله کردن آمریکا را نداشتید اظهار 
داشــت: آن کســانى که گفتند لوله، از لوله کردن
 مى هراســند چرا که حتى عرضه لوله کردن برخى 
شیخ نشین هاى عرب را نداشتند. وى افزود: دولت 
از لوله کردن مى ترســد چون لیاقــت لوله کردن 
کشورهاى ذره بینى همچون جیبوتى را نیز نداشت.

اطالعات من باالست
ابراهیم رئیسى در جمع هوادارانش    فارس|
در رشت خطاب به نامزدهاى انتخابات گفت: آقایان! 
مردم عقل و شــعور دارند؛ آقــاى روحانى و آقایان 
کاندیدا! اطالعات من از اشــخاص، قابل قیاس با 
بقیه نیست. فردى که مى خواهد رئیس جمهور شود 
باید ظرفیت داشته باشد، باید در نگاه ها منافع ملى را 
بر منافع شخصى ترجیح داد، باید عهد ببندیم امنیت 

ملى و منافع شخصى را فداى منافع ملى نکنیم.

انتخابات در صدا و سیما
ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

22:00مستند2/261/هاشمى طبا
11:00مصاحبهرادیو معارف

2/26/رئیسى
خبر

گفتگوى 
ضبط شده

21:30

19:00مصاحبهرادیو جوان
1:30جام جم

جام جم2/26/میرسلیم

پاسخ به 
ایرانیان 
خارج از 
کشور

00:30

10:00مصاحبهرادیو جوان

2/264/جهانگیرى
پاسخ به 
3کارشناس

18:00

  آفتاب نیوز| تعهد یا تخصص؟ این پرســش از 
ابتداى پیروزى انقالب به این ســو همواره مطرح بوده 
اســت و باعث ایجاد شــکاف در میــان اصولگرایان و 

اصالح طلبان شده است.  
 یادمان نرفته جواد کریمى قدوسى نماینده مجلس آبان ماه 
ســال 92 در طرح دو فوریتى ارائه شده به هیئت رئیسه 
مجلس دو بار به معاهده «ان پى تى» که مهم ترین مبحث 
حقوق بین الملل در بحث انرژى اشاره کرده بود؛ عجیب 
آن که هر دوبار، هم به زبان انگلیسى و هم به زبان فارسى 

نام این معاهده «ام پى تى» درج شده بود. 
این طرح پنج صفحه اى که با خط خود کریمى قدوسى 
توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و در اختیار خبرنگاران 
قرار گرفته بود، در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت 
را با خود داشــت: «الزام دولت به حفظ حقوق مســلم 
هســته اى و مصادیق آن در چهارچوب معاهده «ام پى 

تى“ در مذاکرات هسته اى». 
در بند نهم این طــرح نیز کریمى قدوســى عینا چنین 
نوشــته: «هر گونه موافقت با خواسته هاى طرف مقابل 

نباید خارج از معاهده «mpt» باشد. کریمى قدوسى از 
جمله نمایندگانى است که از مدت ها پیش با این ادعا که 
اشرافى کامل به مســایل سیاست خارجى دارد، مخالف 
هر گونه مذاکره ثمر بخش با 1+5 بر سر مساله هسته اى 

کشورمان بود.
عدم شناخت، دانش و تخصص اصولگرایان به مسائل 
بین المللى محدود به کریمى قدوسى و نمایندگان آنان در 
مجلس نمى شود. در طول روزهاى اخیر حجت االسالم 
ابراهیم رئیسى یکى از نامزدهاى اصولگرایان در انتخابات 
ریاست جمهورى عالوه بر آنکه وعده هاى غیرمنطقى اى 
چون چندین برابر کردن یارانه نقدى را داده است، نشان 
داده که حتى با مفاهیم تخصصى حوزه قضایى که خود 
سال ها در آن فعالیت داشته است (و غیر آن تجربه اجراى 

دیگرى نداشته) ندارد. 
براى مثال،  او در مناظره براى اثبات دانش و تسلط خود در 
حوزه سیاست خارجى و روابط بین الملل مدعى شد که با 
مشارکت با پاکستانى ها اصطالحى را تشکیل داده است 
که وجود خارجى ندارد و منظور رئیســى «آمبودزمان» 

بوده است. فرد یا نهادى غیر جانبدار یا در فارسى دادآور 
که وظیفه دارد به عنوان نماینده عموم مردم، موارد نقض 
حقوق افراد توسط دولت یا نهادها و شرکت هاى مختلف 
را بررسى و بازرسى کند. این وظیفه معموًال توسط دولت 
یا پارلمان به دادآور محول مى شود و به او استقالل ملى 

زیادى نیز اعطا مى شود. 
این تنها گاف رئیسى در بیان اشتباه اصطالح انگلیسى 
نبوده اســت. او پس از مناظره به خبرنــگاران گفت که 
مخالفانش «پروپکانى» مى کنند. جستجویى ساده نشان 
مى دهد که واژه اى به نام پروپکانى وجود نداشته است. 
منظور رئیسى احتماال پروپاگاندا یا تبلیغات بود. پروپاگاندا 
گونه اى ارتباط اســت که در آن، اطالعات هماهنگ و 
جهت دار براى بســیج افکار عمومى از طریق تبلیغات 

سیاسى پخش و فرستاده مى شود.
ایرانیان قبًال هم تجربه رییس جمهورى که از برده شدن 
[...] توسط لولو ســخن مى گفت و بریتانیا را جزیره اى 
کوچک در قاره آفریقا دانسته بود و تجربه سرافکندگى 

در مجامع بین المللى و رسانه هاى جهانى را داشته اند. 

نتیجه مقدم ندانستن تخصص از دید اصولگرایان
از «ام پى تى» کریمى قدوسى تا گاف هاى ابراهیم رئیسى
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رئیس مرکــز برنامه ریــزى منابع انســانى و فناورى 
اطالعات، وضعیت اســتخدام بر اســاس جنسیت در

 وزارت آموزش وپرورش را توضیح داد.
اســفندیار چهاربند اظهار داشت: بر اســاس نیازى که 
داریم باید جذب صورت گیرد. نیاز ما  در دو جنس دختر  
پسر الزم االجراست. یعنى نمى توانیم بگوییم به دلیل 
مســاوات در وزارت آموزش و پــرورش 50 درصد مرد 
جذب مى کنیم  و 50 درصد نیروى زن استخدام مى کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انسانى و فناورى اطالعات 
تصریح کرد: باید ببینیم در دبیرســتان هاى پسرانه چه 
تعداد معلم مرد مى خواهیم و در دبیرستان هاى دخترانه به 

چه تعداد دبیر زن احتیاج داریم.وى بابیان اینکه استخدام 
بر اساس جنسیت در نیازســنجى ما کلیدى و حساس 
است،افزود:  در سایر دستگاه هاى اجرایى جنسیت خیلى 
اهمیت نــدارد. لزومًا در آموزش و پــرورش به ویژه  در 
دوره متوسطه اول و دوم جنســیت داراى اهمیت است.
به گفته رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انسانى و فناورى 
اطالعات تا پایان خردادماه سال 96 آزمون  استخدامى 

وزارت آموزش و پرورش برگزار مى شود.
چهاربند گفت: تعداد ده هزار سهمیه استخدام براى دوره 
یکســاله مهارت آموزى و تعداد چهار هزار و 500 براى 

تعهد دبیرى قطعى شده است.

معاون مرکز رســانه هاى دیجیتال وزارت ارشاد اعالم 
کرد: شایعه فیلتر شــدن تلگرام صحت ندارد و تاکنون

 هشــت هزارو200 کانــال تلگرامى و هــزار صفحه 
اینستاگرام احراز هویت شده اند.

به گزارش ایلنا، سید مرتضى موســویان اظهار داشت: 
به این کانال ها پویشــگر فارســى ارائه مى شود؛ ضمن 
اینکه آنها باید به ضوابط 16 گانه متعهد باشند. همچنین 
تاکنون هزار صفحه اینستاگرامى نیز در سامانه این مرکز 
ثبت شده اســت.وى درباره ارائه تسهیالت تشویقى به 
کانال هاى تلگرامى مجوزدار گفت: ارائه پویشگر فارسى 
به این کانال ها در دستور کار مرکز رسانه هاى دیجیتال 

وزارت ارشاد است که بر همین اســاس افراد مى توانند 
مطالب مدنظر خود را براســاس این پویشگر فارسى در 
کانال ها جستجو کنند. معاون مرکز رسانه هاى دیجیتال 
وزارت ارشاد افزود: کلیه کانال هاى تلگرامى باید براساس 
ضوابط 16 گانه طرح ســما آن را بپذیرند و مقید به این 
قوانین باشند تا بتوانند در طرح رتبه بندى شرکت کنند؛ 
ضمن اینکه ماندگارى کانال ها در طرح سما هم بسیار 
بااهمیت است؛ چراکه در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
براساس پروژه فرهنگیار و تخطى آنها از ضوابط 16گانه، 
نشان شامد (شناسه الکترونیکى محتواى دیجیتال) از آنها 

گرفته مى شود و قطعاً از آن محیط اخراج خواهند شد.

احراز هویت 10 هزار مدیر 
تلگرام و اینستاگرام

وضعیت استخدام بر اساس 
جنسیت در آموزش وپرورش

افسوس براى یک روزنامه
در نشســت خبرى روز جهانى موزه هــا که روز یک 
شنبه برگزار شد، اعالم گردید که برخى نهادها باید 
خودشان با توجه به قدمت فعالیتى که دارند به تأسیس 
موزه اقدام کنند، مثًال وقتى یک نهاد فرهنگى مانند 
روزنامه اطالعــات با قدمتى چند دهــه اى فعالیت 
مى کند باید موزه مختص به خود نیز داشــته باشد. 
روزنامه اطالعات به عنوان قدیمى ترین روزنامه در 
حال انتشار ایران، تنها ســاختمان روزنامه اى کشور 
است که دقیقاً براى چاپ و انتشار روزنامه ساخته شده 
و متعلق به مؤسسه روزنامه اطالعات با قدمت بیش 
از 90 سال بود ولى هر چه تالش شد تا ساختمان اولیه 
این روزنامه به عنوان یک موزه رسانه اى حفظ شود 

امکانپذیر نشد.

تکذیب شیوع تب کریمه کنگو 
معاون مرکز بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشــت 
ضمن تکذیب اخبار شیوع تب کریمه کنگو در کشور 
گفت: آخرین آخبــار مربوط به اشــاعه تب کریمه 
کنگو به شــهر زاهدان اختصاص داشت که پس از 
پیگیرى هاى وزارت بهداشت کنترل شده و کارگران 
کشــتارگاه درمان و مرخص شــدند. محمود نبوى 
افزود: تب کریمه کنگو بــدون هیچ عالئمى در بدن 
دام، بعد از ذبح رؤیت مى شود و تنها احتمال ابتالى 
کارگران بخش بسته بندى گوشت هاى تازه ذبح شده 

و قصاب ها به این بیمارى وجود دارد.

«لک لکى در کار نیست» 
در کار نیست!

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشــى در 
واکنش به آموزش کتاب «لک لکى در کار نیست» در 
مدارس کشور اظهار داشت: کتابى با عنوان «لک لکى 
در کار نیست» در آموزش و پرورش تحت عنوان کتاب 
درسى و کمک درسى وجود ندارد و جزو کتاب هایى که 
جشنواره سامان بخشى کتب درسى کتاب آن را تأیید 
کرده باشــد هم نیست. حجت االســالم والمسلمین 
محى الدین بهرام محمدیان افزود: از وزارت ارشاد نیز 
بررسى کردیم که مشخص شد حتى در ارشاد نیز چنین 
کتابى ثبت مجوز نشده است اما در محیط مجازى این 
کتاب با نام ناشرى به نام رهایى معرفى مى شود که این 
ناشر نیز جعلى است. گفته شده این کتاب به آموزش هاى 

جنسى به کودکان مى پردازد.

«رایگان» موزه بروید
به مناسبت روز جهانى موزه و هفته میراث فرهنگى، 
روز پنج شــنبه 28 اردیبهشــت، بازدید از موزه هاى 
سراسر کشور رایگان است. محمدرضا کارگر مدیر امور 
موزه ها اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن روز جهانى 
موزه و هفته میراث فرهنگى و به منظور بزرگداشت این 
روز، برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى در موزه ها 
و اماکن فرهنگى- تاریخى در ســطح کشور تدارك 

دیده شده است.

21 قلم دارو، بومى شد
مصطفى قانعى دبیر ســتاد توســعه زیست فناورى 
معاونت علمى گفت: از بهمن سال گذشته 41 قلم کاال 
براى ارسال به ایران نیازمند مجوز ویژه از خزانه دارى 
آمریکاست که از این میان تعداد 21 قلم دارو توسط 
شــرکت هاى دانش بنیان زیست فناورى تولید شده 
است. به گفته وى مابقى داروها یعنى تنها 14 مورد، 

شامل تجهیزاتى است که در کشور تولید نمى شوند.

واقعیتى که باید بدانید
پیرحسین کولیوند سرپرست سازمان اورژانس کشور با 
بیان اینکه کودکان سرنشین خودرو در صورت افزایش 
سرعت در رانندگى بیشترین آسیب را مى بینند، افزود: 
مثًال اگر خودروى شما 50 کیلومتر در ساعت سرعت 
داشــته و یک نوزاد 5 کیلوگرمى در ماشــین حضور 
داشته باشــد ممکن اســت با اولین برخورد وزن این 
کودك چندین برابر شــود و به 100 کیلوگرم برسد و 
این باعث خواهد شد شــدت حادثه و آسیب وارده به 

آنها بیشتر شود.

چرك نویس

عضو هیئت اجرایى ایکوم ایران به تشــریح پیشــنهاد 
کشــورمان درباره ایجاد نیروهاى ویــژه جهت نجات 

موزه هاى دچار بحران در حوادث و جنگ ها پرداخت.
علیرضا قلى نژاد در نشســت خبرى روز جهانى موزه ها 
اظهار داشت: یکى از پیشــنهادات ما در اجالس میالن 
در (شــوراى بین المللى موزه ها) ایجــاد نیروهاى ویژه 
صلحبان براى موزه هاى دچار بحران اســت تا در زمان 
حوادث؛ کشــورها بتوانند به صــورت منطقه اى براى 
حفاظت موزه ها اقدام کنند. همچنین سید احمد محیط 
طباطبایى رئیس ایکوم ایران نیز در توضیحاتى دراین باره 
عنوان کرد: نیروهاى ویژه موزه ها همانند کاله آبى هاى 
ســازمان ملل که به عنوان صلحبان فعالیت مى کنند، 

تعریف خواهند شد.

وى با اشاره به پیشنهاد ایران براى ایجاد یک مجموعه 
براى زمان هاى بحرانى ماننــد «کاله آبى» که مصوبه 
اجالس عمومى موزه ها را با بیش از 80 درصد آراء دارد، 
گفت: بیش از 40کشور در حاشیه آسیا و اقیانوسیه در این 
اجالس شرکت مى کنند که حضور اعضاى بُرد (اعضاى 

اصلى شورا) شورا در آن ضرورى است.
مشاور رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى خاطرنشان 
کرد: به هر حال در منطقه اى که ما هســتیم، شــاهد 
جنگ هاى بسیار بیشترى نسبت به اروپا هستیم، بنابراین 
وجود نیروهاى ویژه موزه هاى منطقه اى براى حفاظت 
موزه هاى دچار بحران بسیار حیاتى است تا شاهد حوادث 
تلخى  مانند آسیب هاى جدى که به موزه هاى عراق در پى 

جنگ هاى اخیر خورد، نباشیم.

جشنواره سفره ایرانى، فرهنگ گردشگرى از سال گذشته 
در هشت منطقه کشــور و در شــهرهاى رامسر، تبریز، 
کرمانشاه، مشهد، کرمان، اصفهان، شــیراز و آبادان و با 
هدف شناســایى و معرفى ظرفیت هاى خوراك محلى و 
سنتى ایرانى، توسعه گردشگرى غذا و البته تغییر منوى 
خوراك در رستوران هاى کشــور برگزار شد که هرچند 
با وجود نقدهایــى در باب ضرورت نداشــتن برگزارى 
چنین رویدادى که بیشــتر ماهیت سرگرمى محلى دارد 
و هزینه بر اســت و تکرار اتفاقات گذشــته بدون داشتن 
برآیند مؤثر بوده، در نهایت ســازمان میراث فرهنگى و 
گردشــگرى اعالم کرد که با نتیجه همین جشنواره ها، 
شیوه نامه گردشگرى غذا تهیه شده که به زودى هم ابالغ 
خواهد شد.درحالى که کشورهایى مثل فیلیپین، کانادا و 
ایرلند در رقابتى تنگاتنگ در حال ساخت سرمایه هایى از 
گردشگرى غذا هستند و کشــورهاى دیگرى همچون 
فرانســه، مالزى، پرو، چین، کره جنوبــى، ایتالیا و یونان 
در صنعت گردشــگرى غذا پیشرو شــده اند و با برپایى 
رویدادهایى در این مســیر، درآمد هنگفتــى عاید خود 
مى کنند، ایران که یکى از ســه مکتب اصلى خوراك در 
دنیاســت و تاکنون بیش از دوهزار و500 نوع غذا و 109 
نوع نوشیدنى در آن شناســایى شده، هنوز در این بخش 
درجا مى زند و گردشــگران خارجى آن پس از یک هفته 
گشــت و گذار، از طعم هاى تکرارى غذاها و کباب هاى 

ایرانى در رستوران ها، خســته مى شوند.این چالش براى 
گردشگرانى که گیاهخوار هســتند نیز پررنگ تر است، 
چون با وجود قرار گرفتن ســبزى و میوه در سبد خوراك 
ایرانى ها اما تعداد مراکز پذیرایــى که در این حوزه فعال  
هستند بســیار محدود است و در برخى شــهرها شمار 
آنها حتى به اندازه انگشــتان یک دست هم نمى رسد.از 
سوى دیگر با آنکه شهر رشت از ســال 94 با ثبت 170 
نوع غذاى محلى به شــبکه شــهرهاى خالق یونسکو 
پیوسته اما در این دو ســال اتفاق چشمگیر مرتبطى رخ 
نداده و نه تنها گردشگران خارجى، بلکه مردم سرزمین 
خودمان هم از این جریان بى اطالع هستند. هر چند که 
مراکز پذیرایى در رشت این منظر دگرگونى بیشترى در 
مقایسه با سایر نقاط کشور داشته اند، به حدى نبوده که 
مثًال گردشــگر را به این انگیزه براى سفر به رشت وادار 
کند.جشنواره هاى سفره ایرانى که ســال گذشته نیز با 
حضور شــمارى از سرآشپزهاى رســتوران هاى محلى 
برگزار شد و در هر نوبت، سرآشــپزى برگزیده مى شد، 
در پى این بود که با رفع خألهــاى این بخش، مقاومت 
مراکز پذیرایــى را در برابر تغییر منوى غذایى بشــکند 
و بر آن دارد تا با کشــف طعم هاى جدید و ســنت هاى 
آشپزى در بســیارى از روستاها و شــهرها که همچنان 
ناشــناخته مانده انــد، از روى یک تجربه شــخصى به 

انتخاب برسند. 

در جمع هاى خانوادگى، مهمانى هاى دوستانه و... دخترها 
و پسرهاى جوانى که از سرو صورتشان حلقه و پین هاى 
عجیب و غریب آویزان کرده اند کمابیش دیده مى شوند. 
در این جمع ها فقط کافى است از در وارد شوید و با آنها رخ 
به رخ شوید؛ مطمئن باشید بعد از سالم اولین چیزى که به 
چشمتان مى آید همین حلقه هاى عجیب و غریب است 
که روى گوش و ابرو و بینى و... این جماعت خودنمایى 
مى کند؛ «پیرسینگ» مدتى است به وفور در کلینیک هاى 
زیبایى و البته آرایشگاه هاى زنانه و مردانه در گوشه و کنار 

شهرهاى ما انجام مى شود!
به همین بهانه خبرنگار جام جم آنالین آگهى یکى از این 
مراکز را در فضاى مجازى پیدا کرد و به عنوان مشترى 
با حضور در این کلینیک در مرکز تهران، گزارشى در باره 
این پدیده آماده کرده است؛ کلینیکى که البته بدون نام و 
نشان در یک مجتمع ادارى و فارغ از نظارت و بازرسى، هر 

روز مشترى هاى زیادى را براى پیرسینگ راه مى اندازد.

زیبایى به قیمت درد و خون ریزى
بینى= 40 هزار تومــان،  لب= 45هــزار تومان، ابروى 
حلقوى= 40 هزار تومان،  ابروى صاف= 35هزارتومان. 
زبان= 55 هزار تومان، گوش= 15هزارتومان، ناف= 65 

هزارتومان و...!
صداى موسیقى مالیمى در فضاى کلینیک غیر رسمى، 
موج مى زند! نشسته ام روى صندلى هاى اتاق انتظارى 
که پر از مشترى است؛ ســاعت 6 و 15 دقیقه بعد ازظهر 
اســت. اتاق انتظار یک آینه بزرگ دارد که همه را محو 
تماشاى خودشان مى کند. با اینکه از قبل براى مشاوره 
وقت گرفته ام و خانم منشــى گفته اگر عجله دارید آخر 
وقت بیایید و منتظر بمانید تا سر آقاى دکتر خلوت شود 
اما حاال مى گوید: «بعید است دکتر امروز براى مشاوره به 
شما وقت بدهد...مى بینید که خیلى شلوغ است. چند تا 

بین مریض هم داریم!»
یک بار دیگــر به برگه قیمت هایى که خانم منشــى به 
محض ورود به دستم داده نگاه مى کنم، از دختر جوانى 
که کنارم نشسته مى پرسم: «شما قبًال اینجا پیرسینگ 

کرده اى؟»
شال ســرخابى رنگ روى ســرش را کنار مى زند، الله 
گوشش را نشان مى دهد! از باال تا پایین پر از حلقه است. 
مى گوید: «همه اینها را همینجــا زدم.» بعد صدایش را 
پایین تر مى آورد و مى گوید: «قیمت هایش نســبت به 
جاهاى دیگر خیلى خوب اســت. یک بــار هم قیطریه 

پیرسینگ کردم سه برابر اینجا.»
مشــترى صندلى کنارى که متوجه حرف هاى ما شده 

خودش را وارد بحث مى کند و مى گویــد: «من آمده ام 
پیرسینگ ناف بزنم. شنیده ام خیلى درد دارد! یک کمى 

مى ترسم!»
دختر جوان مى گوید: «چه جرأتى دارى! پیرسینگ ناف 
از همه بیشــتردرد دارد، یکى از دوستانم انجام داده بود. 
یک هفته دوال دوال راه مى رفت. دکترش هشت تا آمپول 
سفتریاکسون برایش تجویز کرده بود، هر روز یکى مى زد 
اما بازهم عفونت کرد، بعد هم هى لباسش گیر مى کرد، 

آخرش رفت حلقه را درآورد.»
مشترى کنارى که معلوم است ترسیده مى گوید: «من 
به سختى شوهرم را راضى کردم فقط از درد پیرسینگ 

مى ترسم. یعنى واقعاً اینقدر درد دارد؟!»
منشــى کلینیک با زدن چند ضربه روى میز ما را دعوت 

به سکوت مى کند. دختر جوان که معلوم است از همه ما 
در پیرسینگ باسابقه تر است مى گوید: «این آقاى دکتر 
دستش خیلى خوب است، شاید زخم تو هم زود خوب شد، 

درد هم نداشتى!»
مشترى کنارى از داخل کیفش جعبه کوچکى را بیرون 
مى آورد، در جعبه را باز مى کند و گل پنج پر طالیى رنگى 
را نشان مى دهد و مى گوید: «مى خواهم این گل را به نافم 

آویزان کنم.قشنگ است؟!»
ما با ســر تأیید مى کنیم و او ادامــه مى دهد: «البته فکر 
کنم اولش خود دکتر یک پیرسینگ ساده مى اندازد. این 
را آورده ام که وزنش را ببینــد. من به هرچیزى جز طال 

حساسیت دارم کاش مى شد از اول طال انداخت.»
مى پرسم:وزنش چقدر است؟

مى گویــد: «حــدود 3/5 گرم. مــن ایــن را اینترنتى 
خریدم. چون مغازه هاى طالفروشــى پیرســینگ ناف 

نمى فروشند.»
مى پرسم:چند خریدى؟

مى گوید: «قیمت خودش شد 390 هزارتومان؛ با ارسال 
برایم 400 درآمد.»

ادامــه حضورم در این مرکز زیبایى مســاوى اســت با 
شنیدن انواع و اقسام اطالعات درست و نادرست درباره 
پیرسینگ، البته از زبان مشــترى هایى که بیشترشان 

دختران جوان 20 تا 30 ساله هستند:
■  پیرسینگ را اگر در مطب پزشک انجام بدهى اصًال 

خطر ندارد!
■  مثل سوراخ کردن گوش است... باید محل پیرسینگ 

را چرب نگهدارى و تا یک هفته حمام نروى!
■  مد شــده دیگر... یک مدت استفاده مى کنیم بعد اگر 

خوشمان نیامد حلقه را درمى آوریم.
■  قبل از عمل حتماً یک شــکالت بخور که فشــارت 

نیافتد!
چند دقیقه بعد با یک کیف پر از بروشورهاى رنگى درباره 
سایر خدمات زیبایى این مرکز از لیزر گرفته تا سوالریوم! 

از کیلینک بیرون مى آیم. 

خطرات پیرسینگ
دکتر زهره نیکبخت متخصص پوســت و مــو درباره 
خطرات پیرسینگ مى گوید: بارها دیده ام افرادى که هیچ 
تخصصى ندارند این کار را انجام مى دهند و عواقب بدى 
براى مشترى هایشان به وجود مى آورند. این متخصص 
در توضیح بیشتر مى گوید: اغلب پیرسینگ هاى موجود 
در بازار چون جنسشان از طال نیســت و بیشتر از نقره، 
نیکل و... در ســاخت این حلقه ها و پین ها استفاده شده 
 است، مدت کوتاهى بعد از نصب باعث ایجاد حساسیت 

مى شوند و مشکالتى مثل عفونت را به وجود مى آورند.

 معصومه ابتکار معــاون رئیس جمهــور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از سال 
92  مذاکرات خود را با کشــور عراق در خصوص 
پدیده گرد و غبار آغاز کردیــم که با توجه به بهبود 
شــرایط این کشــور از دو ماه پیش اعالم آمادگى 
کردند جهت کاهش این پدیــده با ایران همکارى 
کنند. وى به وجود 8 میلیون هکتار کانون بحرانى 
در کشور عراق اشاره و بیان کرد: از سه سال پیش 
موضوع گرد و غبــار را به صورت جدى بررســى 
کردیم و از یک ماه گذشته هم با کشور عراق در این 

خصوص مجدداً وارد مذاکراتى شده ایم.
ابتکار ادامه داد: مرکزى را در کشــور عراق جهت 
توان افزایى مقابله با گرد و غبارها راه اندازى خواهیم 
کرد که کارهاى اجرایى آن آغاز شده است و در آینده 

نزدیک به انجام مى رسد.
وى به انجام اقداماتى در سطح بین المللى و سازمان 
ملل براى رفع پدیده گرد و غبار نیز اشاره کرد و در 
ادامه از برگزارى اولین اجالس بین المللى گرد و غبار 
سازمان ملل در تیرماه سال جارى در تهران خبر داد.

تعداد ایرانیانى که در زندان هاى خارج از کشــور دوران 
محکومیت خــود را طى مى کننــد و اســامى آنها در 
کنسولگرى هاى ایران خارج از کشور به صورت رسمى در 
این ارتباط ثبت شده است، سه هزار و131 نفر است. البته 
باید به این موضوع نیز توجه کرد که برخى از ایرانیانى که 
خارج از کشــور به دالیل مختلف گرفتار زندان شده اند 
بعضًا تمایل نداشــته اند خانواده هاى آنها و اطرافیانشان 
از این موضوع آگاهى پیدا کننــد، در همین چارچوب با 
کنسولگرى ها و ســفارتخانه هاى ایران خارج از کشور 
ارتباط برقرار نمى کنند و اسامى آنها در لیست ثبت نشده 
است. عمده جرم این افراد بحث مواد مخدر بوده است. 
گرچه جرائمى مثل قاچاق انســان و مسائل مالى نیز در 
جرائم زندانیان ایرانى دیده مى شود. همچنین عمده این 
افراد در کشورهاى همسایه دستگیر شده اند و شاید بتوان 
گفت بیشــتر ایرانیان زندانى در زندان هاى کشورهایى 
چون ترکیه، ترکمنســتان، امارات، مالــزى و تایلند به 

سر مى برند.

بر اساس گزارش برخى منابع، در ســال هاى اخیر آمار 
ورودى زندانیان در خارج از کشور حدود 25 درصد کاهش 
داشــته و تقریبًا نیمى از زندانیان فعلى خارج از کشور، از 

زمان هاى قبل هستند.
بر اســاس اعالم وزارت خارجه، اداره امور ایرانیان این 
وزارتخانه 870 زندانى ایرانى را تحت پوشش خود دارد 
و تالش مى کند که مسائل و مشکالت آنها را پیگیرى 
کند.بر اساس برخى آمار، تعداد زندانیان ایرانى در خارج 
از کشور که به اتهام تهیه کاالهاى دفاعى و دو منظوره 
به ایران در زندان به سر مى برند هم حدود 15 مورد اعالم 

شده است.  
از دیگر ســو پنج هزار زندانى خارجى نیز در زندان هاى 
ایران به سر مى برند که حدود 80 درصد آنها اتباع کشور 
افغانستان هستند که جرم عمده آنها مربوط به مواد مخدر 
یا ورود غیرقانونى به کشــور اســت. تعداد محدودى از 
زندانیان خارجى در زندان هاى ایران نیز تبعه کشورهاى 

آفریقایى هستند.

گزارشى از یک مرکز زیرزمینى که این روزها مشترى هاى فراوانى دارد

آدم هاى حلقه اى! 

وجود 3000 زندانى ایرانى در خارج از کشورخانه تکانى در منوى غذاى رستوران هاى ایران
بیشترین ایرانى ها در ترکیه، ترکمنستان، امارات، 

مالزى و تایلند زندانى هستند

نیروهاى ویژه «کاله آبى» به موزه ها مى آیند

راه اندازى مرکز مقابله 
با گرد و غبار در عراق

صداى 
موسیقى مالیمى در 
فضاى کلینیک غیر 
رسمى، موج مى زند! 

نشسته ام روى 
صندلى هاى اتاق 
انتظارى که پر از 

مشترى است؛ ساعت 
6 و 15 دقیقه بعد 
ازظهر است. اتاق 

انتظار یک آینه بزرگ 
دارد که همه را محو 

تماشاى خودشان 
مى کند
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راه اندازى بیسیم هاى دیجیتال 
در خوانسار

مدیر روابـط عمومـى مرکـز حـوادث و فوریت هاى 
پزشـکى اسـتان اصفهان گفـت: طرح بیسـیم هاى 

دیجیتال در شهرستان خوانسار راه اندازى شد.
عبـاس عابـدى اظهـار داشـت: طـرح راه انـدازى 
بیسیم هاى دیجیتال یک طرح کشـورى است که با 

پیگیرى اورژانس استان در اصفهان هم اجرا شد.
وى افـزود: این طـرح در فاز نخسـت در شهرسـتان 
اصفهان و سـپس در شهرسـتان هایى که مشکالت 
ارتباطـى به ویـژه مناطـق کوهسـتانى و  نقـاط کور 

داشتند، راه اندازى شد.
مسـئول روابط عمومـى اورژانـس اسـتان اصفهان 
با بیـان اینکه بـا پیگیـرى اورژانس خوانسـار اکنون 
اتـاق فرمـان و پایگاه هـاى اورژانس تحت پوشـش 
بیسیم هاى دیجیتال قرار گرفته است، گفت: با اجراى 
این طرح ارتباط رادیویى با کیفیت عالى در دسـترس 
قرار مى گیرد. همچنین در تسـهیل ارتباط بین مراکز 
و پایگاه هاى اورژانس پیش بیمارستانى قابل استفاده 

است.

برگزارى هفته فرهنگى 
گلپایگان 

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
گلپایگان گفت: هفته فرهنگى این شهرسـتان از25 
تا 31 اردیبهشت ماه سال جارى تعیین شده و در این 

مدت برنامه هاى متعددى برگزار مى شود.
هـادى بیانـى اظهارداشـت: ایـن رویـداد فرهنگـى 
براى نخسـتین سـال و با هدف معرفـى توانمندى و 

جذابیت هاى شهرستان برگزار مى شود.
وى افزود: برگزارى محفل شعر با شعرخوانى شاعران  
در روز 26 اردیبهشـت ماه(امـروز) در مـکان اداره 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمى گلپایگان همزمان با نماز 
مغـرب و عشـا، از دیگـر برنامه هاى هفتـه فرهنگى 

شهرستان است.

ثبت 332 فیلمنامه در 
جشنواره کودك

332 فیلمنامـه بلنـد سـینمایى در هفتمین مسـابقه 
فیلمنامـه نویسـى جشـنواره بیـن المللـى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانـان در دو گروه حرفه اى و اندیشـه 
هاى نو شـرکت کـرده اند کـه این عـدد تا بـه امروز 

بى سابقه بوده است.
در گروه حرفه اى 83 فیلمنامه به ثبت رسـیده که 70 
اثر در بخش تألیفى و 13 اثر در بخش اقتباسى شرکت 

کرده است.
همچنین در گروه اندیشه هاى نو 249 فیلمنامه ثبت 
شـده که در بخش تألیفى 219 اثر و 30 اثر در بخش 
اقتباسـى مورد ارزیابى قرار خواهد گرفت.بر اسـاس 
این گزارش، تاکنون در هیچ دوره اى، جشنواره با این 
استقبال از سوى نویسندگان حرفه اى، دانشجویان و 

جوانان روبه رو نشده است.
گفتنى است؛سى امین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان از 9 تـا 15 تیر در اصفهان برگزار 

مى شود.

ورود عشایـر ایل بختیارى به 
غرب استان

عشایر ایل بختیارى به مناطق ییالقى شهرستان هاى 
چادگان، داران، دامنه و فریدونشهر وارد شدند.

سرپرسـت اداره کل امـور عشـایر اسـتان اصفهـان 
گفت: بیش از 24هزار نفر ازعشـایر ایـل بختیارى از
اسـتان هـاى خوزسـتان بـا 400 هـزار رأس دام در
چراگاه هاى ییالقى مناطق چـادگان، داران، دامنه و 

فریدونشهر مستقر شدند.
مختـار اسـفندیارى بـا بیـان اینکـه ایـن عشـایر تا 
اواخـر شـهریور در ایـن مناطـق مسـتقر هسـتند، 
افـزود: بـه منظـور رفـاه حـال ایـن عشـایر روزانـه

ده تـا 20 تانکر آب آشـامیدنى به این مناطق ارسـال 
مى شود.وى با بیان اینکه 750پکیج خورشیدى نیز از 
زمان آغاز کوچ ایل بختیارى و قشقایى در اختیار این 
خانوار ها قرار گرفته است، افزود: در این مدت 40هزار 

سیلندر گاز نیز بین عشایر توزیع شده است.

مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
اولین کافه سینماى کشور در سینما ساحل ایجاد مى شود.
مصطفى حســینى با اشاره به بازســازى سینما ساحل 
اظهار داشت: مراحل طراحى و فنى سینما ساحل رو به 
اتمام است تا به تأیید کمیسیون هاى مربوطه برسد و  به 
محض اینکه تأییدیه کمیســیون ها را اخذ کنیم مراحل 
بازســازى را آغاز خواهیم کرد.وى افزود: زمان تقریبى 
برآورد ما براى شروع بازسازى سینما بعد از اتمام اکران 
فیلم «برادرم خسرو» خواهد بود و جزئیات دقیق شکل 
جدید سینما هنوز به قطعیت نرسیده اما برخى خصوصیات 
و بخش هاى سینما هستند که در اصفهان و یا حتى کشور 

براى اولین بار انجام خواهند شد.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: در 
سینما ساحل براى اولین بار سینماى سه بعدى و سینماى 
لیزر را خواهیم داشت، اســتفاده از ویدئو پروژکتورهاى 
لیزرى در این ســینما از خصوصیات منحصر به فرد آن 
خواهد بود که تصویرى با کیفیت باال را به نمایش خواهد 

گذاشت که با مدل هاى قبلى قابل قیاس نیست.
وى عنــوان کرد: ســینما دالبى دیجیتال نیــز از دیگر 
مشخصه هاى سالن این سینما خواهد بود، در این سینما 
کافه سینمایى طراحى شده که براى اولین بار در کشور در 

این سینما راه اندازى خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
به دنبال سرویس دهى بیشــتر به شهروندان و کاهش 
حجم ترافیک در شهر اصفهان، خطوط B.R.T  توسعه

 مى یابد.
علیرضا صلواتى با اشــاره به اینکه خط یک B.R.T در  
دو فاز و با اعتبار 25 میلیارد تومان تکمیل شد، ادامه داد: 
فاز اول خط یک B.R.T به طول 10 کیلومتر از شــهر
 ابریشم تا میدان آزادى در سال 90 و فاز دوم این خط نیز 
به طول 10 کیلومتر از میــدان آزادى تا میدان قدس در 

سال 91 به پایان رسید.
معاون حمــل و نقل شــهرى شــهردارى اصفهان به 

راه اندازى خط ســوم اتوبوس هاى تندرو اشــاره کرد 
و گفت: به تازگى خط ســوم B.R.T حدفاصل خیابان 
ارغوانیه تا میدان امام علــى(ع)  به طول 10 کیلومتر در 
ماه جارى به بهره بردارى رســمى رســید و در اختیار 

شهروندان قرار گرفت.
B.R.T صلواتى با اشــاره به اینکه توســعه خطــوط

 در دســتور کار شــهردارى اســت، ادامــه داد: 
عملیــات اجرایــى خــط دوم B.R.T نیــز از میدان 
قدس تــا میــدان جمهــورى  بــه طــول 4کیلومتر 
در دست اجراســت و تا نیمه اول ســال جارى تکمیل 

مى شود.

ایجاد اولین کافه سینماى 
کشور در سینما ساحل

توسعه خطوط B.R.T در
 4 نقطه شهر اصفهان

 در یکى از سال هاى دبستان بود که در کتاب تعلیمات 
اجتماعــى خواندیم: «نیازهــاى اولیه انســان، نیاز به 
خوراك، پوشاك و مسکن اســت.» با افزایش سن یاد 
گرفتیم که نیاز انســان نفس کشیدن اســت آنهم در 

شرایط سخت.
مســکن جزو نیازهاى طبیعى هر انســانى به حساب

مى آید، انسان هاى نخستین به دلیل نبود امکانات در 
غارها، زیرزمین و یا  با درختان و شــاخ و برگ آن براى 
خود خانه درست مى کردند. انســان هاى امروز نیز از 
گرانى شــهرها و خانه ها، کوه نشین شــده اند و بعضًا 
عده اى گورخواب و عده اى دیگــر زیر پل ها و بعضى 
خانواده ها نیز در حاشیه شــهرها چادر مى زنند! پس تا 
اینجا تفاوتى بین انســان هاى نخستین و انسان هاى 

امروز نمى توان یافت!
مســکن در ایــران تــا امــروز رشــد چشــم گیرى 
را شــاهد بــوده؛ ماننــد لوبیــاى ســحر آمیــز. 
زمین هایى که درخارج از شهر بودند و یا چندان قیمتى 
نداشــتند امروزه با رقم هایى معامله مى شــود که آدم 
متعجب مى ماند که این ناشى از اقتصاد بیمار است یا کم 
ارزش بودن پول کشور که در ازاى یک واحد 80 مترى 
در همین شهر اصفهان رقم هایى حدود 200 میلیون و 

باالتر مطالبه مى کنند.
در این سال ها شاهد هستیم که مسکن تبدیل به یک 
کاالى لوکس، مبادالتى و ســرمایه اى شده و حضور 
افراد مختلف در این بازار باعث شده است قیمت مسکن 
نه فقط در اصفهان که در ایران ثانیه اى با رشــد همراه 
باشد؛ افرادى که بیشــتر حقوقى هســتند تا حقیقى، 
نهادها، سازمان ها، بانک ها، مؤسسات وچه چه در این 
بازار حضور فعالى دارند وفقط به فکر در آمد بیشتر بوده 
و عامل اصلى گرانى در این بازار هم به حضور این افراد 
برمى گردد. ناگفته نماند برخى از افــراد حقیقى نیز به 
ایجاد واســطه گرى و دالل بازى در ایــن بازار کمک 

مى کنند.
نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران امالك اصفهان نیز 
معتقد است با وجود این بازار و در شرایط کنونى بیشتر 

مردم تمایل به اجاره مسکن دارند. 
مسعود احمدى بیان داشــت: تا زمانى که بازار در رکود 
باشــد مردم تنها اقدام به اجاره و رهن مسکن مى کنند 

چراکه هزینه کافى براى خرید ندارند.
به گفته وى، براساس شــرایط اقتصادى در حدود 50 
درصد مالکین تمایل به رهن و 50 درصد دیگر تمایل به 

اجاره منازل خود به مستأجران دارند.
احمدى تأکید کرده است: از ابتداى سال جارى تاکنون 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته هزینه هاى رهن و 
اجاره مســکن در اصفهان بین 12 تا 16 درصد افزایش 

یافته است.
وى درباره اینکه سال گذشته و امسال نیز شاهد افزایش 
سقف وام مســکن براى زوجین بودیم، بیان داشت: با 
وجودى که سقف وام افزایش یافته است اما به دلیل نرخ 

باالى سود بانکى این تسهیالت، بازگرداندن آنها براى 
زوجین بعضًا مشکل اســت و نمى توانند اقدام به خرید 
کنند چرا که هزینه هاى خرید مســکن بسیار باالتر از

وام هاى موجود است.
پیش از این نیز معاون آمار و اطالعات ســازمان برنامه 
و بودجه استان اصفهان با اشــاره به اینکه 9/4 درصد 
خانه هاى خالى کشــور در اصفهان قرار دارد، گفته بود 
وجود 242 هزار واحد مسکونى خالى در استان اصفهان 
به معناى انباشت بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان سرمایه 

است که در جریان اقتصادى تعجب برانگیز است.
نتایج آخرین سرشــمارى نفوس و مسکن در سال 95 

نشــان مى دهد، تعداد دو میلیــون و 587 هزار و 607 
واحد مسکونى در کشور خالى اســت که استان تهران 
با 18/9درصد، بیشترین سهم را دارد و استان اصفهان 
با 9/3درصد رتبه دوم استان هاى داراى بیشترین خانه 

خالى را در کشور دارد.
در این بازار اما پرچم شــهردارى اصفهان مثل همیشه  
باالست. در ســال 93  اســتان تهران با صدور هشت 
هزار و314فقــره پروانه، رتبه اول ســاخت و ســاز را 
از آن خــود کــرد و رتبه دوم بــه اصفهان رســید. در 
ســال94، اما اوضاع فرق کرد و ســازندگان اصفهانى 
با اخذ چهــار هزار و 883 مجوز ســاخت، بیشــترین 

آمار را در قیــاس با کل اســتان هاى کشــور به خود 
اختصاص دادنــد و تهــران در جایگاه دوم ایســتاد. 
درســال 95 نیز به همین روال طى شــد و از مالیات بر

ساخت و ساز، افزایش قیمت منطقه بندى،افزایش نرخ 
تأسیسات زیربنایى و افزایش بیمه صدور پروانه به عنوان 

دالیل رکود ساخت و ساز در اصفهان یاد مى شود.  
در ادامــه این گــزارش مــرور صحبت هــاى وزیر 
راه وشهرسازى طى دو سال گذشته خالى از لطف نیست. 
آخوندى با اشاره به اینکه در اوایل انقالب گفته شد باید 
به جایى برســیم که قیمت زمین به صفر برسد، اذعان 
کرد: در این سال ها نه تنها قیمت زمین صفر نشد بلکه 
شیب قیمت زمین نیز بیشتر از شــیب افزایشى قیمت 

مسکن شده است.
درپایان و یک سئوال: آیا هر ایرانى مى تواند از نیاز اولیه 

خود در آینده بهره مند شود؟!

رئیس خطــوط آنیلینــگ و شستشــوى الکترولیتــى ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکــه گفت: 
بزرگ ترین پروژه بومى سازى نورد سرد فوالد مبارکه (جایگزینى 16 پایه هیدروژنى) در آستانه بهره بردارى 
قرار دارد.اکبر نادرى افزود: اجراى این پروژه در راســتاى دستیابى به اهداف کالن فوالد مبارکه در زمینه بى 
نیازى کشور به واردات و تولید هرچه بیشتر محصوالت ویژه و همچنین تأمین محصوالت موردنیاز صنایع 
خودروسازى و افزایش کّمى و کیفى تولید در واحد باکس آنیلینگ ناحیه نورد سرد در دستور کار قرار گرفت.وى 
با اشاره به اینکه در تولید محصوالت ویژه باید به دو ویژگى مهم خواص مکانیکى و تمیزى سطح ورق توجه 

زیادى شود، گفت: محصوالت ویژه باید از طریق 
فرآیند آنیل هیدروژنى تولید شــود.نادرى گفت: 
افزایش ظرفیت تولید بازپخت شماره 2 از اهمیت 
دوچندانى برخوردار اســت و اجــراى آن در ناحیه 

نوردسرد آغاز شد.
شستشــوى  و  آنیلینــگ  خطــوط  رئیــس 
الکترولیتــى ناحیــه نــورد ســرد شــرکت 
فوالد مبارکــه افــزود: براى رفــع نیاز بــازار و 
افزایش تولیــد محصــوالت ویــژه، 16 عدد از 
 HNX پایه هاى نــوع قدیم که بــا گاز محافظ
عملیات آنیل کالف را انجام مى دهد، با پایه هاى 
هیدروژنى جایگزیــن شــد.وى از تحریم و عدم 
دسترسى به سازندگان خارجى به عنوان دو مشکل 
بزرگ براى اجراى این پروژه یاد کرد و افزود: با همت 
متخصصان داخلى، این تهدید به فرصتى براى رشد 
و بالندگى متخصصان کشور تبدیل شد و توانستیم 
با همکارى سازندگان داخلى،با ساخت 16 عدد پایه، 
12 کوره و شــش عدد کولینگ بل هیدروژنى در 
داخل کشور از طریق بومى سازى، به دانش ساخت 
این تجهیزات نیز دست یابیم.نادرى گفت: در جریان 
اجراى این پروژه با موانع دیگرى از جمله محدودیت 
سیستم اتوماسیون صنعتى واحد و عدم صدور مجوز 

تغییر و افزایش تعداد تجهیزات مواجه بودیم.
وى اضافه کرد: با آماده شــدن تجهیزات مختلف 

در کشور و مهیا شــدن بســتر نرم افزارى براى انجام این پروژه، عملیات دمونتاژ پایه ها و جایگزین شدن 
پایه هاى جدید آغاز شد و پیش بینى مى شود مطابق برنامه ریزى انجام شده در مدت 45 روز، بهره بردارى از 

پایه هاى جدید آغاز شود.

قیمت زمین باید به صفر برسد...

«خانه » بازى در اصفهان  

مالیات بر ساخت و 
ساز، افزایش قیمت 
منطقه بندى،افزایش 

نرخ تأسیسات 
زیربنایى و افزایش 
بیمه صدور پروانه 

به عنوان دالیل رکود 
ساخت و ساز در 

اصفهان یاد مى شود 

جمال نوروز باقرى

این روزها کــه همه اقشــار درگیر مســائل و تبلیغات 
انتخاباتى هســتند بازار تئاتر در اصفهان داغ داغ است 

اما تئاترهاى این ماه نیز در روز انتخابات تعطیل هستند.
 با وجود اینکه امســال اصفهان همچون سراسر کشور 
از مراســم اردیبهشت تئاتر که هر ســاله برگزار مى شد 
محروم مانده اســت در ایــن ماه تئاترهــاى متنوعى 
روى صحنــه نمایــش ســالن هاى اصفهان اســت؛ 
تئاترهایى که اردیبهشت امســال روى صحنه رفته اند

 اکثراً کمدى هســتند، شــاید شــیرینى لبخند در این 
نمایش ها از تلخى خبر عدم برگزارى اردیبهشــت تئاتر 

اصفهان بکاهد.
یکى از این تئاترهاى طنز، نمایش «جیم، جام، جیسى» 
است، یسنا پورسینا نویسندگى و کارگردانى این کار را بر 

عهده دارد.
در خالصه داســتان این تئاتر آمده این نمایش،روایت 
پیرمرد کند ذهنى اســت که مى خواهد باهوش شود و 
توسط دکترى که به تازگى از دانشگاه فارغ التحصیل شده 
مورد عمل حراجى قرار مى گیرد اما بعد از عمل، آمال و 

آرزوهاى پیرمرد تغییر پیدا مى کند.
این نمایش که یک طنز خانوادگى به حساب مى آید تا 27 
اردیبهشت  ماه(فردا) هر شب ساعت 20 در سالن کوچک 

تاالر هنر به روى صحنه مى رود.
***

نمایش طنز دیگرى که این ماه روى صحنه سالن تئاتر 
مجتمع فرهنگى استاد فرشچیان مقابل دید تماشاگران 
قرار گرفته تئاتر «جسدهاى پســتى» است. کارگردان 
این نمایش ایمان جالل است و جمشید کاویانى ترجمه 

نمایشنامه این تئاتر را بر عهده داشته است.
این نمایــش متشــکل از هفــت بازیگر اســت و در 
ســالن پرو اتفاق مى افتد، داســتان مربــوط به خانمى 
اســت که خیاط خانه اى دارد و در ابتداى داســتان پس 
از درگیرى هایى یک دامــاد به قتل مى رســد، در این
کش مکش ها متوجه مى شــویم جنازه هایى به اقصى 
نقاط کشور ارسال مى شود که همه زیر سر صاحب خیاط 
خانه اســت، تا اینکه پى مى بریم به این دلیل که امکان 
طالق در ایتالیا قانونى نیست صاحب خیاط خانه همسر 

مشترى هایش که قصد طالق دارند و نمى توانند طالق 
بگیرند را مى کشــد، روش قتل هم، دادن آب نبات هایى 
است که پس از خوردن در بدن شخص منفجر مى شوند.

عالقه منــدان بــه این نمایــش براى دیــدن نمایش 
«جسدهاى پستى» که تا 31 اردیبهشت ماه روى صحنه 
است، مى توانند هر شب رأس ساعت 20 به سالن اصلى 

مجتمع فرهنگى هنرى فرشچیان مراجعه کنند.
***

«قهوه قجــرى» دیگر تئاتر طنز این روزهاســت، این 
نمایش به کارگردانى احســان جانمى و فیلمنامه آتیال 

پسیانى شامل شش بازیگر است.
این تئاتر تا 5 خردادماه به جز 28 و 29 اردیبهشت هر روز 
ساعت 18و 30 دقیقه بر روى صحنه تماشاخانه اصفهان 

مجتمع فرهنگى فرشچیان (سالن روباز) خواهد بود.
***

همچنین تئاتر «غروب ابراهیم» به کارگردانى شــاپور 
شفیعى و نویسندگى احمد نیک پیام تا 5 خرداد ساعت 19 

در تاالر حوزه هنرى بر روى صحنه است.

بازار داغ تئاترهاى نصف جهان در بحبوحه انتخابات

 کرکره تئاترها در روز انتخابات پایین کشیده مى شود

بزرگ ترین پروژه بومى سازى نورد سرد 
در آستانه بهره بردارى قرار دارد

مدیرکل دفتــر همــکارى و توافق هــاى ملى 
گردشــگرى گفت: در کشــور 536 اقامتگاه بوم 
گردى وجود دارد که بیشترین تعداد آنها در استان 

اصفهان واقع شده است.
محمدعلى فیاضى گفت: اگر براى آموزش فعاالن 
اقامتگاه هاى بوم گردى اعتبار به ما تخصیص داده 
شود، امر آموزش آنها در اولویت است ولى هنوز این 

اعتبار داده نشده است. 
وى درباره الزام گذراندن دوره هاى آموزشى براى 
متولیان اقامتگاه هاى بوم گردى و درجه بندى آنها 

نیز گفت: در حال حاضر  باید آنها را آموزش دهیم 
و بعد که ارتقا پیدا کردند به سمت استانداردسازى 
برویم. فیاضى همچنین در پاسخ به سئوالى درباره 
سیستم رزرواسیون و کسب اطالع از اقامتگاه هاى 
بوم گــردى از طریق وب نیز بیــان کرد: گروهى 
از افراد  انتخاب شــده اند و در حال تکمیل کردن 
بانک اطالعاتى اقامتگاه ها هســتند و در تالشیم 
اطالعات، مشــخصات و مــکان جغرافیایى آنها 
نیمه اول سال در سایت سازمان میراث فرهنگى 

قرار داده شود.

اصفهان؛ 
رکورددار اقامتگاه بوم گردى در کشور
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چرایى تعدد لیست  اصالحات
معاون شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات اســتان 
اصفهان گفت: شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات 
نیز یک لیســت واحد را اعالم کرد اما با توجه به تعدد 
کاندیداهــاى انتخابات شــوراها در شــهر اصفهان، 
ائتالف هــاى مختلفى با تابلوى اصالحات تشــکیل 

شده  است.
فتح ا... معین در خصوص معرفــى نامزد نهایى جبهه 
اصالحــات براى انتخابــات میــان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى اظهار داشت: شوراى هماهنگى جبهه 
اصالحات همه افرادى که مــورد تأیید نهایى هیئت 
نظارت شوراى نگهبان قرار گرفته بودند را بررسى کرد.

وى افزود: با توجه به سوابق گذشــته، توانمندى ها و 
میزان تحصیالت و پاك دستى کاندیداها و بررسى هاى 
مختلف سرانجام شوراى هماهنگى جبهه اصالح طلبان، 
سید مجید موسویان احمدآبادى را به عنوان کاندیداى 
مورد نظر خود براى شرکت در انتخابات میان دوره اى 

مجلس شوراى اسالمى انتخاب کرد.
معین با بیان اینکه ده ها ائتالف از کاندیداها با شــعار 
اصالحات براى انتخابات شوراى شهر اصفهان شکل 
گرفته  است، اضافه کرد: بر اساس گرایشات اکثریت این 
کاندیداها اعالم کرده اند که بعضى از بین ما اصالح طلب 

و برخى اصولگرا هستیم.

فردا؛ همایش اصالح طلبان
 در رهنان

فردا(27 اردیبهشت) همایش اصالح طلبان، ایثارگران 
و بانوان در رهنان با حضور کاندیداهاى لیســت شهر 
امید برگزار مى شــود. عالقه مندان بــراى حضور در 
این همایش مى توانند ساعت 18 در مسجد نو رهنان 

حضور یابند.

پیش بینى هاى الزم براى 
جلوگیرى از بروز مشکل 

رئیس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان گفت: 
پیش بینى هاى الزم براى جلوگیرى از هرگونه مشکل 

در زمان برگزارى انتخابات صورت گیرد.
عقدایى خواستار هماهنگى دستگاه هاى خدمت رسان از 
جمله برق منطقه اى با ستاد انتخابات استان شد و گفت: 
باید پیش بینى هاى الزم بــراى جلوگیرى از هرگونه 

مشکل در زمان برگزارى انتخابات صورت گیرد.

تخریب نامزدها 
اقدامى ضد امنیتى است

مدیرکل اطالعات استان اصفهان گفت: مردم باید بدانند 
تخریب کاندیداها اقدامى ضد امنیتى است اما دفاع از 
یک کاندیدا مى تواند فضایى را ایجاد کند که هواداران 
بیشترى جذب آن کاندیدا شوند. سلطانى در پاسخ به این 
سئوال که براى تأمین امنیت انتخابات چه برنامه اى 
دارید؟ گفت:قانون وظایفى را به عهده ما گذاشته است، 
البته نیروى انتظامى وظیفه تأمین امنیت انتخابات را 
برعهده دارد و با درخواست کمک از نیروهاى نظامى، در 

صحنه انتخابات امنیت الزم را تأمین مى کنیم.
وى ادامه داد:تأمین اطالعات بر عهده ماســت که ما 
اطالعات الزم را از روش هاى مختلف به دست آورده و 

در اختیار مسئوالن مربوطه قرار مى دهیم.

نصب 3000 کارتن پالست 
براى تبلیغات 

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
شهردارى بر اساس قانون سه هزار کارتن پالست در 

سطح شهر براى تبلیغات انتخاباتى نصب کرده است.
احمدرضا مصور اظهار داشت: شهردارى به عنوان یک 
ارگان عمومى حق دخالت در موضوع انتخابات را ندارد 
اما همکارى هاى الزم را به منظور هرچه پرشور برگزار 

شدن این رویداد مهم انجام مى دهد.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با تأکید بر 
اینکه با شروع تبلیغات شهرى، نظافت آن هم بیش از 
پیش مطرح مى شود، گفت: شهردارى اصفهان با تمام 
قوا براى نظافت دراین برهه زمانى در همه ستادهاى 

انتخاباتى که اعالم شده اند حضور دارد.

تا انتخابات

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان 
گفت:  امسال یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار براى 

مشاغل خانگى در نظر گرفته شد.
رضا برزوئیان اظهار داشت: ســهمیه جدید اعتبارات قرض 
الحسنه مشاغل خانگى 17 میلیارد ریال پیش بینى شده که 
این سهمیه به طرح هاى پشــتیبان پرداخت خواهد شد.وى 
در خصوص طرح هاى پشــتیبان مشــاغل خانگى گفت: 
طرح هاى پشتیبان مشــاغل خانگى عالوه بر اشتغالزایى 
مناسب و سودهى، داراى مزیت نســبى و رقابتى است.وى 
ادامه داد: با توجه به گردش کار اعالم شــده از ســوى اداره 
کل در این زمینه، باید تصمیمــات فورى براى جذب هرچه

ســریع تر و بهتر اعتبارات مذکور گرفته شود. برزوئیان بیان 
داشــت: موانع و مشکالت سال هاى گذشــته براى جذب 
تسهیالت پشــتیبان مشــاغل خانگى یکى از مسائل مورد 
اعتراض کارآفرینان بود که به دنبال حل مشکالت گذشته، 
خواستار تسریع در روند انجام کار و همکارى بیشتر بانک هاى 
عامل هستیم.رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان 
اصفهان اضافه کرد: براى تسهیل در روند مشاغل خانگى نیاز 
به همکارى و مشارکت جدى فرماندارى اصفهان، نمایندگان 
سازمان هاى صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزى، میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، فرهنگ و ارشاد اسالمى 

و نیز نمایندگان بانک هاى عامل هستیم.

شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت حمایت جدى براى 
تکمیل خط یک قطار شــهرى اصفهــان گفت: متروى 
اصفهان هیچ مشــکل اعتبارى و تأمین مصالح ندارد و 
حمایت هاى الزم از آن صورت مى گیرد.جمالى نژاد با بیان 
اینکه در حال حاضر رویکردهاى اصلى مدیریت شهرى 
بر تکمیل هرچه سریع تر فاز سوم خط یک قطار شهرى 
اصفهان معطوف شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
هیچ مشکلى در زمینه تأمین مصالح و بودجه ساخت پروژه 
وجود ندارد و باید تالش کرد تا مسائل باقیمانده نیز برطرف 
شــود. وى با تأکید بر اینکه تکمیل ایستگاه قطار شهرى 
شریعتى اصفهان در نیمه نخست امسال باید با قاطعیت 

محقق شود، افزود: به دنبال آن هستیم که ایستگاه هاى 
شریعتى، سى و سه پل و آزادى در نیمه نخست امسال به 
بهره بردارى برسد و همه حمایت هاى الزم در این زمینه 
صورت مى گیرد.جمالى نژاد گفت: شهردارى در حوزه تأمین 
مصالح، بحث هاى مالى و بحث پشتیبانى نهایت حمایت را 
از سازمان قطار شهرى و پروژه هاى در دست اجرا انجام 
مى دهد.وى با اشاره به روند ساخت سى و سه پل، شریعتى 
و آزادى افزود: در حال حاضر تــالش همه پیمانکاران، 
مشاوران و پرسنل سازمان قطار شهرى اصفهان بر ساخت 
این پروژه معطوف شــده و تالش است که ایستگاه ها در 

زمان مقرر به بهره بردارى برسند.

متروى اصفهان هیچ مشکل 
اعتبارى و تأمین مصالح ندارد

1/7 میلیارد تومان تسهیالت 
براى مشاغل خانگى

در چند روز گذشته ویروس باج افزار جدید و خطرناکى تعداد 
زیادى از سیستم هاى رایانه اى را در کشور هاى مختلف آلوده 
کرده است به طورى که برخى از سیستم ها در کشورمان از 
جمله اصفهان نیز به این ویروس آلوده شــدند.این ویروس 
جدید با نام واناکراى (WannaCry) با حمله به سیستم هاى رایانه اى، 
فایل هاى قربانى را رمزگذارى کرده و براى رمزگشایى آنها 
درخواست 300 دالر باج مى کند.به گفته مسئول روابط عمومى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، تعدادى از بیمارستان هاى 

اصفهان نیز در چند روز گذشته به ویروس جدید آلوده شدند.
کیانوش جهانپــور اظهار داشــت: این ویــروس برخى از 
فایل هاى سیستم هاى رایانه اى را از دسترس خارج کرده بود 

اما با اقدام به موقع، جلوى گسترش این ویروس گرفته شد.
وى با بیان این نکته گفت : اکنون مشکلى در خدمات رسانى 
این بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان وجود ندارد.
کارشــناس مرکز تخصصى آپا (آگاهى رسانى، پشتیبانى و 
امداد رایانه اى) دانشــگاه صنعتى اصفهان نیز درباره انتشار 

این ویروس گفت: به روز نبودن سیستم هاى عامل رایانه ها، 
مهمترین عامل انتشار این ویروس بوده است.

گلشنى افزود: یکى دیگر از عوامل اصلى انتشار باج افزار جدید 
نیز باز کردن ایمیل ها، فایل ها یا وبســایت هاى آلوده بوده 
است که آموزش کاربران نهایى رایانه ها در این زمینه بسیار 
تأثیرگذار است.وى آموزش ناکافى به کاربران نهایى در اداره ها 

و سازمان ها را عامل مهمى در حمالت رایانه اى خواند.
این کارشناس گفت: یک وصله امنیتى توسط مایکروسافت که 
آسیب پذیرى ویروس جدید را برطرف مى کند، منتشر شده که 
این وصله همراه با برنامه به  روز رسانى اضطرارى براى مقابله 
با این باج افزار در پایگاه اینترنتى آپا دانشگاه صنعتى اصفهان 
در دسترس کاربران است. در همین حال مرکز مدیریت امداد 
و هماهنگى مدیریت رخدادهاى رایانه اى هم آخرین میزان 
آلودگى به بدافزار باج گیر «واناکراى» را منتشــر کرد. بر این 
اساس تاکنون 50 اپراتور ارتباطى و سازمان به این باج افزار 
سایبرى آلوده شــدند.  مرکز ماهر وابسته به سازمان فناورى 
اطالعات ایران، در گزارشــى بیشترین آلودگى از طریق باج 
افزار WannaCry را به ترتیب متعلق به اپراتورهاى ارتباطى، 
سالمت و پزشکى و دانشگاهى و بیشترین استان هاى آلوده را 

تهران و اصفهان اعالم کرد.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: پروژه 
احداث بازار عمده فروشان خشکبار و خوار و بار اصفهان در سه فاز تعریف شده که احداث 

فاز اول آن 20 درصد پیشرفت داشته است.
اصغر کشــاورز راد ادامه داد:  یکى از مشــکالت مطرح شده از ســوى مردم ترافیک 
خیابان هاى جهاد و ولیعصر(عج) به دلیل وجود مغازه هاى عمده فروشــى خوار و بار و 
خشکبار است.وى اضافه کرد: در این راستا با توجه به هماهنگى هایى که با این اتحادیه 
طى جلسات متعدد صورت گرفت، از محل هاى مختلفى براى استقرار عمده فروشان 
خوار و بار بازدید و در نهایت ضلع شرقى میدان مرکزى میوه و تره بار زمینى به مساحت 

14 هکتار به این موضوع اختصاص داده شد.
وى خاطر نشان کرد: این مجموعه داراى 105 سوله است که هر سوله مساحتى در حدود 
504 متر را با تعدادى انبار و دفتر ادارى در برگرفته و ضلع شرقى این مجموعه خیابانى 
20 مترى و ضلع غربى آن یک خیابان 30 مترى پیش بینى شــده است تا عبور و مرور 

وسایل نقلیه سنگین به راحتى صورت گیرد.

رئیس هیئت انجمن هاى ورزشى استان اصفهان گفت: به دلیل جارى بودن آب زاینده رود 
امسال ورزش هاى آبى نیز به سایر رشته هاى جشــنواره ملى ورزشى زاینده رود اضافه 
مى شود. حمیدرضا غزنوى اظهار داشت: دومین جشنواره ملى ورزشى زاینده رود در امتداد 
پل تاریخى شهرستان تا پل خواجو  با شــعار «طبیعت شاداب، ورزش مهیج، شهروند 

پرنشاط» صبح و عصر روزهاى پنج شنبه و جمعه 4 و 5 خرداد ماه برگزار خواهد شد.
وى در خصوص برنامه هاى این جشنواره، بیان کرد: پرواز نمایشى هواپیماهاى رادیو 
کنترل خانگى، مسابقه بالگردهاى خانگى، پرواز تفریحى کایت موتور و هواپیماهاى 
دونفره، پاراموتور، ســقوط آزاد (بانجــى جامپینگ)، تفریح و ماشــین هاى کنترلى، 
ماشین هاى روباتیک، بازى هاى رایانه اى، جایرو کوبتر (وسیله پروازى سبک) و فلوربال 
از جمله برنامه هاى جشنواره ملى ورزشى زاینده رود است.غزنوى عنوان کرد: از جارى 
بودن آب زاینده رود نهایت اســتفاده را براى برگزارى رشته هاى آبى خواهیم کرد و  از 
استان هاى دیگر هم براى حضور در مســابقات دراگون بت دعوت کردیم و قایق هاى 

20 نفره اضافه کردیم تا بتوانیم برنامه زیبا و جذابى داشته باشیم.

بیشتر از 83 هزار گردشگر خارجى درحالى فروردین ماه، 
اصفهان را براى ســفر انتخــاب کردند که بــه اذعان 
تورگردان ها و مدیرکل میراث فرهنگى و گردشــگران 
استان اصفهان، سرازیر شدن چنین موجى از گردشگران 

خارجى در چند دهه  اخیر بى سابقه بوده است.
فریدون اللهیارى در این باره گفت: ماه فروردین به واسطه 
تداخل با تعطیالت نوروزى، محدودیت و کمبود زیرساخت 
و ازدحام جمعیت در جاده ها معموًال در برنامه زمانى سفر 
گردشــگران خارجى لحاظ نمى شود، بیشتر خارجى ها از 
نیمه این ماه به ایران مى آیند، اما امسال برخالف سال هاى 
گذشــته از همان آغاز فروردین، موج بى سابقه اى در آمار 
گردشگران خارجى راه افتاده که به اذعان تورگردان ها در 
چند دهه اخیر بى نظیر و بى سابقه بوده است و پیش بینى 
مى شود در اردیبهشــت ماه تعداد آنها حتى بیشتر از ماه 

پیش شود.

برزیلى ها و تایلندى ها راه اصفهان را پیدا 
کرده اند

به گفته  وى، در این مدت گردشگران فرانسوى بیشترین 
بازدید را از اصفهان داشــته اند و شــهروندان ایتالیایى، 
اســپانیایى و آلمانى به ترتیــب در جایــگاه بعدى قرار 
گرفته اند. عالوه بر این، حضور چینى ها، آسیاى شرقى ها 
و آمریکایى ها در بین گردشگران بهاره  اصفهان قابل توجه 
و پررنگ بوده است.  وى ادامه داد: این مدت از بازارهاى 
جدیدى مثل برزیل و تایلند هم گردشگرانى داشتیم که 
برخالف عادت گذشته، به همراه تور و گروهى به اصفهان 
ســفر کرده  بودند و این اتفاق روزنه جدیدى در تعامالت 
ایران با بازارهاى جدید گردشگرى است که مى توانند فصل 

غیرپیک و کم سفر ایران را پوشش دهند.  
مدیرکل میراث فرهنگى و گردشــگرى استان اصفهان 
با اشاره به کمبود ظرفیت اســکان و زیرساخت در شهر 
اصفهان و اتخاذ سیاستى براى انتقال رویدادهاى اجتماعى 
و فرهنگى به فصول کم ســفر و خلوت، اظهار داشت: از 
طریق سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى و همچنین 
مقامات استان پیگیر مصوبه هایى هستیم تا برخى رویدادها 
به زمان دیگرى موکول شوند و همه توان شهر  به خدمت 

گردشگرى گرفته شود.

وى اضافه کرد: درکنار جابه جایى زمانى که امسال براى 
جشــنواره بین المللى فیلم کوتاه اتفاق افتاده و از فصل 
گردشگرى خارج شده اســت، یکى از بحث هاى جدى 
تعامل با هتل هاى شــاخص اســتان در زمان برگزارى 
رویدادها بود. همچنین جابه جایى هفته اصفهان که هر 
سال در اردیبهشت ماه برگزار مى شود نیز در دستور جدى 

قرار گرفته است.

 ایرانیان مقیم خــارج به دنبال خانه هاى 
تاریخى

اللهیارى سپس درباره ایجاد زیرساخت تازه در اصفهان به 
صدور 67 مجوز احداث هتل در استان اشاره کرد و افزود: 
عملیات ساخت 37 هتل آغاز شده است و سه واحد دیگر 
درحال طى کردن مراحل قانونى براى ساخت هستند. البته 
مجوزهاى آنها صادر شده اما چون سرمایه گذار هنوز کار را 
آغاز نکرده است و پیشرفت فیزیکى نداشته اند، در دسته 
هتل هاى درحال ساخت قرارداده نشــده است.او درباره 
حضور سرمایه گذاران خارجى در پروژه هاى گردشگرى 
اصفهان نیز گفت: سرمایه گذاران خارجى بیشتر با شرکت ها 
و بنگاه هاى اقتصادى بزرگ وارد این پروژه ها شــده اند، 
ولى از سوى ایرانیان مقیم خارج تقاضاهایى زیادى براى 
سرمایه گذارى در تأسیسات گردشگرى به ویژه خانه هاى 

تاریخى وجود دارد. 

بعد از اظهار آلوده شدن رایانه هاى  دانشگاه علوم پزشکى و بعضى بیمارستان هاى استان اعالم شد

اصفهان در صدر آلودگى با ویروس جهانى

سیل گردشگر در اصفهان راه افتاد تجربه ورزش هاى آبى در جشنواره  ورزشى زاینده رود  پیشرفت 20 درصدى بازار عمده فروشان

«استان اصفهان به عنوان قطب اصلى سنگ کشور مطرح 
است و با برخوردارى از 230 معدن ســنگ و بیش از هزار و 
800 کارخانه فرآورى، به بزرگ ترین تولیدکننده سنگ هاى 
تزئینى در کشور تبدیل شــده و رتبه نخست تولید و فرآورى 
ســنگ را به خود اختصاص داده است. این درحالى است  که 
با استفاده از این شــرایط، سنگبرهاى استان اصفهان تقریبًا 
50 درصد سنگ هاى فرآورى شــده موجود در بازار کشور را 

تأمین مى کنند.»
مدیرُکل دفتر صنایع معدنى غیر فلزى وزارت صنت، معدن 
و تجارت در همایش ســنگ و چالش هاى صادراتى که به 
همت کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان برگزار شده بود در جمع فعاالن 
این عرصه، با بیان این مطلب گفت: کشور ما با دارا بودن حدود 
2/4 میلیارد تن ذخیره قطعى در انواع ســنگ هاى تزئینى، 
مرمریت، چینى و کریستال و... ســهم بسزایى از ذخایر را به 
خود اختصاص داده است که این مى تواند در بخش درآمدهاى 

غیرنفتى نقش ایفا کند.
سیف ا... امیرى افزود: در کشورمان حدود هزار و 955 معدن 
سنگ تزئینى و شش هزار و500 واحد فرآورى سنگ تزئینى 
وجود دارد که 300 واحد از تکنولوژى هاى روز بهره مند هستند 

و میزان ظرفیت تولید سنگ معادل 27 میلیون تن  است.
وى با بیان اینکه میزان مصرف سنگ بریده شده در کشور 70 
میلیون مترمربع در سال گذشته بوده است، گفت: در سال 95، 
میزان صادرات سنگ تزئینى، 1/2 میلیون تن به ارزش 273 
میلیون دالر بود که نسبت به سال 94، دویست و پنجاه هزار 
تن افزایش صادرات داشته ایم و در این بخش براى 380 هزار 

نفر اشتغالزایى ایجاد شد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنى غیرفلزى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت عدم وجود مدیریت علمى و برنامه ریزى صحیح، 
عدم انتخاب ماشین آالت مناسب، روش استخراج نامناسب، 
ایجاد ضایعات نامتعارف، عدم حضور فعال در نمایشگاه هاى 
بین المللى به دلیل فرســوده بودن ماشین آالت، تنگناهاى 
مالى و... را از مشکالت و چالش هاى بخش سنگ برشمرد 
و اظهار داشــت: ایجاد مطالعات بازار به منظور شناسایى و 

توســعه بازارهاى صادراتى هدف، تشکیل کنسرسیوم هاى 
تولید و صادرات سنگ، ایجاد تبلیغات گسترده، برقرارى تعرفه 
ترجیحى با کشورهاى همســایه، برگزارى کنفرانس هاى 
آموزشى، ایجاد مراکز تحقیقاتى، جذب سرمایه هاى خارجى 
و ...  از الزامات توسعه صادرات ســنگ کشور در افق 1404 
مى باشد.امیرى ادامه داد: در این راستا در دولت تدبیر و امید، 
شوراى سیاستگذارى سنگ تشکیل شد و مباحث مختلفى 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وى رویکرد صادرات محور در برگزارى نمایشگاه هاى سنگ 
کشور را از الزامات دانست و افزود: یکى از مؤلفه هاى اساسى 
اقتصاد مقاومتى، درون زا بودن یعنى استفاده از ظرفیت هاى 

داخلى کشــور و برون گرا بودن یعنى داراى قدرت مواجهه 
با اقتصاد دیگر کشــورها و در تعامل بودن با اقتصاد جهانى، 

تبیین شده است.
امیرى گفت: صنعت سنگ و دیگر صنایع که داراى ظرفیت 
صادراتى هستند مى توانند بخش مهمى از پیاده سازى اقتصاد 
مقاومتى را به دوش کشند و سهم و جایگاه خود را در بازارهاى 
جهانى ارتقا دهند ودر یک فضــاى اقتصادى تعامل محور، 
نمایشگاه هاى تخصصى به عنوان شاهراه ارتباط گیرى و نقطه 
برجسته تعامالت، همکارى ها و همچنین مرکز به روز کردن 
دانش و آگاهى فعاالن هر رشته صنفى، فضایى فراهم مى آورند 
تا صنایع کشور عالوه بر تقویت ارتباطات داخلى و سهم خواهى 

از بازارهاى کشور، ارتباطات بین المللى خود را نیز محک بزنند. 
***

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان نیز 
با تسلیت به بازماندگان حادثه معدن گلستان گفت: بازار سنگ 
مابازار جهانى نبوده و واحدهاى تولیدى چندان به روز نیستند 

و اینها موجب شد تا در صادرات موفق نباشند. 
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشــت: امروز اتاق بازرگانى 
اصفهان در کلیه زمینه ها فعال بــوده و آمادگى کامل براى 
برگزارى دوره هاى آموزشى در زمینه هاى مختلف با مشورت 
دست اندرکاران را دارد و هزینه هاى آموزشى را پرداخت خواهد 
کرد تا بهره ورى ارتقا یابد. وى با بیان اینکه آموزش ایمنى براى 

ما بسیار مهم است،  افزود: کیفیت  پایین، بهره ورى اندك، عدم 
آگاهى از قیمت هاى ســنگ در بازار جهانى و... از مشکالت 
بوده است. رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان همچنین خواستار تشکیل اتحادیه صادرکنندگان 

سنگ شد و آمادگى اتاق براى انجام آن را اعالم کرد. 
سهل آبادى از مسئوالن نیز خواســت در تثبیت آیین نامه ها 
به ویژه در خصوص سنگ که مى تواند در آینده جاى نفت را 

بگیرد همت کنند. 
***

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم با 
تشکر از حمایت، پشتیبانى و همکارى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان گفت: براى حضور موفق در 
بازارهاى جهانى، باید کیفیت ها ارتقا یافته و از تکنولوژى هاى 
جدید بهره گیرى شــود و با برندهاى شناخته شده مشارکت 

کرده و کنسرسیوم ایجاد کرد. 
اسرافیل احمدیه تبلیغات رایگان تولیدات داخلى از سوى صدا 
و سیما را کارى مطلوب خواند و از واحدهاى تولیدى سنگ 
خواست تا براى معرفى محصول و براى پخش رایگان تبلیغات 
از صدا و ســیما ثبت نام کنند. وى سال گذشته را سال بسیار 
سختى در تولید خواند و گفت: در مجموع در استان اصفهان در 
سال 95، بیش از  دو هزار و 309 واحد تولیدى صنعتى، 27 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان در ادامه افزود: همواره سعى در 
رفع مشکالت واحدهاى تولیدى صنعتى استان در کارگروه 

رفع موانع تولید داشته و داریم. 
***

رئیس سازمان نظام مهندســى معدن استان اصفهان نیز به 
چالش هاى موجود در سنگ هاى تزئینى اشاره کرد و گفت: 
مادامى که در صنایع ســنگ صادراتى، جزیره اى عمل شود 

پیشرفتى حاصل نخواهد شد. 
شهرام مبصر افزود: عدم استفاده از روش هاى نوین استخراج 
سنگ، عدم استفاده از روش زیرزمینى استخراج و... از عوامل 
مهم بروز چالش هاســت. وى ادامه داد: اگــر بتوانیم روش 
زیرزمینى استخراج را در کشور پیاده کنیم، هزینه استخراج 

کاهش مى یابد که باید این امر عملیاتى شود.

با برخوردارى از 230 معدن و 1800 کارخانه فرآورى؛

اصفهان، بزرگ ترین تولیدکننده سنگ هاى تزئینى است
ساسان اکبرزاده



0606آگهىآگهى 2939 سال چهاردهمسه شنبه  26 اردیبهشت  ماه   1396

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 

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

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000389 مورخ 1395/6/23 هیئت- خانم مهین مشهدى زاده دهاقانى 
فرزند هیبت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 2177/2 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 127/947 واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف اسداله مشهدى زاده 

(مالک رسمى)
2- راي شــماره 139560302019000594 مورخ 1395/10/9 هیئت- صندوق قرض الحسنه فرهنگیان 
دهاقان تمامت ششدانگ یکباب ساختمان محل ساختمان قرض الحسنه فرهنگیان دهاقان به مساحت 111 

مترمربع مجزى شده از پالك شماره 339/271 واقع در دهاقان
3- راي شماره 139560302019000617 مورخ 1395/11/4 هیئت- آقاى ابراهیم صیادى دهاقانى فرزند 
کاظم تمامت ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى یک و نیم دانگ مشاع آن به مساحت 180/35 

مترمربع مجزى شده از پالك شماره 125/45 واقع در اراضى ارباب دهاقان 
4- راي شماره 139560302019000715 مورخ 1395/12/18 هیئت- آقاى رضا سعیدى دهاقانى فرزند 
محمدحسین تمامت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 849 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 

123/330 واقع در اراضى خلف جمبد. انتقال عادى مع الواسطه از طرف عزیزاله ابوالقاسمى (مالک رسمى)
5- راي شماره 139560302019000720 مورخ 1395/12/21 هیئت- آقاى محسن زین العابدینى فرزند 
حسین تمامت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244/26 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 130/36 واقع 

در اراضى نجف آباد دهاقان
6- راي شــماره 139560302019000721 مورخ 1395/12/21 هیئت- آقاى محســن رمضانپور فرزند 
اسماعیل تمامت ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1067/5 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 138/180 
واقع در اراضى غلغله عطاآباد دهاقان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف یوسف اسمعیل عطاآبادى (مالک رسمى)

7- راي شــماره 139560302019000739 مورخ 1395/12/28 هیئت- آقاى محســن رمضانپور فرزند 
اسماعیل تمامت ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 758 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 138/179 واقع 

در اراضى غلغله عطاآباد دهاقان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف على رمضانپور عطاآبادى (مالک رسمى)
8- راي شماره 139660302019000028 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى محسن زین العابدینى فرزند 
حسین تمامت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/17 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 121/1051 

واقع در ابنیه دهاقان
9- راي شــماره 139660302019000029 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى رمضان یوسف پور دهاقانى 
فرزند یوسف تمامت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/51 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 127/30 
واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان که در اجراى استانداردسازى پالك هاى ثبتى به پالك 127/1625 تبدیل 

شده است. انتقال عادى مع الواسطه از طرف رضا قلى بخشنده (مالک رسمى)
10- راي شــماره 139660302019000030 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى مرتضى حسین پور فرزند 
اسمعیل تمامت ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن به مساحت 170/25 مترمربع مجزى شده 

از پالك شماره 125/18 واقع در اراضى ارباب دهاقان.
11- راي شماره 139660302019000031 مورخ 1396/01/23 هیئت- آقاى محسن زین العابدینى فرزند 
حسین تمامت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/92 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 121/1051 

واقع در ابنیه دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/26 م الف: 96/40  آقاسى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك دهاقان/2/427
مزایده

در پرونده کالسه 930249 ح 4  اجرایى و به موجب دادنامه 0365-900 صادره از شعبه چهارم عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى وراث فغفوربهارلوئى محکوم است به پرداخت 89/468/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدرحیدرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى 
واقع در امیرآباد-بلواربهشتى-کوى سوســن10 منزل دوم- پ43 داراى ســوابق ثبتى 915/708 و داراى 
عرصه 232 مترمربع و اعیانى 170مترمربع ازنوع آهن و آجر و داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن بارزش 
1/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/10 ساعت 10 صبح 
ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از امــوال موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4376  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /2/898
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103760000163 شــماره پرونده: 9609983760000061 شماره بایگانی شعبه: 
960108 خواهان صفر على زارع دادخواســتى به طرفیــت خواندگان 1- زرى کاویــان 2- فرید صفدرى 
3- فاطمه گوجانى متهم به خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
960998376000061 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و مورخ 1396/03/30 ساعت 10:00 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 287 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر/2/919
ابالغ وقت رسیدگی

خانم عاطفه شریفى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى احســان بکرانى به این شورا تقدیم نموده 
و به کالسه 96/96 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/3/27 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر این صورت رأى غیابى صادر خواهد 
شد. م الف: 295 شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/2/920

ابالغ اخطاریه
آقاى عباس احمدى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- مرتضى نباتى 2- شرکت ماشین سازى رویال 
صنعت با مدیریت جمشید ابدال به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 178/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
96/3/31 ساعت 9:30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م 
از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 307 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف 

شاهین شهر/2/921
ابالغ اخطاریه

عباس احمدى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت: 1- فرهود کرامتى 2- شرکت کاالى مروارید یاران 
با مدیریت فرهود کرامتى، به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 178/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
96/03/31 ساعت 10 صبح تعیین گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 306 شعبه 11 حقوقی شوراي حل 

اختالف شاهین شهر/2/922
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759300848 شــماره پرونده: 9509983759101588 شماره بایگانی شعبه: 
960230 با توجه به اینکه خواهان پروانه زراسى فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى عبدالرضا 
ژوبین فرزند عزیز به خواسته اعسار از هزینه دادرسى و مطالبه ى مهریه تقدیم دادگاهاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نمود که جهت رسیدگى به شعبه یک خانواده شهرســتان شاهین شهر واقع در استان اصفهان 
شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759301547 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/18 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی 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: 304 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)/2/923
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره درخواست: 9610463759200007 شــماره پرونده: 9309983759200570 شماره بایگانی شعبه: 
930593 اینجانبان پس از مداقه و بزرگ نمائى اصول مستندات دعوى و مورد مطابقت قرار دادن آنها با مدارك 
اساس تطبیق بند ب گزارش چنین اظهارنظر مى نماییم که اوًال اثر انگشت منتسب به آقاى رحیم توکلى ذیل 
قرارداد تایپى 73/5/2 بدلیل اینکه دو مرتبه روى هم انگشت زده شده است و نداشتن نقش و محدوده مرکزى 
نقش غیرقابل بهره بردارى و تطبیق با آثار انگشتان اســاس تطبیق وى مى باشد همچنین امضا منتسب به 
على توکلى ذیل این قولنامه نیز با نمونه امضائات اساس تطبیق وى مطابقت نمى نماید (منفى) و شبیه سازى 
گردیده است (منفى) ثانیاً آثار انگشتان منتســب به آقایان رحیم و على و اسماعیل و فاطمه همگى توکلى در 
ذیل بیع نامه عادى 1374/9/4 نیز بدلیل نداشتن نقش و دیگر ویژگیهاى اساس تطبیق غیرقابل بهره بردارى 
بود و قابل تطبیق با آثار انگشتان تطبیقى نمى باشد. ثالثاً اثر انگشت منتسب به مرحوم رحیم توکلى ذیل سند 
رسمى شماره 72364 نیز بدلیل عدم وضوح کافى غیرقابل بهره بردارى و تطبیق با نمونه آثار تطبیقى مى باشد. 
اینک نظریه کارشناســى به همراه اوراق جدیدالتحصیل جهت هرگونه اقدام تقدیــم مى گردد. م الف: 305 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/2/924
حصر وراثت

خانم فریبا سیاهکوهى بشناسنامه شماره 732 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 80/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان هادى رحمتى به 
شناسنامه شماره 153 در تاریخ سه شنبه 10 فروردین 1395 در گذشته و ورثه وى در هنگام درگذاشت عبارتند 
از: 1- فریبا ســیاهکوهى فرزند حفیظ اله شماره شناسنامه 732 نســبت با متوفى (زوجه) 2- فتانه رحمتى 
فرزند هادى شماره شناسنامه 555 نسبت با متوفى (فرزند) 3- فرزانه رحمتى فرزند هادى شماره شناسنامه 
5218 نسبت با متوفى (فرزند) 4- افسانه رحمتى فرزند هادى شماره شناسنامه 381 نسبت با متوفى (فرزند)  
5- معصومه رحمتى فرزند هادى شماره شناسنامه 340 نسبت با متوفى (فرزند)  6- بهروز رحمتى فرزند هادى 
شماره شناسنامه 41 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 298 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/925
حصر وراثت

ابوالقاسم گماران دارابى بشناسنامه شماره 475 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 82/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بدرى حقیقت دامغانیون 
به شناسنامه شماره 195 در تاریخ 95/11/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- داریوش 
گماران دارابى فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 2061 نسبت با متوفى فرزند (پسر) 2- پدیده گماران دارابى 
فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 1593 نسبت با متوفى فرزند (دختر) 3- گلزار گماران دارابى فرزند ابوالقاسم 
شماره شناسنامه 1769 نسبت با متوفى فرزند (دختر) 4- ابوالقاسم گماران دارابى فرزند خیبر شماره شناسنامه 
475 نسبت با متوفى (همسر). 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: 301 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/2/926
حصر وراثت

زهرا حق شناس گرگابى بشناسنامه شماره 69 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 41/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد حق شناس گرگابى 
به شناسنامه شماره 243 در تاریخ 94/12/4 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- جمیله 

بیدرام فرزند حسن شماره شناسنامه 32 نسبت با متوفى (زوجه) 2- زهرا حق شناس گرگابى فرزند محمد شماره 
شناسنامه 69 نسبت با متوفى (فرزند) 3- حسین حق شناس گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 1238 نسبت 
با متوفى (فرزند) 4- حبیب ا... حق شناس گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 1237 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- فاطمه حق شناس گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 70 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 302 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/927
حصر وراثت

مهرداد سینائى بشناسنامه شماره 1792 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 79/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شهین والى بخت بروجنى بشناسنامه 
شماره 418 در تاریخ 96/1/23 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهرداد سینائى فرزند 
رحمت ا.. شماره شناسنامه 1792 نسبت با متوفى (فرزند) 2- منیره سینائى فرزند رحمت ا.. شماره شناسنامه 
1358 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سمیه سینائى فرزند رحمت ا.. شماره شناسنامه 416 نسبت با متوفى (فرزند). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 297 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/2/928
حصر وراثت

رضا گچیان بشناسنامه شماره 4495 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 71/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على اکبر گچیان به شناسنامه شماره 
239 در تاریخ 95/4/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- سکینه حاتمیانزاده فرزند 
على دوست شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى (زوجه) 2- رضا گچیان فرزند على اکبر شماره شناسنامه 4495 
نسبت با متوفى (فرزند) 3- اسماء گچیان فرزند على اکبر شــماره شناسنامه 1342 (فرزند) 4- بیگم حافظى 
بیرگانى فرزند امیر شماره شناسنامه 88 نسبت با متوفى (مادر). 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: 294 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/929
حصر وراثت

عبداهللا فصیحى بشناســنامه شماره 4078 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 66/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نقى فصیحى به شناسنامه 
شماره 9 در تاریخ 95/4/23 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محسن فصیحى فرزند تقى 
شماره شناسنامه 41 نسبت با متوفى (پسر) 2- عبداهللا فصیحى فرزند تقى شماره شناسنامه 4078 نسبت با 
متوفى (پسر) 3- ابوالقاسم فصیحى فرزند تقى شماره شناسنامه 625 نسبت با متوفى (پسر) 4- فاطمه فصیحى 
فرزند تقى شماره شناسنامه 4501 نسبت با متوفى (دختر) 5- راضیه فصیحى فرزند تقى شماره شناسنامه 462 
نسبت با متوفى (دختر) 6- سحر فصیحى فرزند تقى شماره شناسنامه 3160 نسبت با متوفى (دختر) 7- بتول 
هل اتائى فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 91 نسبت با متوفى (همسر). 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: 293 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/930
ابالغ مفاد رأى افرازى

شماره: 103/96/489/26- 96/2/18 نظر به اینکه آقاى اســداله بیدرام گرگابى فرزند هاشم خواهان افراز 
سهام مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب ردى افرازى 
شــماره 81317695- 1396/2/16 مفروز گردیده اســت. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حســین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا 
کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى 
جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکــش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد ســمالى، امام بخش 
احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، 
میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک 
قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا 
تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله 
حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان 
جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله  حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله 
حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، 
فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه 
قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، 
حسین آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، 
على رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس 
زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان 
جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات 
نژاد حسینى ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، 
معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، 
صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى 
کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، 
ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، 
زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس 
مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله  على بیگى 
بنى، شــاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، 
عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان 
جزى، رضا غالمى گل ســفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضــى فروتن جزى، على فروهر 
خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، 
مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور 
جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، 
زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم 
صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالــح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، 
مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محســن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، 
محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، 
محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند و یا 
نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 
301/43 واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که ســند مالکیت آن در صفحه 170 دفتر 209 ذیل ثبت 
بنام اسداله بیدرام گرگابى فرزند هاشــم ســابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد 
و حدود  اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شــماره 71315531- 96/2/13 به شرح ذیل است: حدود 
ششدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان آقاى اسداله بیدرام گرگابى فرزند هاشم که قطعه 226 براى آن منظور 
شده به مساحت 286/73 مترمربع عبارت است از: شــماًال بطول 7/25 متر بدیوار پست برق پالك 48076 
فرعى شرقًا بطول 20 متر بدیوار پالك 79502 فرعى جنوبًا در دو قسمت که دوم پخ است بطولهاى 17/75 
متر و 3/67 متر پى است به کوچه دوم پى اســت به خیابان غرباً بطول 20/92 متر پى است به خیابان. حقوق 
ارتفاقى معرفى نشد. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد این تصمیم 
با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 15 آئین نامه مربوطه صادر 
گردیده لذا طبق ماده 6 آئین نامه و ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع 
ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور (صغیر، مجنون و غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر 
وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات 
عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز 
شماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و درج در روزنامه 
طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقــوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را بــه واحد ثبتى ارائه نمائید. 

م الف: 299 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/931
ابالغ راي

شماره پرونده: 618/95 شماره دادنامه: 731-95/12/23 تاریخ رسیدگى: 95/12/21 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: عباس احمدى کتایونچه بوکالت زهرا حاجى دلیگانى به 
نشانى: شاهین شهر خ.عطار بین فرعى 1 و 2 شرقى ساختمان هلیا طبقه 2، خواندگان: 1- معصومه تاج آبادى 
فراهانى فرزند مصطفى به نشانى محمودآباد خیابان صنعتى خیابان سپاه پ7، 2- علیرضا ابدال فرزند على اصغر 
(مجهول المکان)، خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال باستناد یک فقره چک بشماره 1462/308469/20 
سررســید 95/9/30 عهده بانک ملت بانضمام هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: 
راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: عباس احمدى کتایونچه بوکالت زهرا حاجى دلیگانى بطرفیت 
خواندگان: 1- معصومه تاج آبادى فراهانى ف. مصطفى 2- علیرضا ابدال ف. على اصغر به خواســته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال باستناد یک فقره چک بشماره 1462/308469/20 سررسید 95/9/30 عهده بانک 
ملت بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. نظر به دادخواست خواهان و مستندات 
تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به 
خواهان مى نماید و خواندگان نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است 
لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 
310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و چهارصد و سى هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 95/9/30 لغایت زمان اجراى 
حکم در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 308 شکوهى 

قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/932
ابالغ راي

شماره پرونده: 616/95 شماره دادنامه: 709-95/12/23 تاریخ رسیدگى: 95/12/16 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: عباس احمدى کتایونچه بوکالت زهرا حاجى دلیگانى به 
نشانى: شاهین شهر خ.عطار بین فرعى 1 و 2 شرقى ساختمان هلیا طبقه 2، خوانده: فرشاد خیاط پور ف. عباس 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال باستناد یک فقره چک بشماره 1274/196442/51 
سررسید 93/12/15 عهده بانک ملت بانضمام هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: 
راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: عباس احمدى کتایونچه بوکالت زهرا حاجى دلیگانى بطرفیت 
خوانده فرشاد خیاط پور ف. عباس به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال باستناد یک فقره چک بشماره 
1274/196442/51 سررسید 93/12/15 عهده بانک ملت بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و 
حق الوکاله وکیل. نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط 
بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان 
ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به 
مواد 198-519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ سررســید چک 93/2/15 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 309 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/933
حصر وراثت

علیرضا شاه پورى داراى شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 161/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه کازوئى بشناسنامه 52 در تاریخ 96/01/10  
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-کبرى خانم شاه 
پورى ارانى ش ش 882، 2-علیرضا شاه پورى ش ش 25، 3-داریوش شاه پورى ارانى ش ش 376، 4-داود 

شاه پورى ش ش 1594، 5-مجید شاه پورى ش ش 1162، 6-غالمرضا شاه پورى ش ش 1819322531 
(فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4354 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/936
ابالغ رأى 

دادنامه شوراى حل اختالف شعبه پنجم کالســه پرونده: 2006/95 شماره دادنامه:175-96/02/10 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: هادى یزدانى بنشانى:پلیس راه-سنگبرى 
محمدیه جنب بانک سپه خوانده: عباس کولى وند به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع 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 قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى 
هادى یزدانى بطرفیت آقاى عباس کولى وند به خواسته مطالبه وجه چک بشماره 1526/549823/22 عهده 
بانک ملت به مبلغ یازده میلیون و هشتصدهزار تومان به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه. نظربه بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به 
صحت تلقى و مستنداً به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست و چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى (نشرآگهى) و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید 91/07/15 لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4355 مسیبى قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/937
حصر وراثت

رضا عباسى داراى شناسنامه شماره 1804 به شرح دادخواست به کالسه 165/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله عباسى بشناسنامه 317 در تاریخ 96/02/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-رضاعباسى ش ش 1804، 
2-ابراهیم عباسى ش ش 3948، 3-محمدعباسى ش ش 1080343067 (پسران متوفى) 4-راضیه عباسى 
دره بیدى ش ش 168 (دختر متوفى) 5-خدیجه شفیعى نجف آبادى ش ش 1408 (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4356 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/2/938
حصر وراثت

محمدرضا منتظرى داراى شناسنامه شماره 512 به شرح دادخواست به کالسه 157/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه مددى نجف آبادى بشناسنامه 21936 در تاریخ 
95/03/01  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدرضا 
منتظرى نجف آبادى ش ش 512، 2-زهرا منتظــرى نجف آبادى ش ش 77، 3-زهره منتظرى نجف آبادى 
ش ش 109، 4-مســعود منتظرى نجف آبادى ش ش 471، 5-فهیمه منتظرى نجف آبادى ش ش 1308، 
6-غالمحسین منتظرى نجف آبادى ش ش 3565 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 4360 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/942

حصر وراثت
مجید کبریائى داراي شناسنامه شماره 5288 به شرح دادخواست به کالسه 83/96  ش/1  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى کبریائى کچورستاقى بشناسنامه 3 در 
تاریخ 96/1/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 پدر و 3 
دختر و یک همسر دائمى که عبارتند از: 1- مجید کبریائى به شماره شناسنامه 5288 متولد 60/06/21 صادره 
از تهران (فرزند متوفى) 2- نفیسه کبریائى کچورستاقى به شماره شناسنامه 3032 متولد 67/04/03 صادره از 
تهران (فرزند متوفى) 3- مینا کبریائى کچورستاقى به شماره شناسنامه 0020120869 متولد 76/03/07 صادره 
از تهران (فرزند متوفى) 4- نرجس کبریائى کچورستاقى به شماره شناسنامه 8652 متولد 62/06/26 صادره از 
تهران (فرزند متوفى) 5- طیبه وطن دوست به شماره شناسنامه 17 متولد 43/01/02 صادره از اردستان (همسر 
متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 67 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/2/946
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- شرکت تعاونى پویاگران آبگینه ســاخت بروجن 2- محمدجواد 
رضایى 3- سیدمحمد قوامى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم که به کالسه 808/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/24 ساعت 6 عصر تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 317 شعبه هشــتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/948
حصر وراثت

ایمان فرحانى بشناسنامه شماره 472 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 3/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان سالم فرحانى بشناسنامه شماره 
9439 در تاریخ 1395/11/18 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتنــد از: 1- ابراهیم فرحانى 
فرزند سالم فرحانى شماره شناسنامه 1240 نســبت با متوفى (فرزند) 2- الهام فرحانى فرزند سالم فرحانى 
شماره شناسنامه 476 نسبت با متوفى (فرزند) 3- آزاده فرحانى فرزند سالم فرحانى شماره شناسنامه 1637 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- ایمان فرحانى فرزند سالم فرحانى شماره شناسنامه 472 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- خدیجه بیگى هرچگانى فرزند حســین شماره شناسنامه 365 نســبت با متوفى (همسر). 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 314 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/949

اجراییه
شماره: 861/95 ش 4- 1396/01/18 به موجب راي شماره 1229 تاریخ 95/11/9 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: امیر باقریان فرزند حسن به نشانى: شاهین 
شهر- خ فردوسى 4 غربى پالك 12 فردوسى، محکوم است به: محکومیت خوانده (محکوم علیه) به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/370/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا که حین اجراى 
حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک 1395/03/10 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: اکبر نیرومند 
به نشانى شاهین شهر- خ نبوت فرعى یک شمالى پالك 46،  ضمناً هزینه پرداخت هزینه نیم عشر دولتى بعهده 
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، صریحًا اعالم 
نماید. محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابالغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مى تواند اقسام اعسار 

نماید تا بازداشت شود. م الف: 311 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/950
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به عادل عالى وند خواهان: رستم محمودى برام دادخواستى با موضوع مطالبه 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 970/95 ش 9 ح ثبت و براى 
روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این 
صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 19 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/2/951
ابالغ راي

شماره پرونده: 170/95 ش 11 ح شــماره دادنامه: 5-96/1/30 مرجع رسیدگى: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر، خواهان: سید مهدى حســینى زاده فرزند: سید على به نشانى: شاهین شهر خ فردوسى 
فرعى 4 شرقى، خوانده: حسین حامد ایمان فرزند: صادق به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به تنظیم 
سند رسمى انتقال دو خط تلفن همراه به شماره هاى 09131018406 و 09131113774 به انظمام خسارت 
قانونى و هزینه دادرسى، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست سید مهدى حسینى زاده 
بطرفیت خوانده حســین حامد ایمان به خواســته تقاضاى صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمى 
انتقال دو/2 خط تلفن همراه به شماره هاى 09131018406 و 09131113774 مقوم به 6/000/000 ریال 
بانضمام هزینه دادرسى موضوع مبایعه نامه عادى تاریخ 85/01/24 به شــرحى که خواهان در دادخواست 
تقدیمى و جلسه رســیدگى اظهار داشته اســت و خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نیافته نظر 
به مالکیت رســمى خوانده در پاسخ استعالم و اصله از شــرکت مخابرات به شــماره 770/57/152430-
95/12/01 وجود خطوط موصوف در ید خواهان و اثبات ید مالکیت وى بر آن شورا خواسته خواهان را ثابت 
تشــخیص داده و مســتنداً به مواد 10، 219، 220 قانون مدنى و مواد 519، 515، 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به الزام خوانده حســین حامد ایمان به تنظیم سند رســمى انتقال خط تلفن 09131018406 و 
09131113774 پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راي صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض و رســیدگى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 322 
طباطبائى قاضى شعبه یازدهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/2/952
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759300883 شــماره پرونده: 9609983759300096 شماره بایگانی شعبه: 
960102 با توجه به اینکه خواهان احمد سموعى فرزند على دادخواستى به طرفیت خوانده خانم الهه کاشف 
فرزند عنایت ا... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته موضوع پرونده شماره کالسه 960009 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رســیدگى به شعبه 1 خانواده شهرستان 
شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 960102 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/03/29و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 319 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)/2/953

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103759300882 شماره پرونده: 9609983759300096 شماره بایگانی شعبه: 960102 
با توجه به اینکه خواهان احمد سموعى فرزند على دادخواستى به طرفیت خوانده حسین نیرو جزى فرزند عنایت 
ا... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواســته موضوع پرونده کالسه 960009 تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه یک خانواده حقوقى شهرستان شاهین شهر 
واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9609983759300096 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/03/29 ساعت 11 تعیین شده اســت 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: 318 شعبه یک دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)/2/954
حصر وراثت

حسینعلى نکوکار جزى بشناســنامه شماره 2279 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره 51/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان فرخ نکوکار 

جزى بشناسنامه شــماره 2278 در تاریخ 1318/10/20 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- حسینعلى نکوکار جزى فرزند عباســعلى شماره شناسنامه 2279 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 315 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/956
حصر وراثت

الهام عباسیان بشناسنامه شماره 763 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 75/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم عباسیان بشناسنامه شماره 
202 در تاریخ یکشنبه 16 آبان 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- نصرت ولى پور فرزند 
سلیمان شماره شناسنامه 19558 نسبت با متوفى (زوجه) 2- سرور رشیدى فرزند عوض شماره شناسنامه 18171 
نسبت با متوفى (مادر) 3- الهام عباسیان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 763 نسبت با متوفى (فرزند) 4- آذردخت 
عباسیان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 207 نسبت با متوفى (فرزند) 5- پروانه عباسیان فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 367 نسبت با متوفى (فرزند) 6- محمد عباسیان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 3026 نسبت با متوفى 
(فرزند) 7- رضا عباسیان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 951 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 316 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/957
ابالغ  اجرائیه

شــماره پرونــده: 139504002141000101/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 9500250 شــماره ابالغیه: 
139505102141000414 بدینوسیله به مهدیه میرزائى نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1363/02/27 شماره ملى: 
1289728925 شماره شناسنامه: 586 صادره اصفهان به نشانى شاهین شهر ردانى پور خیابان همت مجتمع یگانه 
واحد 7 که برابر گزارش مأمور ابالغ در آدرس صدر االشاره شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى: 
92269 تاریخ سند 1389/12/25 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 104 شاهین شهر بین شما و بانک مسکن 
شعبه مرکزى شاهین شهر به شرح موضوع الزم االجرا بابت اصل طلب 295/543/243 ریال خسارت تأخیر تأدیه: 
6/403/002 ریال تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/06/29 و مبلغ خسارت تأخیر روزانه: 147/772 ریال، 
تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/06/30 بدهکار مى باشید و مورد وثیقه تمامت ششدانگ پالك 301/54262 
بخش 16 ثبت اصفهان مى باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرفمدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 313 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/2/958
اجراییه

شــماره: 1005/94 ش 8- 96/2/6 به موجب راي شــماره 819 تاریخ 95/12/1 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- حســین حاجى رضازاده فرزند محمدعلى 
به نشــانى مجهول المکان 2- بهاره ســتایش فر فرزند علیرضا به نشــانى مجهول المکان، محکوم است به: 
حکم به حضور خوانده ردیف 2 در دفتر خانه اســناد رســمى و اتصال قطعى ســند خودرو پژو 206 به شماره 
794/55 ن82 و محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ دویســت و نود هــزار و پانصد ریال بابت هزینه 
دادرســى در حق محکوم له: رودابه آرش فرزند محمدجان به نشــانى ش.ش- خانه کارگر- روبروى استخر 
قصر قو- خ ملک الشــعرا پ 47 واحد 1، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نمایــد. م الف: 312 

شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/959
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالســه پرونده: 99/96 مرجع رسیدگی: شعبه اول مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز 
سه شنبه 96/3/30 ساعت 4 عصر خواهان: حجت اله چادگانى خوانده: یونس شفیعى محل حضور: چادگان شعبه 
اول مجتمع شوراى حل اختالف- جنب دادگسترى خواسته: فک پالك. گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به 
طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه اول مجتمع شوراهاى 
حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 
73  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى 
مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور 
به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

م الف: 17 شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/2/963
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 343/8 واقع در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسن شریعتى نجف آبادى و غیره فرزند عباسعلى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4393 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/979
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر پالك شــماره 1059/2 درقطعه10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى فاضل فرزند محمدجعفر و غیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیــرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 4392 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/980        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 3 فرعى مجزى شده از پالك 358 واقع در قطعه 7 نجف 
آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا دانشمند (و غیره) فرزند مرتضى در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4391 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/981      
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك شــماره 199در قطعه1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  مصطفى عمو فرزند منوچهر در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدیــد حدود روز بعد انجام مــى پذیرد. لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 4390 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/982
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب باغ مشجرومحصور پالك شماره 1122/2واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حیدرعلى رضائى فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4389 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/983 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100370300336 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980360101287 شــماره بایگانی شــعبه: 960028 مشخصات ابالغ 
شــونده حقیقی:  عارف کاشــانى به نشــانی مجهول المــکان تاریخ حضور: 
1396/03/29 دوشنبه ساعت : 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
458 علت حضور: در خصوص شکایت مرضیه اختریان علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف : 2895 شعبه پنجم دادگاه 

کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان/2/318

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760202565 شماره پرونده: 9409983761301020 
شماره بایگانى شعبه: 941031 شاکى: خانم فرحناز فرهى فرادنبه فرزند قربانعلى 
به نشانى: شاهین شــهر- عطار- فرعى 9 غربى- سرنبش- پالك اول- منزل 
مصطفى بیدرام، متهم: آقاى ابراهیم عزیززاده به نشانى: شاهین شهر- عطار- 9 
غربى- سرنبش- پ 1، اتهام ها : 1- توهین به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح 
عمدى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى ابراهیــم عزیززاده دایر بر توهین و 
ایراد ضرب عمدى بدون جاى ماندن اثر موضوع شــکایت خانم فرحناز فرهى 
فرابند توجهًا به محتویات پرونده، اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله تحقیقات 
مقدماتى و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تداوم دفاع مؤثر از ناحیه 
ایشان انتساب بزه محرز و مسلم  مى باشد و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات 
اسالمى مصوب ســال 1375 و ماده 567 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 
1392 متهم را به تحمل 74 ضربه شالق تعزیزى بابت بزه توهین و تحمل شش 
ماه حبس تعزیرى بابت بزه ایراد ضرب بدون جاى ماندن اثر محکوم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 269  فتحى فرد دادرس شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/2/955



آگهىآگهى 07072939 سال چهاردهمسه شنبه  26 اردیبهشت  ماه   1396

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به 

مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 14252مورخــه 1395/11/24 خانــم شــهنازرضائیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
24737کدملى1090245297صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 147/83 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 435اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
2- رأى شــماره 15076مورخه 1395/12/10آقاى فرامرزکیماسى به شناسنامه شماره 3کدملى 119762521 
صادره فریدونشهر فرزند بهرام درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/73 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت اصفهان 
3- رأى شــماره 14875مورخه 1395/12/5 خانم فاطمه کریمیان کاکلکى به شناسنامه شماره 1497 کدملى 
1090980906صادره نجف آباد فرزند محمدهادى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 82/93 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 5فرعى از447اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت  اصفهان 
4- رأى شماره 15535مورخه 1395/12/22آقاى محسن صالحى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 482کدملى 
1091548005صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 65/21 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 254اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
5- رأى شــماره 14836مورخــه 1395/12/5 آقاى رمضــان دهقانى به شناســنامه شــماره 1631کدملى 
4848693497صادره الیگودرزفرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250/99مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
6- رأى شــماره 15079مورخــه 1395/12/10 خانــم پروانــه ســورانى به شناســنامه شــماره 12کدملى 
4623016651صادره شهرکرد فرزند علیمردان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 305/05مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
7- رأى شــماره 15552مورخه 1395/12/22خانم زهرا عباســى دره بیدى به شناســنامه شماره 20کدملى 
5499853649صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یک باب مغازه وخانه به مساحت 55/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
8- رأى شــماره 14851مورخــه 1395/12/5آقــاى یحیى یادگارصالحى به شناســنامه شــماره 13کدملى 
5759865080صادره فریدونشهر فرزند یداله درششــدانگ یک باب مغازه وطبقه مسکونى فوقانى به مساحت 

63/28مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
9- رأى شــماره 15051مورخــه 1395/12/10آقاى رحمــت اله رحیمى به شناســنامه شــماره 51کدملى 
5499486433صادره تیران فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
10- رأى شــماره 15057مورخــه 1395/12/10خانــم صغــرى محمدى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
5499484171صادره تیران فرزندمسیب درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
11- رأى شــماره 14744مورخه 1395/12/3 آقاى على اکبرقائدى حیدرى به شناســنامه شماره 50کدملى 
4622903849صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
12- رأى شــماره 14745مورخه 1395/12/3آقاى على اکبرقائدى حیدرى به شناســنامه شــماره 50کدملى 
4622903849صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/77مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
13- رأى شــماره 15147مورخه 1395/12/11آقاى منصورحقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 53کدملى 
1091543712صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 146/31 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 189اصلى واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
14- رأى شــماره 15395مورخــه 1395/12/17خانــم زهــره زمانــى دره بیدى به شناســنامه شــماره 
1848کدملى1090351445صــادره نجــف آباد فرزنــد مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

107/38مترمربع قسمتى ازپالك شماره 112اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
15- رأى شماره 15426مورخه 1395/12/18 خانم فاطمه کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2204کدملى 
1091284075صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/70مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 550اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
16- رأى شماره 15527مورخه 1395/12/22 آقاى موسى ســلطانى درکانى به شناسنامه شماره 114کدملى 
5759202669صادره چادگان فرزند امیراله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 157/57مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
17- رأى شماره 14968مورخه 1395/12/8خانم حکیمه پوالدچنگ نجف آبادى به شناسنامه شماره 655کدملى 
1091268606صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 240/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 285اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
18- رأى شــماره 15528مورخــه 1395/12/22آقــاى مهدى موحدى به شناســنامه شــماره 534کدملى 
1090957270صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

136/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1214/4واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
19- رأى شماره 15533مورخه 1395/12/22خانم راضیه بهرامى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 92کدملى 
1091682089صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

136/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1214/4واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 14966مورخــه 1395/12/8آقــاى محمدصالحــى به شناســنامه شــماره 932کدملى 
5759551681صادره فریدن فرزند حیاتقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 225مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
21- رأى شــماره 14931مورخه 1395/12/7آقاى ســید احمد موســوى به شناســنامه شــماره 1کدملى 
5499673314صادره تیران فرزند سیدهاشم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 245/62مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
22- رأى شــماره 15524مورخــه 1395/12/22 آقــاى فرهــاد گله پوربه شناســنامه شــماره 129کدملى 
1910412384فرزند عزیزمراد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
23- رأى شماره 15307مورخه 1395/12/15 خانم توران توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 364کدملى 
1091451915صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/11مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1164/2واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
24- رأى شــماره 15534مورخــه 1395/12/22آقاى مصطفى منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1199کدملى 1090834950صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 189مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 648اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
25- رأى شماره 12997مورخه 1395/10/28آقاى سید محمد هاشمى چقائى به شناسنامه شماره 147کدملى 
1129574970صادره فریدونشهر فرزند سید احمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/14مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
26- رأى شــماره 12859مورخــه 1395/10/25خانم صدیقه شــاه پورى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
5499478260صادره تیران فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/77مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
27- رأى شــماره 15351مورخه 1395/12/16آقاى بهمن شامحمدى به شناســنامه شماره 26018کدملى 
1090258127صادره نجف آباد فرزند لهراســب درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 

139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
28- رأى شماره 15352مورخه 1395/12/16خانم اعظم انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 85کدملى 
1091187436صــادره نجف آباد فرزند نصراهللا دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 

139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
29- رأى شــماره 15029مورخه 1395/12/10آقاى احمدعلى اســترکى به شناســنامه شــماره 48کدملى 
1129237397صادره فریدونشهر فرزند خیرگرد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 234/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
30- رأى شــماره 13387مورخــه 1395/11/5آقــاى مهــدى ذکریا به شناســنامه شــماره 1312کدملى 
1090965052فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/16 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1347واثع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
31- رأى شماره 13386مورخه 1395/11/5خانم اکرم حســناتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 438کدملى 
1091038325صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

158/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1347واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
32- رأى شماره 15050مورخه 1395/12/10 خانم نجمه فقهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 7081کدملى 
1092155406صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 65/52مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 475اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
33- رأى شماره 15264مورخه 1395/12/14 آقاى مهدى صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 854کدملى 
1091195137صادره نجف آباد فرزند ناصر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 137/80مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 296اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان
34- رأى شماره 15272مورخه 1395/12/15آقاى سیدحسن صالحى گوهردره به شناسنامه شماره 19کدملى 
1129856186صادره فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/43مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
35- رأى شــماره 15265مورخه 1395/12/14آقاى ســبزواررضایى میرقائد به شناسنامه شماره 130کدملى 
5558702672فرزند غالم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
36- رأى شــماره 15038مورخــه 1395/12/10آقاى محمدمهرپروربه شناســنامه شــماره 56291کدملى 
1280990902صادره اصفهان فرزند ناصردرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 184/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 855اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان   
37- رأى شــماره 15078مورخه 1395/12/10خانم رضیه اســدى جاجائى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
1091568936صادره نجف آباد فرزند تقى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 230/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 235اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
38- رأى شــماره 8963مورخه 1395/7/24آقاى هاشم موســوى موگوئى به شناسنامه شــماره 89کدملى 
1129273776صادره فریدونشهر فرزند سهراب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/63مترمربع قسمتى 

ازپالك شش اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
39- رأى شــماره 15774مورخه 1395/12/26آقاى احمد جمشــیدیان به شناســنامه شــماره 186کدملى 
1092312625صادره نجف آباد فرزند صادق درششدانگ یکباب خانه به مساحت 248مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 391/1واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 15773مورخه 1395/12/26آقاى محمدعلى رضایى به شناســنامه شــماره 306کدملى 
1970951303صادره مسجدسلیمان فرزند لطفعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
41- رأى شــماره 160مورخه 1396/1/8 آقاى مهدى جوزى نجف آبادى به شناســنامه شماره 3755کدملى 
1091430209صادره نجف آباد فرزند حســن درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 120/40مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
42- رأى شماره 15614مورخه 1395/12/23آقاى احسان شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 3292کدملى 
1091346828صادره نجف آباد فرزند رضا دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب پمپ بنزین به مســاحت 

602مترمربع قسمتى ازپالك شماره 270واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
43- رأى شــماره 15612مورخه 1395/12/23 آقاى رضا شریفیانانجف آبادى به شناسنامه شماره 923کدملى 
1090931387صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب پمپ بنزین به مساحت 

602مترمربع قسمتى ازپالك شماره 270واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
44- رأى شــماره 14043مورخه 1395/11/19 آقاى عبدالمجید محمدى قلعه ســفیدى به شناسنامه شماره 
11کدملى 1091664927صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 55/58قسمتى 

ازپالك شماره 391/1واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
45- رأى شــماره 146مورخه 1396/1/9 خانم فهیمه خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3038کدملى 
1090363354صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 285/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 

46- رأى شــماره 15710مورخــه 1395/12/25آقــاى غنــى ســورانى به شناســنامه شــماره 51کدملى 
4622786435صادره شهرکرد فرزند محمدباقردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 234/70مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
47- رأى شــماره 15616مورخه 1395/12/23آقاى ولى ظاهرى عبده وندبه شناســنامه شماره 683کدملى 
5559342564صادره فارسان فرزند محمددرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
48- رأى شــماره 15662مورخه 1395/12/24 آقاى غالمرضا کبیرزاده به شناســنامه شــماره 757کدملى 
1090843704صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/15مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1248واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
49- رأى شماره 15648مورخه 1395/12/24آقاى قربانعلى پوربراتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 825کدملى 
1091516731صادره نجف آباد فرزند محموددرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 116/13مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 111/9واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
50- رأى شــماره 15604مورخــه 1395/12/23آقاى ســعید ســلبى به شناســنامه شــماره 1813کدملى 
1818014823صادره آبادان فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 204مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 859واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
51- رأى شــماره 15660مورخه 1395/12/24خانم ســکینه عباســى فراموشــجانى به شناســنامه شماره 
27کدملى1755282028صادره اهوازفرزند جمعه درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
1395آقــاى نوذرافشــارى بــه شناســنامه شــماره  /12 52- رأى شــماره 15658مورخــه 24/
1189کدملى5759314157صادره چادگان فرزند پالونى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
53- رأى شــماره 15627مورخه 1395/12/24آقاى اصغرجاللى نجف آبادى به شناسنامه شماره 165کدملى 
1091445079صادره نجف آباد فرزند محمدمهدى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

205/78مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
54- رأى شماره 15632مورخه 1395/12/24خانم طاهره معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 648کدملى 
1091492883صادره نجف آباد فرزند باقر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/78مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
55- رأى شــماره 15734مورخــه 1395/12/25آقــاى ولى اهللا عباســى به شناســنامه شــماره 4کدملى 
5559824917صادره فارسان فرزند محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/10مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
56- رأى شماره 15767مورخه 1395/12/26آقاى مجتبى کریمى خیرآبادى به شناسنامه شماره 27225کدملى 
1090270259صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/52مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 86/1واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
57- رأى شــماره 15728مورخه 1395/12/25آقاى محمدعیدى وندى به شناســنامه شــماره 1606کدملى 
1972363085صادره مسجدسلیمان فرزند خانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/40مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58- رأى شــماره 15730مورخه 1395/12/25آقاى محمد عیدى وندى به شناســنامه شماره 1606کدملى 
1972363085صادره مسجدسلیمان فرزند خانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
59- رأى شــماره 83مورخه 1396/1/8 خانم آمنه ســادات صدرالدینى به شناســنامه شــماره 549وکدملى 
1090971427صادره نجف آباد فرزند سید اسماعیل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 270/18مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 457واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان  
60- رأى شماره 15708مورخه 1395/12/25آقاى محمدصادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 637کدملى 
1091040311صادره نجف آباد فرزند باقردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/12مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 212واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
61- رأى شــماره 15707مورخه 1395/12/25خانم رقیه شریفیانانجف آبادى به شناسنامه شماره 608کدملى 
1091088926صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/12مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 212واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
62- رأى شــماره 15267مورخه 1395/12/14خانم وحیده جمجاه امینه به شناســنامه شــماره 456کدملى 
1290322392صادره اصفهان فرزند قدیرعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

97/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 471اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
63- رأى شــماره 15266مورخــه 1395/12/14آقــاى على اصغررضایى به شناســنامه شــماره 13کدملى  
5759787446 صادره چادگان  فرزند شهســوار درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

97/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 471اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
64- رأى شــماره 966مورخــه 1396/2/3 آقــاى محســن نصربــه شناســنامه شــماره 59233کدملى 
0033966818صادره تهران فرزند قربانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 369/85مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 546اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
65- رأى شماره 15763مورخه 1395/12/26خانم اعظم مانده گارنجف آبادى به شناسنامه شماره 2154کدملى 
1091256500صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/26مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 381واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
66- رأى شــماره 13804مورخــه 1395/11/13 خانــم نصــرت ذکریا به شناســنامه شــماره 391کدملى 
1091216681صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 148مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 582اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
67- رأى شــماره 13805مورخــه 1395/11/13آقاى مجیــد پورعلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1386کدملى 1091164142صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت148مترمربع قسمتى ازپالك شماره 582اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
68- رأى شــماره 15722مورخــه 1395/12/25خانم کبرى همتى ها به شناســنامه شــماره 1055کدملى 
109089993صادره نجف آباد فرزندعلى محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
69- رأى شــماره 15721مورخه 1395/12/25آقاى محمدمهدى مهربانى به شناســنامه شماره 927کدملى 
1090832230صادره نجف آباد فرزندعلى محمد درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

300مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
70- رأى شماره 13743مورخه 1395/11/12آقاى على جمعه ظاهرى عبده وندبه شناسنامه شماره 649کدملى 
5559362727صادره کوهرنگ فرزند قباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
71- رأى شــماره 15745مورخــه 1395/12/25آقــاى محمدخواجــه پوربــه شناســنامه شــماره 
5کدملى1129711811صادره فریدونشــهرفرزند گالل درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت199/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
72- رأى شــماره 15747مورخه 1395/12/25خانم فاطمه السادات محمدى به شناســنامه شماره 2کدملى 
1129743128صادره فریدونشــهرفرزند سیدعزیزدرســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

199/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
73- رأى شــماره 14328مورخــه 1395/11/25خانــم هماقادرى چوبینى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
4679514973صادره فارسان فرزند صفى اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/13مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
74- رأى شــماره 106مورخــه 1396/1/8آقاى مصطفى ابوالقاســمى به شناســنامه شــماره 424کدملى 
1091319103صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/50مترمربع  که قسمت 
واقع شده برروى پالك شماره 518/3 به مساحت 84مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك شماره 518/4به 

مساحت 25/67مترمربع واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
75- رأى شــماره 15765مورخه 1395/12/26آقاى یوســف محمدى مهربه شناســنامه شماره 821کدملى 
1911427547صادره مسجدسلیمان فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/50مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 899واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان
76- رأى شماره 15769مورخه 1395/12/26آقاى جالل مختارى کرچکانى به شناسنامه شماره 667کدملى 
1829357743صادره خرمشهر فرزند جمال درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت81/25مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1247واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
77- رأى شــماره 15771مورخــه 1395/12/26خانم اکرم کاظمى  به شناســنامه شــماره 26410کدملى 
1090262043صــادره نجــف آباد فرزنــد عبدالرزاق  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانه به 

مساحت81/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1247واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
78- رأى شماره 81مورخه 1396/1/8خانم عظیمه ذکریا به شناسنامه شماره 27885کدملى 1090276869صادره 
نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 813واقع 

درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان 
79- رأى شــماره 105مورخــه 1396/1/8 خانــم زهــره صفرنوراله به شناســنامه شــماره 1284کدملى 
1090964773صادره نجف آباد فرزند بخشعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/74مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 92واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
80- رأى شــماره 920مورخه 1396/1/31خانم رضوان ایوبى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 20کدملى 
1091084041صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/12مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 638 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
81- رأى شــماره 11795مورخــه 1395/9/30خانــم زهــره غفــارى به شناســنامه شــماره 22کدملى 
5499406278صادره تیران فرزند قلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/08مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 942واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
82- رأى شــماره 11794مورخــه 1395/9/30آقــاى احمدرضااحمدى به شناســنامه شــماره 45کدملى 
5499391319صادره تیران فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/08مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 942واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
83- رأى شــماره 85مورخه 1396/1/8آقاى احمــد خاکى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 960کدملى 
1090992637صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 42مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 36اصلى واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
84- رأى شــماره 172مورخه 1396/1/10 آقاى ســیدعباس موســوى به شناسنامه شــماره 14153کدملى 
1140140280صادره خمینى شهرفرزندسیدمهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/88مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 602/1واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
85- رأى شــماره 15726مورخه 1395/12/25آقاى روزعلى ســبزعلى به شناسنامه شــماره 2132کدملى 
1159067074صادره فریدن فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

188/12مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
86- رأى شــماره 15724مورخه 1395/12/25آقاى احمدرضا ســبزعلى به شناسنامه شــماره 2039کدملى 
1159066086صادره فریدن فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

188/12مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
87- رأى شــماره 1106مورخــه 1396/2/10خانــم نداغیورنجــف آبــادى بــه شناســنامه شــماره 
1929کدملى1091369968صادره نجف آباد فرزند مرتضى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
88- رأى شــماره 1104مورخــه 1396/2/10خانــم نرجــس خاتــون معیــن  بــه شناســنامه شــماره 
545کدملى1091484856صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
89- رأى شــماره 129مورخــه 1396/1/9آقــاى على گلى ملــک آبادى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
1091124167صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 132مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
90- رأى شــماره 112مورخه 1396/1/8 آقاى حســین مویدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1728کدملى 
1090350244صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

209/17مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان
91- رأى شــماره 115مورخه 1396/1/8خانم فاطمه وثوقیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 602کدملى 
1091079201صادره نجــف آباد فرزند رضا دردودانگ ونیم مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

209/17مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
92- رأى شــماره 62مورخــه 1396/1/7آقاى بهــرام کاظمــى نافچى به شناســنامه شــماره 42کدملى 
4621959700صادره شهرکردفرزند کریم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 422/3واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
93- رأى شــماره 94مورخه 1396/1/8آقــاى اصغرجاللى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 165کدملى 
1091445079صادره نجــف آباد فرزند محمدمهدى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب مغازه به 

مساحت39/89مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 

94- رأى شــماره 96مورخــه 1396/1/8خانــم طاهــره معینــى نجــف آبــادى به شناســنامه شــماره 
648کدملى1091492883صادره نجف آبادفرزند باقردرســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

39/89مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
95- رأى شــماره 922مورخــه 1396/1/31آقــاى ســیاوش معین بــه شناســنامه شــماره 668کدملى 
1091193274صادره نجف آباد فرزند منوچهردرششدانگ یک باب مغازه وفوقانى آن به مساحت 21/30مترمربع 
که مقدار18 مترمربع ازپالك 57/11ومقدار3/30مترمربع ازپالك 112/3واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
96- رأى شــماره 88مورخه 1396/1/8آقاى مجتبى عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 769کدملى 
1091022119صادره نجف آباد فرزندقربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

183/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
97- رأى شــماره 90مورخــه 1396/1/8آقــاى محمدرضا عبدالعظیمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
4018کدملى 1092124519صادره نجف آباد فرزند مجتبى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت183/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
98- رأى شــماره 332مورخــه 1396/1/17خانم مهرى یزدان شــناس به شناســنامه شــماره 273کدملى 
5499249164صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 152/35مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 887واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
99- رأى شــماره 13718مورخــه 1395/11/12خانم منصوره طاهرنژاد به شناســنامه شــماره 886کدملى 
1829027425صادره خرمشهر فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به 

مساحت 278/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از235اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
100- رأى شماره 13714مورخه 1395/11/12آقاى محمدمنتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 453کدملى 
1091483930صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 

278/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از235اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
101- رأى شــماره 796مورخــه 1396/1/30آقــاى ابراهیــم کریمى عســکرانى به شناســنامه شــماره 
4کدملى5499726566صادره تیران وکرون فرزند تقى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت112/30مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
102- رأى شــماره 165مورخــه 1396/1/10خانــم عشــرت صالحى به شناســنامه شــماره 837کدملى 
1091052395صادره نجف آباد فرزند محمدصالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 222/60مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 369واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
103- رأى شــماره 330مورخه 1396/1/17خانم بتول عباس پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 337کدملى 
1090849966صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب مغازه به مساحت78/29مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 994واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
104- رأى شــماره 15576مورخه 1395/12/23آقاى عباســعلى صالحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
23259کدملــى 1090230516صادره نجف آباد فرزندحســینعلى  درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

116/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره339اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان
105- رأى شــماره 828مورخه 1396/1/30خانم زهره ناصحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 680کدملى 
1091500452صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم دریک –چهارم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

121/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
106- رأى شماره 829مورخه 1396/1/30آقاى محمدعلى نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه شماره 560کدملى 
1091030189صادره نجف آباد فرزندغالمرضا دریک –چهارم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

121/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
107- رأى شــماره 827مورخه 1396/1/30آقاى سپهرنورمحمد نجف آبادى به شناســنامه شماره 0کدملى 
1081228040صادره نجف آباد فرزند سعید درپنج ویک  –دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

121/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 344اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
108- رأى شــماره 15596مورخه 1395/12/23 خانم فاطمه چترائى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 3کدملى 
5499833516صادره ازنجف آباد فرزند احمددرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

99/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 908اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
109- رأى شماره 15594مورخه 1395/12/23 آقاى محمدچترائى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 344کدملى 
5499043231صادره ازنجف آباد فرزند رضا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

99/45مترمربع قستمتى ازپالك  شماره 908اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
110- رأى شماره 70مورخه 1396/1/7آقاى رضا قربانى به شناسنامه شماره 3025کدملى 5559040096صادره 
ازکوهرنگ فرزند عیسى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
111- رأى شــماره 830مورخــه 1396/1/30 آقــاى نعمت الــه چترائى به شناســنامه شــماره 15کدملى 
5499349525صادره نجف آباد فرزند رضادرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت184/84مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 282/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
112- رأى شــماره 831مورخه 1396/1/30 آقاى محمدسورانى یانچشــمه به شناسنامه شماره 2125کدملى 
1091234027صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

149/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 858اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
113- رأى شــماره 832مورخــه 1396/1/30خانم افســانه ابوطالبیان به شناســنامه شــماره 3069کدملى 
1286123852صادره اصفهان فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/22مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 858اصلى واقع  درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
114- رأى شماره 930مورخه 1396/1/31خانم خدیجه پورهادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 189کدملى 
1091445311صادره نجف آباد فرزند احمددرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 168/27مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 673اصلى واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 
115- رأى شــماره 15711مورخــه 1395/12/25آقــاى قلــى مومنى به شناســنامه شــماره 66کدملى 
1129457672صادره فریدونشــهرفرزند علیقلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
116- رأى شــماره 14874مورخه 1395/12/5خانم بصیرت مصطفائى به شناســنامه شــماره 1007کدملى 
1091553254صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 142/29مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 465اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
117- رأى شــماره 69مورخــه 1396/1/7 خانــم مریــم نوریــان نجــف آبــادى به شناســنامه شــماره 
1491کدملى1091607125صــادره نجــف آبــاد فرزنــد سیدهاشــم درششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

مساحت168/08مترمربع قسمتى ازپالك شماره 97واقع درقطعه 10بخش11ثبت اصفهان 
118- رأى اصالحى شــماره 15032مورخه 1395/12/10مربوط به رأى شماره 6362مورخه 1395/6/1خانم 
عصمت آذرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 706کدملى 1090340028صادره نجــف آباد فرزند صادق 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154/50مترمربع درششــدانگ یکباب خانه مربوط به قسمتى ازپالك 

550اصلى واقع  درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
119- رأى شماره 921مورخه 1396/1/31 ورأى اصالحى شــماره 921مورخه 1396/1/31آقاى سعید براتیه 
نجف آبادى به شناسنامه شماره400کدملى 1091547181صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ به استثناى 
بهاى ثمنیه اعیانى یک باب خانه به مساحت 201/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از110اصلى واقع 

درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
120- رأى شــماره 11427مورخه 1395/9/22آقاى ســعادت فتحعلیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
25015کدملى1090248075 صادره نجف آباد فرزند محموددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/46مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1214/5اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
121- رأى شــماره 923مورخــه 1396/1/31خانم مریم رجائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 0کدملى 
1080127453صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ به اســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى یک باب خانه به 

مساحت93/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
122- رأى شــماره 15557مورخــه 1395/12/23خانم نفیســه فاضل نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080131604کدملى 1080131604صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 107/23مترمربع قسمتى ازپالك شماره 458اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
123- رأى شماره 15558مورخه 1395/12/23آقاى احسان فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 583کدملى 
1092090363صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

107/23مترمربع قسمتى ازپالك شماره 458اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
124- رأى شــماره 92مورخــه 1396/1/8آقاى حســینعلى عباس پوربه شناســنامه شــماره 1074کدملى 
1090976674صادره نجف آباد فرزند محمددرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 182/80مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 994/3واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
125- رأى شماره 15602مورخه 1395/12/23آقاى محمدنجفى پوربه شناسنامه 0450061280صادره شمیران 
فرزند فتح اله درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/13مترمربع قسمتى ازپالك شماره 699 اصلى واقع 

درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
126- رأى شماره 329مورخه 1396/1/17آقاى پژمان یمانى به شناسنامه 5157کدملى 1092136150صادره 
نجف آباد فرزند احمددرششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 40/91مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1134واقع 

درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
127- رأى شــماره 222مورخه 1396/1/14آقاى محمدرضا شــکراللهى به شناســنامه شــماره 19کدملى 
4623057453صادره شهرکرد فرزند اکبردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 189/60مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
128- رأى شــماره 157مورخه 1396/1/8خانم عذرامنتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 395کدملى 
1091117918 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/76 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 812واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
129- رأى شماره 159مورخه 1396/1/8آقاى عبدالرضاآقابابائیان به شناسنامه شماره 330کدملى 1091067082 
صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/76 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 812واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان
130- رأى شــماره 15609مورخه 1395/12/23 آقاى مهدى عباســى به شناســنامه شــماره 3268کدملى 
1091425337صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

70/77مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
131- رأى شــماره 15608مورخه 1395/12/23 خانم فرزانه قورئیان نجف آبادى به شناسنامه وکدملى شماره 
1080005897صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

70/77مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
132- رأى شــماره 752مورخه 1396/1/29 آقاى على اکبرموسوى ثابت به شناســنامه شماره 2306کدملى 
1971652598 صادره مسجد سلیمان فرزندسلطانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 257/57 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
133- رأى شــماره 755مورخــه 1396/1/29 خانم صدیقه شــکراللهى به شناســنامه شــماره 116کدملى 
4623002608صادره شــهرکردفرزند محمددرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

214/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
134- رأى شــماره 754مورخــه 1396/1/29آقاى علیرضا شــکراللهى به شناســنامه شــماره 17کدملى 
4623031195صادره فریدن فرزند عبدالحســین درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

214/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
135- رأى شماره 429مورخه 1396/1/21 آقاى حمیدرضا مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 642کدملى 
1091549605صــادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

187/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 444اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
136- رأى شماره 430مورخه 1396/1/21 خانم فریبا کبیرزاده نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1294کدملى 
1091163227صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

187/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 444اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
137- رأى شــماره 57مورخه 1395/1/7 آقاى مهدى یزدانى فضل آبادى به شناســنامه شماره 4461کدملى 
1092129146صادره نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/25مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 196/1واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
138- رأى شــماره 826مورخه 1396/1/30 و رأى اصالحــى 1227مورخــه 1396/2/12 آقاى محمدرضا 
شریفیانانجف آبادى به شناسنامه شماره 3164کدملى 1091382311صادره نجف آباد فرزند محمدباقردرششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 80/93مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
139- رأى شــماره 232مورخه 1396/1/14آقاى محمدعلى سبحانى نجف آبادى شناسنامه شماره 36کدملى 
1091486761صادره نجف آباد فرزند مصطفى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحتت 

151/27مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
140- رأى شــماره 231مورخه 1396/1/14خانم اکرم مروى اصفهانى شناســنامه شــماره 26138کدملى 
1090259328صادره نجــف آباد فرزند محمود دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

151/27مترمربع قسمتى ازپالك شماره 58اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
141- رأى شــماره 753مورخــه 1396/1/29آقاى یوســف محمودى به شناســنامه شــماره 260کدملى 
5559134422صادره فارسان فرزند موسى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 142/92مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
142- رأى شــماره 15544مورخه 1395/12/22آقاى نصراهللا رســتمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1229کدملى 1090881517صادره نجف آباد فرزند ابوطالب نســبت به سه وبیست وهفت –سى ویکم دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/54مترمربع قسمتى ازپالك شماره 803اصلى واقع درقطعه 3بخش

 11ثبت اصفهان 
143- رأى شــماره 15549مورخه 1395/12/22خانم معصومه نوریان کوشکى به شناسنامه شماره58کدملى 
1141999587صادره خمینى شهر فرزند عباس نسبت به دو وچهار –سى ویکم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 209/54مترمربع قسمتى ازپالك شماره 803اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
144- رأى شماره 311مورخه 1396/1/16آقاى روح اله منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1758کدملى 
1091252513صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 259/79مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 315اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
145- رأى شــماره 147مورخه 1396/1/9آقاى ســلطانعلى اســکندرى به شناســنامه شــماره 677کدملى 
5759522922صادره فریدن فرزند کوچک على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/25مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
146- رأى شــماره 106مورخه 1396/2/6 آقاى مســعود جمشــیدیان به شناسنامه شــماره 7471کدملى 
4218433641صادره دورودفرزند مجید درششدانگ یک باب خانه به مساحت 73/24مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 440اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
147- رأى شــماره 931مورخــه 1396/1/31آقــاى حســین قلــى ســپیانى بــه شناســنامه شــماره 
32کدملى1129750396صادره فریدونشهرفرزند محمددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/50مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش12ثبت اصفهان 
148- رأى شماره 15396مورخه 1395/12/18آقاى ابوالقاسم شهیدى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 13کدملى 
5499376360صادره تیران وکرون فرزند اســداله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 324/78مترمربع که 
مقدار15/24مترمربع آن مربوط به پالك 1192ومقدار309/54مترمربع آن ازپالك شــماره 1187اصلى واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
149- رأى شماره 12854مورخه 1395/10/25 ورأى اصالحى شماره 15389 مورخه 1395/12/17 خانم مرضیه 
شیاسى به شناسنامه شماره 1588کدملى1817326635صادره آبادان فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع ازششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 75/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1103 واقع درقطعه 2 بخش11ثبت اصفهان 
150- رأى شــماره 12852مورخه 1395/10/25 ورأى اصالحى شــماره 15376 مورخه 1395/12/17 آقاى 
مهران محمدى ارانى  به شناسنامه شــماره 179کدملى1817460374صادره آبادان فرزند محمدجعفر در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 75/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1103 واقع درقطعه 

2 بخش11ثبت اصفهان 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1396/2/26 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1396/3/10 م الف: 4377 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/2/978 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شماره 1009/2واقع درقطعه10 نجف آباد  بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ایمان نوراهللا نجف آبادى  فرزند اکبروغیره  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4388 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/984
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شــماره 1009واقع درقطعه10 نجف آباد  بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ایمان نوراهللا نجف آبادى فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4387 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/985
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شــماره 894/5 واقع در قطعه 1نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شاه بیگم علیخانى نجف آبادى فرزند قنبر در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4386 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/986
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 223/2واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد حشمتى فرزند حشمت اهللا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4385 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/2/987
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 72/7 مجزى شده ازاصلى واقع درقطعه 11نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا نورمحمدى فرزند غالمرضا در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4384 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/988
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 613 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم طاهره انتشارى وغیره  فرزند یوســف در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4383 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/2/989
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى ومحصور پالك شماره 2068/3 واقع درقطعه 7بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ملک فالحیان نجف آبادى و غیره  فرزند ناصر در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4382 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/990
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 231/13 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى اسماعیلى  فرزند غالمعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4381 حسین زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/2/991
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده و مشجر پالك شماره 892/21 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالکریم کارشناس نجف آبادى وغیره  فرزند غالمحسین در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 4380 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/992      
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 343/9 واقع در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسن شریعتى نجف آبادى وغیره  فرزند عباسعلى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4379 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/993

احضار
شماره درخواست: 9610463760100021 شماره پرونده: 9409983761801833 
شماره بایگانی شــعبه: 960194 «آگهى احضار متهم» به شرح محتویات پرونده 
101 دادگســترى شاهین شــهر آقــاى جــواد  960194 ك  کالســه 
اصفهانیــان فرزنــد علیرضــا مجهول المــکان متهم اســت به ایــراد ضرب 
و جرح عمــدى که تحــت پیگــرد قانونــى میباشــد و بــراى روز 96/3/27 
ســاعت 8/30 وقــت رســیدگى تعییــن گردیــده فلــذا بــه اســتناد مــاده

 334 قانــون آییــن دادرســی کیفــري مراتــب یــک نوبــت در یکــى از 
روزنامه هــاى کثیراالنتشــار آگهــى و ابــالغ مى گــردد، تــا متهم شــخصًا 
یــا همــراه یــک نفــر از وکالى رســمى دادگســترى در دادگاه حاضــر و از 
خــود دفاع نمایــد، در غیــر اینصــورت اقــدام قانونى بــه عمل خواهــد آمد.
 م الف: 340 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه

 (101 جزایى سابق)/2/1125
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شــما را بــه پنــج چیــز ســفارش مــى کنــم: کســى از شــما جــز بــه 
پــروردگار خــود امیــدوار نباشــد و جــز از گنــاه خــود نترســد 
و اگــر از یکــى ســئوال کردنــد و نمــى دانــد، شــرم نکنــد و بگویــد 
نمى دانم وکســى در آموختــن آنچه نمى داند شــرم نکند و بر شــما باد به 
شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایى 

موال على (ع)چونان بدن بى سر، ارزشى ندارد.

آگهى مزایده نوبت سوم  
شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شــماره 107 مورخ 95/3/26 
شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش تعداد چهار 
پالك مسکونى خود واقع در محالت غرب کاشانى و فرهنگیان از طریق 
رعایت تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 96/2/26 
لغایت 96/3/10 جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه 

مراجعه نمایند. 
محمدرضا مجلسى- شهرد ار کوهپایه

چاپ اول 

آگهى مناقصه عمومى
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 اســتان اصفهان از طریق مناقصه به شرکتهاى 

خدماتى واجد صالحیت واگذار نماید. 
- متقاضیان شرکت در این مناقصه مى توانند از تاریخ انتشــار 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. 
- ضمنًا اسناد مناقصه در پایگاه اطالع رسانى این اداره کل به نشانى www.Isfahan-doe.ir در بخش 

اطالعیه ها قابل دسترسى مى باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نوبت دوم

م الف:  40766

سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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سخت افزار

اندروید

پردازنده 16 هسته اى اى.ام.دى در 
واکنش به تولیدات جدید اینتل

 پردازنده جدید رایزن اى.ام.دى با چیپ ســت هاى 
X99 بــراى Broadwell-E و Haswell-E رقابت 

مى کند.
شــرکت اى.ام.دى بــا عرضــه مدل جدیــدى از 
پردازنده هاى رایزن دســت به خودنمایى زده است. 
پردازنده جدید 16 هسته اى بوده و از 32 رشته منبع 

پردازشى برخوردار است.
 X99 پردازنده جدید رایزن اى.ام.دى با چیپ ست هاى
براى Broadwell-E و Haswell-E رقابت مى کند و 

با سوکت هاى X399 سازگار است.
پشــتیبانى از DDR4  هاى چهارکاناله از جمله دیگر 

مزایاى این پردازنده است.
ســرعت این پردازنده 16 هســته اى بیــن 2/4 تا 
2/8  گیگاهرتز بــوده و توان طراحــى گرمایى آن

(حداکثر مقدار توانى که سیستم خنک کننده باید در 
رایانه پراکنده کند) حدود 150 وات است.

گفته مى شود رونمایى از پردازنده جدید اى.ام.دى در 
نمایشگاه کامپیوتکس کشور تایوان رخ مى دهد. گفته 
مى شود قیمت این پردازنده هم نصف نمونه رقیب و از 
جمله پردازنده هاى Xeon بوده و از حدود هزار دالر 

فراتر نمى رود. 
تعداد هســته هاى پردازنده جدید اى.ام.دى دو برابر 
بیشتر از پردازنده هاى ســرى 7 تولیدى این شرکت 

است.

اپلیکیشن همگام سازى 
اطالعات با گوگل درایو 

اى  برنامــه   Autosync Google Drive

حرفــه اى و کامــل در زمینــه همــگام ســازى
دستگاه هاى اندرویدى با ســرورهاى ابرى گوگل 
درایو مى باشد که توســط MetaCtrl منتشر شده 

است.
 این اپلیکیشــن با اســتفاده از قابلیت هاى خاص 
و نامحدود خــود بــه کاربرانش اجــازه مى دهد 
تمامى فایل هاى خود را با ســرویس گوگل درایو
 همسان سازى کرده و یک نســخه از آنها را روى 
سرورهاى ابرى داشته باشند تا بتوان در هر زمان و 

مکانى به آنها دسترسى داشت.
 به گفته خود توســعه دهنده، مى توان اتوســینس 
گوگل درایو را ایــده آل ترین نرم افــزار در زمینه
همگام سازى تصاویر و فایل هاى ویدئویى، اسناد 
و دیگر فایل ها دانســت که تاکنون منتشــر شده 

است.
 یکــى از برتریــن ویژگــى هــاى ایــن برنامه 
همگام سازى دو طرفه فایل ها مى باشد به گونه اى 
که در صورت تغییر در فایل در هرکدام از فضاهاى
 ذخیره ســازى (چه حافظه دســتگاه و چه فضاى 
گــوگل درایو) فایل هــا به صورت خــودکار تغییر 
مى کنند؛ به عنوان مثال اگــر یک فایل را از گوگل 
درایو خود حــذف کنید همان فایــل نیز به صورت 
خودکار از حافظــه دیوایس اندرویدى شــما پاك 

مى شود! 

 
چگونه مرورگر گوگل کروم را 

ریست کنیم؟
ریست کردن کروم کار راحتى است. تنها کافى است 
روى دکمه منوى موجود در گوشــه ســمت راست 
 Settings باالى پنجره مرورگر کلیک کرده و گزینه

را انتخاب کنید.
 Show روى لینک Settings در پاییــن صفحــه

advanced settings کلیک کنید.

حاال به پایین صفحه اســکرول کنید و سپس روى 
دکمه Reset settings کلیک کنید.

و در نهایت روى دکمه reset پنجره دریافت تأییدیه 
کلیک کنید تا این کار انجام شود.

بعد از اینکــه فرآیند ریســت به اتمام رســید، به 
لطف حذف زواید موجــود در آن کــروم مثل روز 
اول سرحال و پرســرعت آماده خدمتگزارى مجدد

 به شماست. 
 Extensions حاال مى توانید با مراجعه به منــوى
افزونه هاى غیرفعالى را که قصد اســتفاده مجدد از 
آن را دارید دوباره فعال کنید. توجه داشته باشید که 
بهتر است افزونه هایى را که از آنها به ندرت استفاده 

مى کنید، دوباره غیرفعال کنید.
اگرچه ریســت یک روش ایده ال براى رها شدن از 
بسیارى از مشــکالت مربوط به مرورگر شماست 
زمان هایى هست که ریست هم مشکالت کم شدن 
سرعت و رفتارهاى عجیب مرورگر وب را برطرف 
نمى کند. اگر بعد از ریســت کروم مشــکالت شما 
برطرف نشد، ما به شما توصیه مى کنیم ابزار رسمى  

پاکسازى گوگل کروم را دانلود و اجرا کنید.

اپل واچ به فناورى بِدیت 
مجهز خواهد شد 

اپل، شرکت تجارى سازنده دستگاه هوشمند ردیاب 
خــواب Beddit  را خریدارى کرد. شــرکت بدیت 
همچنین در زمینه طراحــى برنامه هاى مخصوص 

Ios و اپل واچ نیز فعالیت دارد. 

سرنوشت محصوالت تولید شده توسط این شرکت 
هنوز مشخص نیست اما احتماًال تا مدتى به فعالیت 
خود ادامه خواهند داد و تنها تفاوتى که از این به بعد 
وجود خواهد داشــت این اســت که قوانین شرکت 
اپل – نه قوانیــن بدیت - در مورد اســتفاده از این 

محصوالت اعمال خواهد شد.
فناورى ردیابى خواب،  یکى از آن حوزه هایى است 
که اپل واچ به نســبت فناورى ردیابى فعالیات هاى 
ورزشى، کمتر به آن وارد شده است. البته برنامه هاى 
متفرقه زیادى براى اپل واچ طراحى شده است که 
برخى قابلیت هــاى این حوزه را در دســترس قرار 
مى دهد اما تاکنــون برنامه رســمى به خصوصى 
براى این محصول از طرف اپل معرفى نشده است. 
دستیابى به فناورى بِدیت مى تواند هم براى کاربران 
دستگاه هاى اپل بسیار مفید باشد و همچنین توسط 

دیگر شرکت ها توسعه یابد.
البته بعید به نظر مى رسد که فناورى مرتبط با بِدیت 
در ios 11، WatchOS 4 و یا در نسل سوم ساعت 

هوشمند اپل دیده شود.

ترفند

فناورانه

رامین مشکاه

اگر قصــد خریــد یک گوشــى 
اندرویدى جدید و رده باال را دارید و ال جى جى 6 و 

ال جى جى 5 هم از گزینه هاى خریدتان محسوب مى شوند، 
این مقاله اختصاصى را از دست ندهید. در این مقاله قصد 
داریم تا بــه برترى هاى ال جى جى 6 نســبت به ال جى

 جى 5 اشاره کنیم. 
پرچمدار سال 2017 شرکت کره اى ال جى تقریباً به تازگى 
معرفى شده است و به زودى عرضه گسترده آن در بازارهاى 
جهانى آغاز مى شود. این اسمارتفون ال جى جى 6 نام دارد 
و در مقایســه با پرچمدار سال گذشته ال جى یعنى گوشى

جى 5 به مراتب ســبک طراحى متفاوتى را ارائه مى کند. 
ال جى جى 5 یک اســمارتفون ماژوالر است، اما ال جى 
جى 6 از بدنه اى کامًال یکپارچه و غیر ماژوالر بهره مى برد.

استفاده از گوریالگلس 5 در پنل پشتى
یکى از ویژگى هاى خوب ال جى جى 6 که شــاید کمتر به 
آن توجه شــود مربوط به بهره مندى پنل پشتى آن از شیشه 

گوریالگلس 5 مى شود. 
این موضوع ســبب شــده که بدنه جى 6 به مراتب در قبال 
خراشیدگى مقاوم تر از بدنه جى 5 باشد. بنابراین اگر به دنبال 
اسمارتفونى هســتید که پنل پشــتى آن از ترکیب شیشه 
و فلز ســاخته شــده باشــد و مقاومت خوبى ارائه کند، باید

 ال جى جى 6 را انتخاب کنید.

IP68 استاندارد ضد آب
ویژگى بعدى که برترى ال جى جى 6 نســبت به جى 5 را به 
تصویر مى کشد، مربوط به پشتیبانى آن از استاندارد ضد آب و 
ضد گرد و غبار IP68 مى شود. به موجب این ویژگى، پرچمدار 
سال 2017 شرکت ال جى مى تواند تا مدت زمان 30 دقیقه 
در عمق 5/1 مترى آب دوام داشته باشد، اما متأسفانه ال جى 

جى 5 و بدنه ماژوالرش از استاندارد ضد آب بهره نمى برد.

صفحه نمایش بزرگ تر
صفحه نمایشى که ال جى در گوشــى هوشمند جى 6 از آن 

اســتفاده کرده یک نمایشگر 
5.7 اینچى اســت که چیــزى در حدود 

6/78 درصد از مســاحت کل پنل جلویى دســتگاه را 
احاطه مى کند. این نکته از جملــه ویژگى هاى بارز طراحى

جى 6 محسوب مى شود. اما در سمت مقابل ال جى جى 5 از 
نمایشــگرى 5.3 اینچى بهره مند است که نسبت تصویر به 
بدنه 1/70 درصدى را به همــراه دارد. پس ال جى جى 6 از 
نظر اندازه نمایشگر و نسبت تصویر به بدنه هم به مراتب از 

جى 5 برترى دارد.

وضوح تصویر و تراکم پیکسلى
عامل دیگرى که ال جى جى 6 را از ال جى جى 5 برتر مى کند 
با وضوح تصویر و تراکم پیکســلى نمایشگر آن ارتباط دارد. 
وضوح تصویر نمایشگر ال جى جى 6 برابر با 2880 در 1440 
پیکسل است. این موضوع سبب مى شود که نمایشگر 5.7 
اینچى این اسمارتفون به تراکم پیکسلى 564 پیکسل در هر 
اینچ دست پیدا کند.اما در سمت مقابل، وضوح تصویر ال جى 
جى 5 برابر با 2560 در 1440 پیکســل است که تراکم 554 
پیکســل در هر اینچ را براى آن به ارمغان مى آورد. بنابراین، 
وضوح تصویر و تراکم پیکسلى بهتر صفحه نمایش ال جى 
جى 6 را هم باید از برترى هاى آن نسبت به جى 5 به شمار آورد.

سیستم عامل و رابط کاربرى
طبیعى است که اندروید 7.0 نوقا به طور پیش فرض در ال جى 
جى 6 نصب باشد. در کنار این سیستم عامل هم رابط کاربرى 
LG UX 6.0 راه اندازى شده اســت. اما ال جى جى 5 به طور 

پیش فرض از اندروید 6.0 مارشمالو بهره مى برد که البته قابل 
ارتقا به اندروید 7 است. همچنین رابط کاربرى LG UX 5.0 در 
این محصول راه اندازى شده است. بنابراین از نظر سیستم عامل 
و رابط کاربرى، ال جى جى 6 بستر به روزترى را ارائه مى نماید.

(SoC) سیستم روى چیپ
ال جى در پرچمدار ســال 2017 خود از تراشه اسنپدراگون 
821 استفاده کرد و ترجیح داد که اسنپدراگون 835 استفاده 
نکند! اما با این حال تراشــه گوشــى جى 6 از تراشه گوشى 
جى 5 قدرتمندتر اســت، چــرا که ال جى جى 5 از تراشــه 
اسنپدراگون 820 بهره مى برد و تراشــه اسنپدراگون 821 
نسخه تقویت شده این سیستم روى چیپ محسوب مى شود.

باترى
اما یکى از تفاوت هاى محسوس دو گوشى مورد نظر مربوط 
به ظرفیت باترى آنها مى شــود. باترى گوشى هوشمند 
ال جى جى 6 ظرفیت 3300 میلى آمپر ســاعتى دارد، اما 
ال جى جى 5 از یک باترى جداشــدنى 2800 میلى آمپر 
ساعتى بهره مند اســت. بنابراین ظرفیت باترى پرچمدار 
2017 شرکت کره اى ال جى در حالت پیش فرض از گوشى 
جى 5 بیشتر اســت و این موضوع مى تواند از نقاط قوت و 

برترى هاى آن محسوب شود.

پشتیبانى از شارژ بى سیم
ال جى جى 6 از قابلیت شارژ بى ســیم پشتیبانى مى کند، 
اما متأســفانه این ویژگى در گوشى هوشمند ال جى جى 5 
ارائه نشده اســت. بنابراین اگر از افرادى هستید که تمایل 
به استفاده از فناورى هاى اینچنینى دارید، باید خرید ال جى 

جى 6 را به جى 5 ترجیح دهید.

حافظه داخلى 64 گیگابایتى
گوشــى ال جى جى 5 از نظر حافظه داخلى فقط در 

یک نسخه و با ظرفیت 32 گیگابایتى ارائه شد، البته این 
اسمارتفون از اتصال حافظه میکرو SD پشتیبانى مى کند. 
اما ال جى گوشى جى 6 را از نظر حافظه داخلى در دو نسخه 
32 و 64 گیگابایتى با قابلیت پشــتیبانى از حافظ جانبى 
روانه بازار کرده اســت. بنابراین اگر نسخه 64 گیگابایتى
 ال جى جى 6 را خریدارى کنید، یک برترى دیگر نسبت به 

ال جى جى 5 در اختیارتان قرار داده شده است.

کالم آخر
بنابراین موارد فوق از جمله برترى هاى گوشى هوشمند 
ال جى جى 6 نسبت به جى 5 به شمار مى روند. اگر مواردى 
که به آنها اشاره کردیم شــما را براى خرید ال جى جى 6 
قانع مى کنند، پس از خرید جى 5 صرف نظر کنید، اما اگر 
موضوعات فوق برایتان قانع کننده نیستند و همچنان فکر 
مى کنید که گوشى جى 5 مى تواند نسبت به جى 6 انتخاب 
بهترى باشد، در خرید ال جى جى 5 شک نکنید چرا که این 
اسمارتفون هم یک گوشــى قدرتمند، باکیفیت و از همه 

مهمتر منحصر به فرد است.

رامینمشکاه

گر قصــد خریــد یک گوشــى 
6ندرویدى جدید و رده باال را دارید و ال جى جى 6 و

5ل جى جى 5 هم از گزینه هاى خریدتان محسوب مى شوند، 
ینمقاله اختصاصى را از دست ندهید. در این مقاله قصد 
6داریم تا بــه برترى هاى ال جى جى 6 نســبت به ال جى

5 جى5 اشاره کنیم. 
7پرچمدار سال 2017 شرکت کره اى ال جى تقریباً به تازگى 
معرفى شده است و به زودى عرضه گسترده آندر بازارهاى 
6جهانى آغاز مى شود. این اسمارتفون ال جى جى 6 نام دارد 
در مقایســه با پرچمدار سال گذشته ال جى یعنى گوشى و

5جى5 به مراتب ســبک طراحى متفاوتى را ارائه مى کند. 
5ل جى جى5 یک اســمارتفون ماژوالر است، اما ال جى
6جى6 از بدنه اى کامًال یکپارچه و غیر ماژوالر بهره مى برد.

5استفاده از گوریالگلس 5 در پنلپشتى
به کمتر اید ش 6که ج هاىخوبالج ویژگ از 6یک

اســتفاده کرده یک نمایشگر 
5.7 اینچى اســت که چیــزى در حدود 

6/78 درصد از مســاحت کل پنل جلویى دســتگاه را
احاطه مى کند. این نکته از جملــه ویژگى هاى بارز طراحى

5 محسوب مى شود. اما در سمت مقابل ال جى جى 5 از  6جى 6
3نمایشــگرى 5.3 اینچى بهره مند است که نسبت تصویر به 
6 درصدى را به همــراه دارد. پس ال جى جى 6 از  0بدنه 1/70
نظر اندازه نمایشگر و نسبت تصویر به بدنه هم به مراتب از 

5جى 5 برترى دارد.

وضوحتصویر و تراکم پیکسلى
کند 5برترم ج ازالج 5را 6 ج 6عاملدیگرىکهالج

(SoC) سیستم روى چیپ
از تراشه اسنپدراگون  7ال جى در پرچمدار ســال 2017 خود
5 استفاده کرد و ترجیح داد که اسنپدراگون 835 استفاده  821
6نکند! اما با این حال تراشــه گوشــى جى 6 از تراشه گوشى 
5 قدرتمندتر اســت، چــرا که ال جى جى 5 از تراشــه  5جى 5
اسنپدراگون821 تراشــه و مىبرد 1بهره 0اسنپدراگون820

4حافظه داخلى 64 گیگابایتى
داخلىفقطدر حافظه نظر 5گوشــىالجىجى5از

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالك شــماره 83/13 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى عموقنبرى نجف آبادى وغیره  فرزند قربانعلى  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبــق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 
ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4378 حسین زمانى 

رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/994
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103760000198 شماره پرونده: 9609983760000016 شماره بایگانی 
شــعبه: 960017 خواهان محمد کریمى دادخواستى به طرفیت خوانده عســگر طبسى به خواسته 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی مورخ 1396/03/27 و ساعت 09:00 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 331 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1004
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانک مهــر اقتصاد، نادعلى قربانــى- محمدجواد کریمى 
دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالســه 1346/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/04/07 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال 
وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 274 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/2/1012
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانــک مهر اقتصاد، 1- شــهرام کریمــى 2- حمیدرضا 
عبداله دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم 
نموده که به کالســه 1347/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/04/07 ســاعت 5:45 عصر تعیین 
وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور 
شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتــب یک نوبت در یکــی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گــردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم 
به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختــالف شاهین شــهر مراجعــه و در تاریخ مذکور 
جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقــدام خواهد شــد. م الف: 275 

شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/1013

 ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بانک مهر اقتصاد آزاده کالنترى و حسین کالنترى 
دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم 
که به کالسه 1344/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 96/04/7 ساعت 5:15 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 277 

شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/2/1014
    ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابــالغ وقــت دادرســى و ضمائم بــه بانک مهــر اقتصــاد، 1- شــهرام کریمى 
2- اســماعیل صالحیان پور دادخواســتى به خواســته مطالبه به طرفیت شــما به شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نمــوده که بــه کالســه 1348/95 ش 4 ح ثبت و براى 
مورخ 96/4/7 ســاعت 5:30 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا بــه تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما 
ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانــى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم 
حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعــه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى 
در این شــورا حاضــر شــوید، و اال وفق مقــررات اقــدام خواهد شــصد. م الــف: 278 

شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/2/1015
ابالغ راي

شماره پرونده: 353/95 شماره دادنامه: 890- 95/10/28 خواهان: سید عباس جمدى فرزند 
سید محمود به نشانى: شاهین شهر خ حافظ جنوبى فرعى 2 غربى پالك 18 به وکالت حمید 
پارسى پور، خواندگان: 1- قاسم نظرى فرزند محمدعلى 2- الیوت ناسى فرزند اسحق هر دو 
به نشــانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمى جهت انتقال 
سند یک دستگاه خودرو BMW 528 I گردشــکار: با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دعوى سید عباس 
جمدى به طرفیت 1- قاسم نظرى فرزند محمدعلى 2- الیوت ناسى فرزند اسحق به خواسته 
الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال قطعى سند خودرو به شماره انتظامى 
55 ط 417- ایران 88 با این توضیح که خواهان طى شــرح خواســته خود بیان داشته است 
براساس قرارداد مورخ 93/02/29 یکدستگاه خودرو BMW 528 I به شماره انتظامى فوق 
را از خواهان در قبال پرداخت ثمن آن خریدارى نمــودم و مقرر بود که در تاریخ در دفترخانه 
اسناد رسمى آن را به نام اینجانب انتقال نماید که تاکانون هیچگونه اقدامى در این خصوص 
انجام نداده است تقاضاى صدور حکم به محکومیت وى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و 
انتقال سند خودرو مورد دعوى را با هزینه هاى رسیدگى دارم. خوانده که با وصف ابالغ اخطار 
در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى خواهان هیچگونه ایراد 
و تکذیبى بعمل نیاورده است شورا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و قرارداد 
بیع مورخ 93/2/29 و پاسخ اســتعالم از پلیس راهور و احراز مالکیت خوانده بر خودرو مورد 

دعوى مستنداً به ماده 362 و 220 قانون مدنى و ماده 519 قانون آیین دادرسى مدنى رأى به 
محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 
ایران/55 ط 417 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 150/000 بابت هزینه رسیدگى و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى شاهین شهر است. م الف: 326 فتحى فرد قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/2/1017
حصر وراثت

عصمت امیریان قلعه ســرخى بشناسنامه شــماره 395 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناســنامه ورثه، درخواســتى بشــماره 77/96 تقدیم این شــورا نموده چنین 
اشعار داشته اســت که شــادروان مریم امیریان قلعه ســرخى بشناسنامه شــماره 851 در 
تاریــخ 95/7/14 درگذشــته و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتنــد از: 1- عصمت 
امیریان قلعه ســرخى فرزند اکبر شــماره شناســنامه 395 نســبت با متوفى (خواهر) 2- 
طلعت امیریان قلعه ســرخى فرزند اکبر شــماره شناسنامه 402 نســبت با متوفى (خواهر) 
3- کتایون گودرزى طهماســى فرزند جانعلى شــماره شناســنامه 184 نســبت با متوفى 
(خواهر مادرى) 4- صفر امانى شــور باریکى فرزند نورمحمد شــماره شناسنامه 17 نسبت 
با متوفى (برادر مــادرى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهد گردید.

 م الف: 328 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 
شماره یک)/2/1018

مزایده
شــماره مزایده: 139604302129000007- 1396/02/25 مزایده غیرمنقول به موجب 
پرونده اجرائى کالســه 9400123 شــش دانگ یک بابخانه پــالك 308 فرعى از 1264  
اصلى واقع در چرمهین بخش نه ثبــت اصفهان به مســاحت 276/05 مترمربع محدود به 
حدود ذیل: شــماًال بطول 14/02 متر درب و دیواریست به کوچه، شــرقًا بطول 19/89 متر 
درب و دیواریست به کوچه، جنوبًا بطول 13/95 متر دیوار به دیوار پالك 113 فرعى از 370  
اصلى و غربًا بطول 19/63 متر دیوار به دیوار پالك 307 فرعى کــه حقوق ارتفاقى ندارد و 
در صفحه 433 دفتر 28  امالك بنام آقاى خداداد عزیزى چرمهینى فرزند کریم ثبت و سند 
مالکیت صادر و طبق سند رهنى شــماره 22846- 1393/12/21 دفترخانه 188 باغبادران 
در قبال مبلغ 650/000/000 (ششــصد و پنجــاه میلیون) ریال در رهن بانک ملت شــعبه 
باغبادران قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمى به مبلغ 1/150/000/000 (یک میلیارد 
و یکصد و پنجاه میلیون) ریال ارزیابى شــده و پالك فوق داراى 118/9 مترمربع اعیانى در 
یک طبقه احداث شده با قدمت حدوداً 18 ســال، فاقد بیمه نامه و داراى انشعابات آب و برق 
و گاز که برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مالک مى باشــد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 
روز چهارشنبه مورخ 1396/03/17 در اداره ثبت اســناد و امالك لنجان واقع در زرین شهر 
خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایــده از مبلغ 1/150/000/000 (یک 
میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون) ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 

از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاده به برنده مزایده مسترد خواهد 
شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. 

م الف: 191  ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/2/1019
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1396/03/365708-1396/2/21 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك 
شماره 4858 واقع در اردستان یک اصلى دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان ب که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام خانم فریده بقائى نژاد فرزند حسین و غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به علت اشتباه در آگهى بایستى مجدداً منتشر گردد.
 اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/3/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م  الف: 70 عصارى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/2/1020
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 960081 خواهان محمد بهبهانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت صابر محمدنیا تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/3/27 ساعت 
4:30 تعیین گردیده، بــا توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، 
اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 5393 شعبه 22 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1026
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350201737 شماره پرونده : 9509980350201063 شماره 
بایگانی شعبه: 951238 خواهان شــرکت پخش مواد غذایى صفاپخش با وکالت نورالدین 
پیغان دادخواســتی به طرفیت خواندگان روح اله عباســى فرزند احمد و احمد عباسى فرزند 
حبیب اله به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 
304 ارجاع و به کالسه 951238 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/03/27 و ساعت 
08:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطــالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5337 

شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/2/1027

جى 6 
نسبت به جى 5
چه برترى هایى
 دارد؟

اگر مى خواهید گوشى ال جى بخرید، بخوانید
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به گفته یک متخصص علوم و صنایع غذایى، باورى کامًال 
اشتباه در میان بعضى افراد رایج است که تصور مى کنند 
گوشت مرغ باید مثل برف سفید باشد. همین موضوع 

زمینه ساز تقلب در برخى کشتارگاه ها مى شود.
دکتر آراســب دباغ مقــدم افزود: طعــم و بوى 
ناخوشــایند برخى از مرغ هایى که به صورت 
قطعه بندى شــده یا درســته درون بسته هاى 
نایلونى عرضه مى شوند نشان دهنده فساد آنها 

نیست و به عوامل مختلفى بستگى دارد.
وى ادامه داد: اینکه مــرغ در طول دوره پرورش 
چه خوراك یا داروهایى مصرف کرده باشــد و آیا 
باالنس بین چربى و پروتئین در تغذیه و گوشت مرغ 
رعایت شده یا خیر، مى تواند بر طعم و بوى گوشت مرغ 

اثرگذار باشد.
به گفته دباغ مقدم اســتفاده از پودر ماهى در جیره غذایى مرغ 
یکى از عواملى است که مى تواند طعم و بوى گوشت مرغ را ناخوشایند 

کند.

این متخصص علــوم و صنایع غذایى با اشــاره به اینکــه تغذیه مرغ تــا حدودى روى
رنگ آن نیز اثر گذار است، گفت: در مجموع بهترین رنگ براى مرغ خام، زرد کهربایى است 
اما یک باور کامًال اشتباه خانواده ها این اســت که تصور مى کنند بدن مرغ باید مثل برف 
سفید باشد. همین موضوع هم زمینه ساز تقلب در برخى کشتارگاه ها مى شود که مرغ ها را 
براى سفید و مشترى پسند شدن، مدتى در آب هاى حاوى درصد باالیى از کلر نگهدارى 

مى کنند تا سفید رنگ شوند.
این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى درباره علت کبودى ران و بال برخى از 
مرغ هاى بســته بندى شــده اظهار داشــت: خــون مردگى هــا و کبودى هــا به طور 
معمول هنگام گرفتن مــرغ در مرغدارى و حمل و ارســال به کشــتارگاه پیش مى آید.
 مثًال مــرغ زیر دســت و پــاى کارگــران مرغدارى مــى مانــد و قســمتى از بدنش

 کبــود مــى شــود. برخــى اوقات هــم بــه دلیــل تنظیــم نبــودن ســرعت خط 
کشــتار، این مشــکل در کشــتارگاه اتفاق مى افتــد که بهتر اســت این قســمت ها 
مصرف نشود. در کشتارگاه هم توصیه مى شود این بخش ها توسط دکتر دامپزشک حذف 

شود.
دکتر دباغ مقدم تصریح کرد: بوى محوطه شکمى و زیر بال مرغ براى مصرف کننده عام 
مى تواند تا حدودى نشان دهنده تازگى یا کهنگى مرغ باشد؛ نباید بوى فساد و گندیدگى 

از این قسمت ها به مشام برسد.

یک متخصــص تغذیــه در تشــریح دالیل 
فراموشى استفاده از گیاهان سنتى اظهار داشت: 
در جامعه  ما اســتفاده از چنیــن محصوالتى 
آموزش داده نشده و عدم مصرف مواد و گیاهان 

سنتى ناشى از نقص آموزش است.
امیر آذرنوش تأکید کرد: اگر ما در مورد نوشیدنى 
ســالمتى، آموزش هدفمند را آغــاز کنیم و 
درصد آگاهى و شناخت را در مردم باال ببریم، 
باعث مى شــود که این موضوع در ذهن افراد 
ماندگار شود و مسلمًا میزان تقاضاى این نوع 
نوشیدنى ها افزایش پیدا مى کند و منجر مى شود 

که  آینده در سبد خرید مردم قرار بگیرد.
وى عنوان کرد: در گذشــته از نوشیدنى هاى 
گیاهى به عنوان آرامبخش یا نوشــیدنى آرام 
کننده اعصاب با ترکیب هایى طبیعى همچون 
بابونه و آلوئه ورا استفاده مى شد که مى توانست 
اعصاب  و روان  را ترمیم کند بنا براین پیشنهاد 
مى شود که مصرف نوشــیدنى هاى گیاهى را 

جایگزین نوشیدنى هاى شکردار کنند. 
آذرنوش یادآور شــد: مصرف نوشــیدنى هاى 
گیاهى در بازار جایشان خالى است، اما انتظار 
مى رود بــا توجه به ضرر هاى نوشــیدنى هاى 
غیرطبیعى، مصرف نوشیدنى هاى گیاهى رشد 
صعودى داشته باشد تا خطر هاى تهدید کننده 
ناشى از مصرف این نوشیدنى هاى مضر مانند 

نوشابه در افراد پیشگیرى شود.

یک فنجــان چاى مــى تواند به شــما براى مقابلــه با چالش هــاى روزانه کمــک کند، بخاطــر اهمیت
 نوشیدن چاى است که روز 21 آوریل را روز جهانى چاى نامگذارى کرده اند.

 اما اگر تحمل فراق یک فنجان چــاى را ندارید، پس باور کنید که معتاد به نوشــیدن چاى
 هستید. این گزارش شما را با نشانه هاى اعتیاد به چاى آشنا خواهد کرد.

1. وقتى که فکر مى کنید امروزتان را قرار است بدون نوشیدن چاى آغاز کنید حسابى 
کالفه مى شوید و احساس خفگى و استرس مى کنید.

2. واقعاً از نوشیدن چاى لذت مى برید.
3. از نظر شما همه وقت ها و ساعات براى نوشیدن 

چاى خوب و مناسب است.
4. وقتــى از یکــى از دوســتانتان پذیرایــى
 مى کنید، دائمــًا او را به نوشــیدن چاى دعوت 

مى کنید.
5. همواره در جستجوى راه هاى خالقانه براى تهیه 
چاى هســتید، چاى با گلبرگ هاى گل سرخ، چاى با 

دارچین، چاى با لیمو و...
6. مقادیر زیادى کیسه چاى در وسایلتان دارید که به تنهایى همه آنها را خواهید نوشید.

7. یک فنجان چاى را هم هدر نمى دهید، اگر چاى مانده و ســرد هم شــده باشد، شــما دوســت ندارید آن را دور بریزید،
 از این رو دوباره گرمش مى کنید و مى نوشید. (البته این کار براى سالمتى شما مضر است).

8. وقتى شما را به یک چاى عصرگاهى دعوت مى کنند احساس شور و شعف زیادى به شما دست مى دهد.
9. هیچ دوست ندارید تا دیگران به چاى؛ نوشیدنى محبوب شما توهین کنند.

10. حتى در روزهاى گرم تابستان هم چاى را بر سایر نوشیدنى ها ترجیح مى دهید.
در صورتى که شما به این حالت ها دچار هستید مى توانید براى رهایى، دم کرده هاى طبیعى خوشطعم، مفید و با صرفه را جانشین 
آن کنید. به عنوان مثال مى توانید از جوشانده بابونه، به لیمو، دم کرده زنجبیل و ده ها جوشانده و دم کرده طبیعى و مفید دیگر به 

عنوان جایگزین چاى استفاده کنید و از خواص بى شمار آنها بهره مند شوید.

پیاده روى نقش مؤثرى در حفظ تندرستى 
دارد و جزو فعالیت هاى هوازى به شمار 
مــى رود. این ورزش بهتریــن راه براى 

پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى مزمن و 
درمان و کنترل وزن محسوب مى شود. 

شــاید به نظر اغلب مــردم این نوع 
فعالیت ورزشــى، فعالیتى ســاده 

به نظر برســد اما داراى اصول و 
قواعدى است که حتمًا کسانى 
که قصد دارنــد از این ورزش 
هــوازى به خصــوص براى 
کنترل وزن بهره ببرند باید آن 

را رعایت کنند.
دکتر احمد باقرى مقدم متخصص پزشکى ورزشى با اشاره 
به این مسئله گفت: «قبل از شروع هرگونه فعالیت ورزشى 
حتى پیاده روى توصیه مى شــود که معاینات پزشــکى 
صورت بگیرد چراکه کسانى که مبتال به بیمارى خاصى 
هستند یا سن باالیى دارند، باید قبل از شروع به فعالیت 
ورزشى، حتماً از پزشک متخصص مشورت بگیرند.» وى 
در این باره توضیح داد: «افراد مبتال به بیمارى هاى قلبى و 

کسانى که دارو مصرف مى کنند باید تحت شرایط خاصى 
پیاده روى کنند و عالوه بر این، نسخه پیاده روى در کسانى 
که به چاقى هاى شدید یا بیمارى هاى آرتروز یا مشکالت 
اسکلتى عضالنى مبتال هســتند، کمى متفاوت با افراد 
عادى است.» باقرى مقدم یادآور شد: «براى پیاده روى 
باید حتماً از کفش مناسب و مخصوص پیاده روى (سبک، 
لژدار با ضربه گیرى مناسب) استفاده شود و کامًال راحت و 
اندازه پا و حدود یک سانتیمتر فاصله بین شست پا تا نوك 

کفش باشد. درضمن متناسب با فصل هم لباس پوشیده 
شود.» این متخصص پزشکى ورزشى همچنین تأکید 
کرد که حین فعالیت ورزشى باید مایعات کافى همراه خود 
داشت و در فصل گرما براى پیشگیرى از دهیدراته شدن 
حتماً از مایعاتى که حاوى آب و امالح هســتند، استفاده 
شود. به گفته عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان باید قبل از شروع به پیاده روى، حدود پنج تا ده 
دقیقه به گرم کردن اختصاص داده شود و این فعالیت به 
آرامى شروع و سپس بر شدت آن افزوده شود و در نهایت 
از شدت پیاده روى براى ده دقیقه کاســته شود و بعد از 
پیاده روى آرام ورزش به پایان برسد تا به این ترتیب مرحله 
سردشــدن و دفع مواد اضافى از بدن به راحتى صورت 
بگیرد. این نــوع ورزش هوازى را مى تــوان به صورت 
نوسانى تکرارى یا متناوب انجام داد. در حالت نوسانى، 
به تدریج شدت پیاده روى افزایش پیدا مى کند تا به مرحله 
مناسب برسد و بعد از مدتى از شدت آن کاسته مى شود و 
درنهایت با سردکردن بدن پیاده روى به اتمام مى رسد ولى 
در حالت متناوب، پیاده روى تند و آرام به صورت پشــت 
سرهم انجام داده مى شود.وى با اشاره به اینکه پیاده روى 
زمانى منجر به کاهش وزن خواهد شد که عالوه بر اینکه 

بار اضافى به علمکرد قلبى -عروقى وارد مى شود، زمان 
کافى براى آن در نظر گرفته شود، توضیح داد: «پیاده روى 
باید از نوع راه رفتن تند یا دویدن آرام باشد به نحوى که 
ضربان قلب حدود صد تا 120 ضربان در دقیقه برسد. این 
فعالیت ورزشى باید با شدت متوسط انجام شود و شدت 
پیاده روى در حدى نباشد که فرد به نفس نفس بیافتد و به 
صورت منقطع صحبت کند در غیر این صورت، فرد بیش 
از اندازه سریع راه مى رود. مدت الزم براى پیاده روى در 
افراد چاق نباید کمتر از یک ساعت در روز و کمتر از پنج 

روز در هفته باشد.»
به گفتــه باقرى مقــدم، پیــاده روى از طریــق مصرف 
کالــرى و افزایــش ســوخت و ســاز بدن بــه کاهش 
وزن کمــک مى کند بنابرایــن اگر تمرینــات هوازى در

 دو الى سه ِست انجام دهد، افزایش سطح متابولیسم بدن به 
مراتب بیش از زمانى است که یکبار در روز براى یک ساعت 

پیاده روى کنید. از این رو توصیه مى شود تمرینات 
پیاده روى در دو الى سه ِست 15 تا 20 دقیقه اى 
انجام شود چراکه بعد از هر ست، تا حدود ده تا 

15 دقیقه سطح سوخت و ساز همچنان باالست 
و به کاهش وزن کمک مى کند.

حتمًا براى شــما هم پیش آمده که شب ها از 
صداى حرف زدن دیگرى از خواب بلند شوید. 
شب هایى که هر چه مى کنید دیگر خواب به 
چشمانتان نمى آید باید تا صبح بیدار بمانید؛اما 
فکر مى کنید دلیل اصلى این اتفاق چیست؟چرا 
برخى در خواب حرف مى زنند؟ریشه این نوع از 

اختالل خواب در کجا نهفته است؟
شــاید به نظر ما قــدرى عجیــب بیاید ولى 
حقیقت این است که در خواب صحبت کردن به 

ویژه در کودکان و مردان اتفاقى طبیعى است.
اصلى ترین دالیل حرف زدن در خواب:

- استرس.
- کمبود خواب.

- تب.
- مصرف الکل.

طبق باور کارشناسان این دالیل، صحبت کردن 
به هنگام خواب را تحریک مى کنند. با این حال، 
گاهى برخى عوامل بیرونــى از جمله اتفاقات 
خوشایند یا ناخوشــایند بیرونى یا قرار گرفتن 
در موقعیتى جدید موجــب هیجاناتى در فرد 
مى شود که شب ها و در قالب صحبت در خواب 
جلوه پیدا مى کند.به همین خاطر، اغلب کلماتى 
که در این مواقع شنیده مى شــود به اتفاقات 
بیرونى و آنچه در طول روز بر فرد گذشته است 

مربوط مى شود.
در نقطــه مقابل، صحبتى که ناشــى از تب یا 
مصرف بیش از حد الکل باشــد لزومًا ارتباطى 
با وقایع روزمــره زندگى افراد یا گذشــته آنها 
ندارد و اغلــب بى معنــا و عــارى از وحدت
 است. در واقع، صحبت کردن در خواب بیش 
از آنکه پدیــده اى درونى باشــد واکنش بدن 
است نســبت به اتفاقات بیرونى که نمى توان 
آن را نوعى بیمارى یا اختالل آســیب رسان 
پنداشت. با این حال، کارشناسان به آن دسته 
افرادى که این ماجرا برایشان به دفعات تکرار 
مى شــود توصیه مى کنند ســرى به پزشک 
متخصص بزنند. ممکن است با یک دوره دارو 
درمانى کوتاه مدت همــه چیز به حالت عادى 
بازگردد و خودشان و دیگران خوابى آرام تر و با 

کیفیت تر را تجربه کنند.

هات داگ یک ساندویچ خوش طعم و مورد عالقه جوانان 
است که در آن  مواد چربى و نمک فراوانى به کار گرفته شده 
است.بسیارى از مردم تصور مى کنند تهیه ساندویچ هات 
داگ  کار آسانى اســت اما تهیه این ساندویچ دردسر هاى 

خاص خودش را دارد.
ساندویچ هات داگ یک وابستگى در افراد ایجاد مى کند 
و همین امر نگرانى هایى را براى متخصصان امر تغذیه و 

مسئوالن ذیربط به وجود آورده است.
یک هات داگ در واقع از سوســیس و کالباس تهیه شده 
است که براى خوشــطعم کردن به آن مقدارى ادویه و به 
خصوص فلفل زده مى شــود.در تهیه ساندویچ هات داگ 
سوسیس و کالباس از گوشت گاو، بوقلمون و یا مرغ استفاده 
مى کنند و براى افراد گیاه خوار سیر، فلفل و نمک جایگزین 
گوشت موجود در ســاندویچ هاى هات داگ مى شود.این 
ساندویچ براى اولین بار به وســیله یک قصاب آلمانى به 
نام «چارلز فلتمن» در سال 1871 درست شد و از آنجا که 

اولین بار از گوشــت سگ براى تهیه 
هات داگ استفاده شــد با این نام 

شناخته شد.مصرف ساندویچ هات 
داگ باعث بروز سرطان روده بزرگ 

مى شود و پیرى زودرس را به دنبال دارد و چربى باالى 
آن افراد را چاق مى کند.

خوردن ساندویچ هات داگ خطر ابتالى افراد به سرطان 
کورکتال را تا 20 درصد افزایش مى دهد و به دلیل سدیم و 
چربى باالى آن بیمارانى که دچار عارضه فشارخون هستند 
از خوردن آن پرهیز کنند.گران ترین هات داگ جهان 145 
دالر قیمت دارد و بزرگ ترین ساندویچ هات داگ به اندازه 
60 متر طول دارد.در برخى از شرکت ها از نیترات سدیم به 
عنوان مواد نگهدارنده در برابر انواع عفونت هاى باکتریایى 
در تولید هات داگ اســتفاده مى شــود.در کشور آمریکا 
ســاندویچ هات داگ به عنوان یک غذاى مناسب و مورد 

تأیید سازمان ناسا شناخته شده است.

قرن  هاســت قارچ به  عنوان یک مــاده غذایى جاى خود را در ســفره مردم باز کــرده و به  خصوص 
چینى  ها و  ژاپنى  ها آن را زیاد مصرف مى کنند. در اینجا مى خواهیم به برخى ســئواالت در خصوص 

این ماده غذایى پاسخ بدهیم.
سئواالتى که شاید براى شما هم پیش آمده باشد:

1- با توجه به اینکه گوشــت قرمز گران شــده توصیه مى کنید قارچ را 
جایگزین آن کنیم؟

به هیچ  وجه. یکى از باورهاى غلط در مورد قارچ، نام بردن از آن به عنوان منبع غنى پروتئین اســت. 
قارچ تازه، حدود 90 درصد یا حتى بیشتر آب دارد بنابراین میزان پروتئین، چربى و کالرى آن بسیار ناچیز 
است. برخى خانواده  ها با این پندار غلط، مبالغ زیادى را صرف خریدن قارچ مى کنند وآن را جایگزین 
مناسبى براى گوشــت مى دانند در حالى که مى توان همین هزینه را صرف تهیه منابع پروتئینى دیگر 

مانند تخم  مرغ کرد.
2- پس با این توضیحات قارچ ماده غذایى با ارزشى نیست!

اشتباه نکنید! منافع قارچ را نمى توان نفى کرد چون منبع خوب ترکیب  هایى به نام پورین و پریمیدین 
است و براى افرادى که دچار سوختگى  هاى شدید یا سرطان هستند و الزم است سلول  هاى از دست 
رفته  شان سریع جایگزین شود، منبع غذایى خوبى اســت. از سوى دیگر، ما موادغذایى را فقط بخاطر 

دریافت انرژى و پروتئین مصرف نمى کنیم.
3- اگر قارچ را با سایر مواد غذایى مصرف کنیم، ممکن است اسیدهاى 

آمینه آن کامل شود و ارزش غذایى  اش افزایش پیدا کند؟
بله، نه تنها قارچ بلکه انواع مختلف مواد غذایى اگر با هم خورده شوند، ریز مغذى  هایشان کامل مى شود. 
وقتى مواد غذایى مختلف مثل غالت، حبوبات، لبنیات، پروتئین و ســبزى  ها با هم مصرف مى شوند، 

منابع کاملى از اسیدهاى آمینه، ویتامین  ها و مواد معدنى به بدن مى رسد.
 D 4- این موضــوع حقیقت دارد که قــارچ تنها منبع گیاهــى ویتامین

است؟
نه! در واقع ارگوسترول نوعى استرول گیاهى است که در قارچ وجود دارد. این استرول باید وارد بدن شود 
و مسیر خاصى را در کبد طى کند و اگر کسى که این استرول را مصرف کرده، 20 دقیقه تا نیم  ساعت 
در معرض نور خورشید بماند، زیر پوستش ویتامین D ساخته مى شود. پس قارچ ویتامین D ندارد، بلکه 

پیش  ساز آن را دارد.
5- آیا ارزش غذایى قارچ  ها با هم متفاوت است؟

نه، خواص آنها تقریباً یکسان است.
6- مصرف قارچ ممنوعیت یا محدودیت هم دارد؟

مصرف قارچ براى افــرادى که اســید اوریک بــاال و نقرس دارند، مضر اســت. برخــالف اینکه
 تصور مى شــود دلیل کم  خونى، مصرف کم پروتئین و آهن است، باال بودن اسید اوریک نیز مى تواند 
باعث کم  خونى  شود. باال بودن اسید اوریک باعث سرکوب هورمون اریترپویتین مى شود و کم  خونى 

ایجاد مى کند.

چه زمانى پیاده روىچه زمانى پیاده روى
 منجر به منجر به

 کاهش وزن مى شود؟ کاهش وزن مى شود؟

خوابیم اما
حرف مى زنیم!

جایگزین هاى طبیعى 
نوشابه در 
روز هاى گرم سال 

ریــق مصرف 
ن بــه کاهش 
ــات هوازى در

ابولیسم بدن به 
راى یک ساعت 

رینات 
ى 
ه تا 

ست 

ص قارچ
حقایق و شایعات در خصو

وى نقش مؤثرى در حفظ تندرستى 
 جزو فعالیت هاى هوازىبه شمار
رود. این ورزش بهتریــن راه براى

یرى از ابتال به بیمارى هاى مزمن و 
 و کنترل وزن محسوب مى شود. 

د به نظر اغلب مــردم این نوع 
ت ورزشــى، فعالیتى ســاده 
برســد اما داراى اصول و
ى است که حتمًا کسانى 
صد دارنــد از این ورزش 
زى به خصــوص براى
آن باید ببرند بهره وزن

ى یج

چرا برخى مرغ ها رنگ و طعم خوبى ندارند؟

شاید شما هم به مصرف چاى معتاد شده اید
یک فنجــان چاى مــى تواند به شــما براى مقابلــه با چالش هــاى
1 نوشیدن چاى است که روز21 آوریل را روز جهانى چاى نامگذ
 اما اگر تحملفراق یک فنجان چــاىرا ندارید، پس
 هستید. این گزارش شما را با نشانه هاى اعتیاد به
1. وقتى که فکر مى کنید امروزتان را قرار است
کالفه مى شوید و احساسخ
2. واقعاً از نوشیدن
3. از نظر شما
چاى خوب و
ا 4. وقتــى
 مى کنید، د

مى کنید.
5. همواره در
چاى هســتید،
دارچین، چاى با لیمو و...

ا ا ا آ ا ک ا ا ل ا ا ک ا ا

گوشــت سگ براى تهیه اولین بار از
هات داگ استفاده شــد با این نام 

شناخته شد.مصرف ساندویچ هات 
داگ باعث بروز سرطان روده بزرگ

مى شود و پیرى زودرس را به دنبال دارد و چربى باالى 
آن افراد را چاق مى کند.

خوردن ساندویچ هات داگ خطر ابتالى افراد به سرطان

شاید شما هم به مصرف چاى مع

هات داگ بخوریم؟
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ســرمربى تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان پس از 
امضاى رســمى قرارداد خود، بامداد دیــروز ایران را 
به مقصد کرواســى ترك کرد. وى قبل از ســفر خود 
در گفتگویى اختصاصى با نصف جهان پاســخگوى 
ســئواالت ما بود و از اهداف خود براى سپاهان این 

فصل سخن گفت. با ما همراه باشید.

آقاى کرانچار! در فاصله جلســه 
توافق شما براى تمدید قرارداد تا 
نشســتى که براى امضاى قرارداد 
برگزار شد، شــایعات مختلفى در 
مورد اینکه امکان دارد همکارى شما 
و سپاهان قطع و دچار خلل شود در 
برخى رسانه ها منتشر شد. لطفاً در 

این باره صحبت کنید.
 در نشستى که در دفتر  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
و آقاى ســبحانى با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره باشگاه برگزار شد ما توافقات الزم را انجام دادیم 
و موضوعات مورد نظر باشگاه و بنده روى کاغذ آورده 
شد. این جلسه منجر به آن شد که همه توافقات براى 
قرارداد دوساله و ادامه همکارى صورت پذیرد و یک 
جلســه فوق العاده مثبتى بود. در بحث مالى دوطرف 
انعطاف داشتند و بنده هم از آنجا که تعلق خاطر زیادى 
به سپاهان دارم تخفیف هاى مالى را در قرارداد خودم 
لحاظ کردم. البته این را بازهــم تأکید مى کنم که در 
آن جلســه فقط بحث قرارداد مالى بنده مطرح نبود و 
موضوعات مهم دیگرى هم براى بستن تیم عنوان شد 
که در نهایت همه چیز به خوبى پیش رفت. پس از آن 
هم  الزم بود تا قرارداد به طور رسمى تنظیم شود که با 
توجه به اینکه من چند روز در اصفهان بودم، هیچ عجله 
خاصى وجود نداشــت و با طمأنینه و آرامش قرارداد 
نهایى تهیه و تدوین شد و به امضا رسید. حاال اینکه در 
این فاصله چه بحث هایى بوده را خیلى نباید اهمیت 
داد. چون فکر مى کنم که دیگر شما و همه دوستداران 
و هواداران سپاهان مى دانند که من چقدر به این تیم 
تعلق خاطر دارم و محال بود که بخواهم قول و قرارم با 

باشگاه را زیر پا بگذارم.
در مورد لیست خرید باشگاه براى 
این فصل صحبت کنید .لیستى که 
تا همین حاال که من با شما صحبت 
مى کنم ظاهراً مذاکــرات خوبى با 

برخى از گزینه هاى مدنظر شــما 
صورت پذیرفته است.

بله، با مشــورت هایى که بــا همکارانم داشــته ام 
لیســت بازیکنان مــورد نظــرم را بــه مدیرعامل 
باشــگاه ارائــه دادم و البتــه در روزهایــى هم که 
در ایــران نیســتم تلفنــى پیگیــر ایــن موضوع 
هســتم. قطعًا باشــگاه تا با بازیکنى به توافق نهایى 
و رسمى نرســد، اعالمى در این باره نخواهد داشت 
اما چیزى که مهم اســت موفقیت باشــگاه در انتقال 
بازیکنان مورد نظر ما به ســپاهان اســت که آنطور 
که شــما هم گفتید مذاکرات به خوبى پیش مى رود 
و بازیکنانى به زودى به ما اضافه مى شــوند که هم 
مى توانند به حضور در ســپاهان بزرگ افتخار کنند 
و هم اینکــه براى تحقــق برنامه ها و اهــداف ما از 

کیفیت هاى الزم برخوردارند.
ظاهراً ســپاهان این فصل همانند 
دوره قبلى حضور شــما ترکیبى از 
بازیکنان با تجربه و جوانان خواهد 

بود.
قطعًا همینطور اســت. سپاهان با شــخصیتى  که در 
فوتبال ایران و آســیا پیدا کرده اســت به ستاره هاى 
تأثیرگذار و بازیکنان با تجربه نیــاز دارد که بتواند از 
کیفیت ها و تجربیات آنها به خوبى بهره ببرد و اینکه 
ســپاهان بخواهد خالى از این بازیکنان باشد نه براى 
باشــگاه و نه هواداران قابل قبول نیســت. از طرفى 
دیگر با توجه به وجود آکادمى سپاهان و جوانان خوب 
و شایسته اى که در سال هاى اخیر در سپاهان بزرگ 
شده اند، قطعاً باید به برخى از آنان که با مبارزه  و تالش 
خود را به اثبات رسانده اند در تیم بزرگساالن سپاهان 
فرصت داد تا در کنار با تجربه هاى تیم مان قرار بگیرند 
و البته بتوانند با انگیزه هاى باالیى که دارند ما را براى 
برنامه هایمان یارى کنند. اطمینان داشته باشید که در 
سپاهاِن فصل جدید، تیمى به نمایش گذاشته مى شود 
که هم داراى ستاره باشــد و هم اینکه  باز هم جوانان 
درخشانى را به فوتبال ایران معرفى کند. تیمى که همه 
به ویژه هواداران از تماشاى بازى هاى آن لذت ببرند. 
لیست ما سورپرایزهاى خوبى دارد که مى تواند بسیار 

جالب توجه باشد.
از برنامه هایتان براى آغاز تمرینات 
و اردوى تدارکاتى تیم قبل از شروع 

لیگ صحبت کنید.
این موضوعى است که من تلفنى در مورد آن و برنامه 

ریزى هایى که باید صورت بگیرد با مدیران باشــگاه 
صحبت مى کنم و به زودى نتایج تصمیمات مان در 

این باره را منتشر مى کنیم.
آقاى کرانچار! انتظارات از شــما 
بسیار باال رفته اســت. پس از دو 
فصل ناموفق ســپاهان، هواداران 
این تیم همه آمال و آرزوهاى خود 
را براى بازگشت به عصر طالیى در 

شما جستجو مى کنند.
این براى من باعث افتخار اســت که هواداران چنین 
انتظار و خواســته اى از من دارند و قطعًا  این خواسته 
آنها با توجه به خاطرات خوبى که از دوره اول حضورم 
بر جاى مانده، تنظیم شده اســت. سپاهان یک برند 

بزرگ در فوتبال ایران است که 9 جام سراسرى 
و بســیارى از افتخارات دیگر را در موزه 
افتخارات خود مى بیند. شــاید طبیعى 
نباشد که این تیم هر سال جام بگیرد اما 
خواسته بحق از این تیم این است که هر 
سال بتواند شخصیت باالى نام خود را 
به اکران بگذارد و جزو مدعیان باشد. به 
ویژه که این تیم یک ورزشگاه باکالس 
را به عنوان استادیوم اختصاصى خود در 
اختیار گرفته و قطعًا با ایــن تعداد هوادار 

و این ورزشــگاه، باید تیمى به مســابقات 
برود که بتواند از اعتبار اصفهان و ســپاهان 

و حامیان پــر تعدادش دفاع کنــد. وظیفه ما  
این است که بتوانیم یک ســپاهان قدرتمند را 

راهى مسابقات کنیم که تا روز آخر رقابت ها براى 
قهرمانى لیگ برتر بجنگد و در جام هایى دیگر مانند 
جام حذفى نیز یک مدعى تمام عیار باشد و البته پس از 
دو سال غیبت هم بتواند دوباره به رقابت هاى آسیایى 
بازگردد. این قول را به هواداران مى دهم که با شروع 
فصل بتوانند از بازى هاى تیم محبوبشان لذت ببرند و 
تیمشان را دیگر در اواسط و اواخر جدول نبینند. همه 
ما مأموریت بزرگى داریم که پر افتخارترین تیم لیگ 
برتر ایران را  به دوران طالیى و روزهاى اوج خود باز 
گردانیم و با یارى هواداران در این فصل خواهید دید 
که این اتفاق مى افتد. هواداران خود را آماده کنند که 
از این فصل در همه بازى هــاى خانگى نقش جهان 
را پر کنند و حمایتى کوبنده از ســپاهان بزرگ داشته 
باشند. با نیروى فوق العاده هواداران، سپاهان امسال 
کابوس دوباره و مانع بزرگ رقبایى مى شود که سوداى 

قهرمانى را در سر دارند.

زالتکو کرانچار در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان:

لیست ما سورپرایزهاى خوبى دارد
ریزى هایى که باید صورت بگیرد با مدیران باشــگاه 
صحبت مى کنم و به زودى نتایج تصمیمات مان در 

این باره را منتشر مى کنیم.
آقاى کرانچار! انتظارات از

بسیار باال رفته اســت. پس
فصل ناموفق ســپاهان، هو
این تیم همه آمال و آرزوها
را براى بازگشت به عصر طال

شما جستجو مى کنند.
این براى من باعث افتخار اســت که هوادار
انتظار و خواســته اى از من دارند و قطعًا  این
آنها با توجه به خاطرات خوبى که از دوره اول
بر جاى مانده، تنظیم شده اســت. سپاهان
9بزرگ در فوتبال ایران است که 9 جام سراس

و بســیارى از افتخارات دیگر را در موزه 
افتخارات خود مى بیند. شــاید طبیعى 
نباشد که این تیم هر سال جام بگیرد اما 
خواسته بحقاز این تیم این است که هر

سال بتواند شخصیت باالى نام خود را 
به اکران بگذارد و جزو مدعیان باشد. به 
ویژه که این تیم یک ورزشگاه باکالس 
را به عنوان استادیوم اختصاصى خود در 
اختیار گرفته و قطعًا با ایــن تعداد هوادار 

و این ورزشــگاه، باید تیمى به مســابقات 
برود که بتواند از اعتبار اصفهان و ســپاهان
م و حامیان پــر تعدادش دفاع کنــد. وظیفه
این است که بتوانیم یک ســپاهان قدرتمند
راهى مسابقات کنیم که تا روز آخر رقابت ها
قهرمانى لیگ برتر بجنگد و در جام هایى دی
جام حذفى نیز یک مدعى تمام عیار باشد و الب
دو سال غیبت هم بتواند دوباره به رقابت هاى
بازگردد. این قول را به هواداران مى دهم که
فصل بتوانند از بازى هاى تیم محبوبشان لذت
تیمشان را دیگر در اواسط و اواخر جدول نبی
ما مأموریت بزرگى داریم که پر افتخارترین
برتر ایران را به دوران طالیى و روزهاى اوج
گردانیم و با یارى هواداران در این فصل خو
که این اتفاق مى افتد. هواداران خود را آماده

از این فصل در همه بازى هــاى خانگى نقش
را پر کنند و حمایتى کوبنده از ســپاهان بزرگ
باشند. با نیروى فوق العاده هواداران، سپاها
کابوس دوباره و مانع بزرگ رقبایى مى شود ک

قهرمانى را در سر دارند.
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زردهاى اصفهانى پس از امضاى رسمى قرارداد با مربى کروات حمله 
همه جانبه اى به بازار تابســتانى فوتبال ایران آوردند تا تیمى رؤیایى 

تشکیل دهند.
همانگونه که در شماره گذشته نصف جهان نوشتیم، سپاهان اصفهان 
به شدت در بازار نقل و انتقاالت فعال شده است. تا جایى که در گام اول 
قرارداد زالتکو کرانچار به صورت رسمى امضا شد تا این مربى کروات 
براى دو سال سکاندار تیم محبوب نصف جهان شود. اتفاقى که باعث 
شد تا دور جدید مذاکرات سپاهانى ها با گزینه هاى مدنظر کرانچار به 

خوبى انجام شود.

پیرو همین اتفاق ســپاهانى ها بدون درنگ وارد بازار شــدند و در گام 
اول با ســه بازیکن مذاکرات مفصلى انجام دادند و به نتایج خوبى هم 
دســت یافتند. اولین بازیکن عزت ا... پورقاز بــود، مدافعى ملى پوش 
که در فصل گذشــته یکى از مارکوپولوهاى فوتبال ایران لقب گرفت 
چون در ابتدا براى اســتقالل خوزستان توپ زد؛ ســپس براى سایپا و 
در نهایت هم به عنوان بازیکن آزاد مد نظر ســپاهانى ها قرار گرفت تا 
جانشین خلیل زاده شود. مذاکرات اولیه با این بازیکن تقریبًا نهایى شد 
تا جایى که هیچ بعید نیست او خرید اول سپاهان در لیگ هفدهم لقب 

بگیرد.
دو گزینه دیگر سعید آقایى مدافع چپ تراکتورسازى و على عبدا... زاده 

مدافع صنعت نفت بودند که سپاهانى ها با آنها نیز وارد مذاکره شدند و 
به توافقاتى دست یافتند. البته على عبدا... زاده با آبادانى ها نیز مذاکرات 
جدى داشته ولى احتمال حضور او در سپاهان بسیار باالست.درست مثل 
سعید آقایى که هم تراکتور به دنبال تمدید قرارداد با او است هم یکى از 

گزینه هاى جدى پرسپولیسى ها در تابستان پیش رو قلمداد مى شود.
انتظار مى رود طى روزهاى آتى چند بازیکن دیگر هم به این تیم اضافه 
شوند. یک بازیکن خارجى، یک بازیکن براى جایگزینى فرید کریمى 
و یک مهاجم که به احتمال زیاد ساسان انصارى خواهد بود که مدیران 
سپاهان در حال انجام مذاکره با آنها هستند و طى روزهاى آتى خبرهاى 

در این خصوص شنیده خواهد شد.

  تاخت و تاز 
سـپـاهـان

خشایار بیدمشکى

 با نظر زالتکــو کرانچار پنــج بازیکن 
تیم ســپاهان این تیم را تــرك خواهند 

کرد.
در جلسه  اخیر زالتکو کرانچار با طاهرى 
مدیرعامل باشگاه سپاهان، درباره لیست 
بازیکنان ورودى و خروجى این تیم بحث 
و بررسى شــد که ابتدا سرمربى کروات 
طالیى پوشان لیست بازیکنان خروجى 

را در اختیار باشگاه قرار داد.
بر این اساس فرید کریمى، على احمدى، 
جالل عبدى، طالــب ریکانى و محمد 
روشندل پنج بازیکنى که در ابتداى فصل 
شــانزدهم با نظر عبدا... ویســى راهى 
سپاهان شده بودند، این باشگاه را ترك 

خواهند کرد.
قرار است باشگاه ســپاهان براى تسویه 

حساب این بازیکنان اقدام کند.

رامین رضاییان یکى از سوژه هاى جذاب فصل نقل 
و انتقاالت است. مدافع اخراجى پرسپولیس که مورد 
توجه استقالل و سپاهان قرار دارد، بعد از حضور على 
دایى در ســایپا حاال مورد توجه این باشگاه هم قرار 
گرفته اما انگار این بازیکن ملى پوش برنامه اى براى 
حضور در سایپا ندارد. روزنامه گل در شماره دیروز خود 

به این نکته اشاره کرده که رضاییان به پیشنهاد دایى 
و سایپا جواب رد داده اســت.  جلد ایران ورزشى هم 
اختصاص به پیشنهاد ویتسه هلند به رامین داشت و 
شاید به همین دلیل است که رضاییان عالقه اى به 

ادامه بازى در لیگ برتر ندارد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان گفت: منصور ابراهیم زاده هنوز جزو گزینه هاى هدایت تیم در فصل آینده لیگ 
دسته اول است. 

امجد مسعودزاده در گفتگو یى، در خصوص انتخاب سرمربى تیم مس کرمان اظهار داشت: هنوز چیزى مشخص 
نیست و در حال بررسى هستیم تا گزینه مدنظر را انتخاب کنیم. فعًال در حال مشورت با کمیته فنى هستیم و به 

زودى سرمربى تیم را مشخص خواهیم کرد.
وى در مورد صحبت هاى ابراهیم زاده مبنى بر اینکه به احتمال فراوان با باشگاه مس قطع همکارى خواهد کرد،  
گفت: هیچ چیز 100 درصد نیست و ابراهیم زاده هم جزو گزینه هاى ما براى فصل آینده است. تسویه حسابى که 
ما با او انجام دادیم مربوط به فصل گذشته است و همانطور که گفتم ابراهیم زاده هنوز جزو گزینه هاى هدایت 

تیم ماست.
مدیرعامل باشــگاه مس کرمان در ادامه با بیان اینکه هدف تیمش در فصل آینده صعود به لیگ برتر اســت، 
خاطرنشان کرد: گزینه هاى هدایت تیم مس همه بومى هستند و به امید خدا تا پایان هفته تکلیف نیمکت تیم 

را مشخص خواهیم کرد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس از یک تیم آلمانى پیشنهاد دریافت کرده است. 
سروش رفیعى که به زودى قراردادش با پرسپولیس به پایان مى رسد از تیم هایدنهیم آلمان پیشنهاد دارد. این 

تیم در رقابت هاى بوندس لیگاى 2 آلمان حضور دارد.
قرارداد رفیعى بعد از بازى رفت پرسپولیس و لخویا با پرسپولیس به پایان مى رسد و از این رو به عنوان بازیکن آزاد 

مشکلى براى لژیونر شدن نخواهد داشت.

احتمال دارد محسن بنگر در لیگ هفدهم بار دیگر پیراهن تراکتورسازى را برتن کند.
محسن بنگر بعد از جدایى از پرسپولیس در لیگ شانزدهم پیراهن تراکتورســازى را برتن کرد. بنگر در اوایل 
فصل مصدومیت هاى متوالى نصیبش شد تا نتواند بازى هاى زیادى براى تراکتور انجام دهد اما در نیم فصل 
به بهبودى کامل رسید و براى تیمش به میدان رفت. هنوز چند هفته از بهبودى بنگر نگذشته بود که در رختکن 
تیم بعد از شکست مقابل پرسپولیس او با امیر قلعه نویى سرمربى پیشین تراکتور وارد درگیرى و در نهایت از تیم 

کنار گذاشته شد.
بنگر و قلعه نویى تا پایان فصل با هم چالش هاى رسانه اى داشتند اما در نهایت هم اتفاقى نیافتاد و بنگر بدون 

آنکه بازى زیادى براى تراکتورسازى انجام دهد، قراردادش با این تیم به پایان رسید.
حاال اما با جدایى قلعه نویى از تراکتورسازى و محرومیت تیم از جذب بازیکن جدید مسئوالن باشگاه قصد دارند 
بنگر را به تیم برگردانند و قراردادش را تمدید کنند. این تصمیم البته هنوز به صورت جدى اتخاذ نشده است اما 

احتمال اینکه مسئوالن تراکتور با بنگر براى تمدید قرارداد خود در لیگ هفدهم وارد مذاکره شوند، وجود دارد.

  ابراهیم زاده از گزینه هاى مس کرمان است

  سروش آلمانى مى شود؟

  امیدهاى بنگر براى بازگشت

ر م و ص ر

 مدافــع تیم فوتبــال جوانان 
ایران تأکید کــرد که این تیم در 
رقابت هاى جام جهانى 2017 کره 
جنوبى حرف هاى زیــادى براى گفتن 

خواهد داشت. 
مهران درخشان مهر در مورد شرایط تیم 
جوانان ایران در آستانه رقابت هاى جام 
جهانى کره جنوبــى  گفت: ما تیم 

و خوب و یکدستى داریم 
اکثر بازیکنان 
بــازى در لیگ برتر 
را تجربــه کــرده  و 

باتجربه هستند. ما 
تمرینــات و اردوهاى 

خوبى را هم پشت سر گذاشتیم و هدف 
ابتدایى ما این اســت که از گروهمان 
صعــود کنیــم. مــا در ایــن بازى ها 
حرف هاى زیادى براى گفتن خواهیم 
داشت و باید از اعتبار فوتبال ایران دفاع 

کنیم.
وى در ادامه با ابراز خرسندى از حضور 
در جــام جهانى 2017 اظهار داشــت: 
شــرایط من بــد نیســت و مطمئنًا با 
ریکاورى مناســب مى توانــم به خوبى 
اســتراحت کنم و از لحــاظ بدنى در 

شــرایط خوبى باشــم. فصلى که 
پشت سر گذاشتیم بســیار پرفشار 
و ســخت بود و من حدود 30 بازى 

انجــام دادم اما تجربیــات زیادى را در 
ذوب آهن به دست آوردم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با 
اشــاره به عملکرد این تیم خاطر نشان 
کرد: فشردگى مســابقات باعث شد تا 
کمى دچار مشکل شویم. در بازى آخر 
که در قطر انجام دادیــم از لحاظ بدنى 
کم آوردیم. متأسفانه هوا به شدت گرم 
بود. ذوب آهن مستحق صعود به مرحله 
بعدى لیگ قهرمانان بود اما متأســفانه 
حذف شدیم و به مرحله بعد ن

رفتیم.

ذوب آهن  مستحق صعود بود
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در پایان لیگ شــانزدهم، پنج پدیــده لیگ را معرفى 
مى کنیــم. هر چند کــه گزینه هاى خیلى بیشــترى 
براى جاى گرفتن در این لیســت آماده بودند، ولى هر 
کدام بنا به دالیلى جاى خودشــان را به این پنج نفر 

دادند. 
به عنوان مثال امید نورافکن، فرشید اسماعیلى و میالد 
سرلک با توجه به سن زیر 23 سال، مى توانستند در این 
لیست جاى بگیرند. ولى هر سه بازیکن فصل قبل هم 

در تیمشان بازى کردند و مطرح بودند.
 اینها بیشتر ســتاره بودند تا پدیده. ســن عبدا... زاده، 
ناصــرى، نیک نفس از 23 رد شــد و در این لیســت 

زکى پــور هــم جاى نگرفتند. امثال میالد 
کردن کم نبودند کــه به دلیل  بازى 
مسابقات، در کمتــر از نیمــى از 

از جدول خــط خوردند. 
پنج بازیکــن پدیده لیگ 
شانزدهم را مرور مى کنیم. 

سینا مریدى
بازیکن 21 ســاله فوالد خوزســتان در 1649 دقیقه از 
لیگ شانزدهم به میدان رفت. از 17 دیدار 90 دقیقه اى 
که سینا براى فوالد بازى کرد، در هشت مسابقه تیمش 
گلى دریافت نکرد. ضمن اینکه مریدى یک پاس گل هم 
ارسال کرد. مریدى بیست ودومین بازیکن برتر فصل شد 

و از آنالیزورهاى 90 نمره 2/92 را دریافت کرد.

عارف غالمى
بازیکن تیم ملى جوانان یک پاس گل براى 
سپاهان داد. غالمى هفتادمین بازیکن برتر 
فصل شــد و از آنالیزورهاى 90 نمره 3/17 
کســب کرد. عارف حاال تیم ملــى جوانان 
را بــراى رقابت هاى جام جهانــى همراهى 

مى کند. عارف غالمى 

20 ساله است. 

محمدرضا مهدى زاده
دفاع خوش شــانس تراکتورســازى، 1315 دقیقه براى 
تیمش بازى کرد. مهــدى زاده از مصدومیت هاى هادى 
محمدى، از محرومیت تراکتورسازى از خرید دفاع و بازى 
ندادن به بیگ زاده و همچنیــن دعواى بنگر و قلعه نویى 
بهترین بهره را برد و نمایش خوبى داشت. شش کلین شیت 
تراکتورسازى با حضور مهدى زاده رقم خورد. ضمن اینکه 
یک گل هم زد. نمره و جایگاه مهدى زاده با عارف 

غالمى یکى است.

امید جهانبخش
قاتل تراکتورســازى، به غیر از هفت بازى در 
همه مسابقات این فصل صباى قم 

حضور داشت. 

جهانبخش چهار گل زد و یک بار هــم با خطاى پنالتى 
متوقف شد. هفت کلین شیت هم صباى قم با حضور او به 
ثبت رساند. امید، هفتاد و هفتمین بازیکن برتر فصل لقب 
گرفت و نمره 3/19 را از آنالیزورهاى برنامه 90 کسب کرد. 

پیام ملکیان
پیام خرید هفته چهارم فرهاد کاظمى بود. ولى به قدرى 
خوب بازى کرد که تــا پایان فصل یکــى از بازیکنان 
همیشــه فیکس تیمش بود. ملکیان در این فصل چهار 

شماره 2 سیاه جامگان گل زد و یک پــاس گل داد. 
هشــتمین  و د بازیکــن فصــل هفتا
و  گرفــت  نمــره 3/20را از لقــب 
 90 دریافت کرد. آنالیزورهــاى 

معرفى پدیده هاى لیگ 

عارف غالمى و دوستان !

در حالى که نام جواد نکونام به عنوان جدى ترین گزینه هدایت تراکتورسازى 
تبریز در رسانه ها مطرح شده از تبریز خبر مى رسد نام سه گزینه نهایى روى 

میز مدیران باشگاه قرار گرفته است.
پس از فصل سختى که تراکتورسازى با مشکالت فراوان پشت سر گذاشت، 
امیر قلعه نویى ترجیح داد در این تیم به فعالیتش ادامه دهد و جدایى این مربى 
پرافتخار از تراکتورسازى قطعى شد. اکنون در حالى که بیشتر تیم هاى لیگ 
برترى سرمربى جدید خود را انتخاب کرده اند، باشگاه تراکتورسازى مذاکره 
با چند مربى را آغاز کرده اما هنوز با هیــچ کدام براى قبول هدایت به توافق 
نرسیده است. بر این اساس عالوه بر جواد نکونام که به جمع گزینه ها پیوسته، 
عبدا... ویسى و حســین فرکى جدى ترین گزینه هاى هدایت تراکتور براى 

لیگ هفدهم هستند.

جواد نکونام؛ در انتظار دومین اعتماد
یکى دیگر از گزینه هاى تراکتورســازى براى سال آینده جواد نکونام است. 
کاپیتان سابق تیم ملى در تیم پاس تهران با مدیرعامل مصطفى آجورلو به 

فوتبال ایران معرفى شد و رابطه خوبى با او دارد. نکونام در دوران بازیگرى 
افتخارات بزرگــى را به دســت آورد، تنها یک تجربه نه چنــدان موفق در 
مربیگرى در کنار کارلوس کى روش دارد. نکونام چندماهى مربى تیم ملى 
بود اما در اقدامى عجیب توســط کى روش کنار گذاشــته شد. با وجود این، 
احتمال دارد آجورلو که اولین مدیر فوتبالى نکونام محســوب مى شــود، او 
را براى اولین بار به عنوان ســرمربى روى نیمکت یــک تیم لیگ برترى

 بنشاند. 

حسین فرکى؛ پیشینه خوب، عامل انتخاب
حســین فرکى اگرچه فصل خوبى را با سایپا ســپرى نکرد اما به واسطه دو 
قهرمانى اش با تیم هاى فوالد و سپاهان همچنان مربى موفقى در فوتبال 
ایران محسوب مى شــود. فرکى حاال در بین گزینه هاى تراکتورسازى قرار 
گرفته و مذاکراتى نیز با مسئوالن این باشگاه انجام داده است. فرکى که در 
گذشته نیز نامش براى حضور در تراکتورسازى مطرح شده بود، شاید براى 

لیگ هفدهم روى نیمکت این تیم بنشیند.

عبدا... ویسى؛ کار کردن با جوانان را بلد است
عبدا... ویسى هم در سپاهان نتوانست روزهاى خوبى را سپرى کند و در نهایت 
به آخر فصل هم نرسید. او اگرچه قصد داشت با جوانگرایى در سپاهان نتایج 
خوب استقالل خوزستان را تکرار کند اما موفق نشد. حاال با توجه به اینکه 
تراکتور حق جذب بازیکن جدید براى فصل بعد را ندارد و مربى بعدى مجبور 
خواهد بود از بازیکنان جوان بیشتر استفاده کند، مطرح شدن نام عبدا... ویسى 
عجیب به نظر نمى رسد. ویسى نیز مذاکرات اولیه اى با تراکتورى ها انجام 

داده اما هنوز چیزى در این خصوص مشخص نیست.

سرمربى چه زمانى انتخاب مى شود؟
با توجه به اینکه اکثر تیم هاى لیگ برترى سرمربى جدید خود براى فصل 
بعد را انتخاب کرده اند، مدیران تراکتورسازى نیز باید هرچه زودتر انتخاب 
خود را انجام دهند. به نظر مى رســد تراکتورســازى ظرف چند روز آینده 
سرمربى جدید خود را بشناسد تا هرچه زودتر کار خود را براى لیگ هفدهم 

ز  غــا کند.آ

 کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد که ماندن در این تیم اولویت او براى 
فصل آینده است. 

مهدى رجب زاده در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد ذوب آهن در فصل 
گذشته قابل دفاع بوده است یا خیر؟ گفت: ما دو فصل پیش ششم شدیم و در 
فصلى که گذشت در جایگاه چهارم قرار گرفتیم. شاید برخى با نظر من مخالف 
باشند، ولى امسال مى توانستیم بهتر نتیجه بگیریم و مقام چهارمى کمترین 
چیزى بود که به آن رسیدیم. ما مى توانستیم در جام حذفى قهرمان شویم و 

در لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کنیم.
وى درباره اینکه چرا ذوب آهن نتوانست در حد انتظار نتیجه بگیرد، تأکید کرد: 
من معتقدم در این زمینه باید کارشناسان صحبت کنند. من بازیکن تیم هستم 

و نباید تیم خودم را نقد کنم.
رجب زاده در واکنش به اینکه گفته مى شد برخى بازیکنان با مجتبى حسینى 
دچار اختالف شده بودند، اظهار داشت: در هر تیمى ممکن است برخى مسائل 
ایجاد شود. اصًال اختالف نظر در هر باشگاهى وجود دارد. البته همه ما این را 

یاد گرفته ایم که منافع ذوب آهن و موفقیت این تیم از همه چیز مهمتر است.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن از تمایل خود براى ادامه حضور در این تیم یاد 
کرد و گفت: من قصد دارم فصل آینده هم بازى کنم ولى قراردادم با ذوب آهن 
به پایان رسیده است. فکر مى کنم اگر سرمربى فصل بعد ذوب آهن انتخاب 
شود تکلیف بازیکنان مشخص خواهد شــد. ذوب آهن همیشه براى من در 
اولویت قرار دارد و اگر شرایط مناســب بود دوست دارم دوباره براى این تیم 

بازى کنم.

در شرایطى که استقالل هنوز در بازار نقل و انتقاالت با هیچ بازیکنى به توافق نرسیده است برخى سایت ها از آبى 
پوش شدن قطعى سه بازیکن خبر داده اند. امیدجهانبخش، مرتضى تبریزى و دانیال ماهینى سه بازیکنى هستند 
که در فصل جدید لباس استقالل را مى پوشند. این خبر در شرایطى منتشر شده است که پیش از این گفته مى شد 
استقالل و جهانبخش با هم به توافق نرسیده اند و درباره ماهینى و تبریزى هم اگر چه صحبت هایى شده است 

اما مدیران استقالل خوزستان و ذوب آهن هنوز واکنشى به پیشنهاد استقالل نداده اند.

 یکى از حاشیه هاى تلخ مراسم جشن قهرمانى پرسپولیس که بعد از پیروزى این تیم برابر پدیده مشهد در ورزشگاه 
آزادى برگزار شد، مربوط به گرفتن پرچم کرواسى از دست «بوژیدار رادوشوویچ» بود. سنگربان ذخیره پرسپولیس 
که تصمیم گرفته بود با پرچم ملى کشورش در مراسم اهداى جام شــرکت کند، با محدودیت ها و مخالفت هاى 
عجیبى روبه رو شــد که این مســئله انتقادهاى زیادى را به دنبال آورد. پس از آن سعید فتاحى مسئول برگزارى 
مسابقات لیگ مدعى شد هیچ کجاى دنیا ســابقه ندارد بازیکنان خارجى چنین کارى انجام بدهند؛ یک ادعاى 
عجیب و غیرحرفه اى که به سرعت هم کاربران شبکه هاى اجتماعى با انتشار انبوهى از تصاویر بین المللى غلط 

بودن آن را اثبات کردند.
گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به روز پنج شنبه گذشته و مسابقه فینال جام حذفى. پس از آنکه نفت تهران این 
بازى را برد و بازیکنانش براى حضور روى استیج آماده شدند، «ایگور پراهیچ» مدافع کروات نفت تهران هم درست 
مثل رادوشوویچ با پرچم کشورش در مراسم حاضر شــد که طبعًا حق هم داشت. با وجود این کسى با او مخالفت 
نکرد و هیچ اتفاق بدى هم براى پراهیچ رخ نداد. ظاهراً مسئوالن محترم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال پى برده 
بودند که مخالفت قبلى شان با رادو کار درستى نبوده و پایه منطقى نداشته است. از آنها بابت اصالح اشتباه قدردانى 
مى کنیم اما کاش کسانى که مسئولیت دارند از همان ابتدا اطالعات الزم را در حوزه کارى شان کسب کنند تا چنین 

اتفاقات تلخى رخ ندهد.

تیم هندبال دیناموبخارست با حضور هندبالیست هاى اصفهانى قهرمان جام حذفى رومانى شد.
دیدار فینال جام حذفى هندبال رومانى (کوپارومانیا) بین دو تیم دیناموبخارست و کنستانسا برگزار شد.

این دیدار در نهایت با برترى 23 بر 21 دیناموبخارست به پایان رســید تا این تیم براى دومین فصل متوالى بر 
سکوى قهرمانى جام حذفى هندبال رومانى بایستد.

سجاد استکى و ا... کرم اســتکى دو لژیونر اصفهانى هندبال ایران در این دیدار درخشش خوبى داشتند. سجاد 
استکى هفت گل و ا... کرم استکى چهار گل براى دیناموبخارست به ثمر رساندند.

ســید علیرضا موســوى دیگر بازیکن اصفهانــى دیناموبخارســت به دلیــل مصدومیت در این مســابقه
 به میدان نرفت.

  تبریزى آبى پوش مى شود؟

  پرچم کرواسى فقط براى رادو ممنوع بود؟

  قهرمانى دیناموبخارست با اصفهانى ها 

 رجب زاده:

مى توانستیم قهرمان شویم و صعود کنیم!

ل امید نورافکن، فرشید اسماعیلى و میالد 
این 3جه به سنزیر23 سال، مى توانستند در

بگیرند. ولى هر سه بازیکن فصل قبل هم 
زى کردند و مطرح بودند.

ســتاره بودند تا پدیده. ســن عبدا... زاده، 
3ک نفس از 23 رد شــد و در این لیســت 

زکى پــور هــم د. امثال میالد 
کردن ــه به دلیل  بازى 
مسابقات، ز نیمــى از

ـط خوردند. 
ن پدیده لیگ 
مرور مى کنیم. 

ارسال کرد. مریدى بیست ودومین بازیکن برتر فصل شد 
2 نمره 2/92 را دریافت کرد. 0و از آنالیزورهاى 90

عارف غالمى
بازیکن تیم ملى جوانان یک پاس گل براى 
سپاهان داد. غالمى هفتادمین بازیکن برتر 
7 نمره 3/17 0فصل شــد و از آنالیزورهاى 90

کســب کرد. عارف حاال تیم ملــى جوانان 
را بــراى رقابت هاى جام جهانــى همراهى 

مى کند. عارف غالمى 

محمدى، از محرومیت تراکتورسازى از خرید دفاع و بازى 
و قلعه نویى ندادن به بیگ زاده وهمچنیــن دعواى بنگر

بهترین بهره را برد و نمایش خوبى داشت. شش کلین شیت 
تراکتورسازى با حضور مهدى زاده رقم خورد. ضمن اینکه 
یک گل هم زد. نمره و جایگاه مهدى زاده با عارف 

غالمى یکى است.

امید جهانبخش
قاتل تراکتورســازى، به غیر از هفت بازى در 
همه مسابقات این فصل صباى قم 

حضور داشت. 

پیام ملکیان
ولى به قد هفته چهارم فرهاد کاظمى بود. پیام خرید
خوب بازى کرد که تــا پایان فصل یکــى از بازیک
همیشــه فیکس تیمش بود. ملکیان در این فصل

..د.اد. شماره 2 سیاه جامگل زد و یک پــاس گل د
هشــتمین  و د بازیکــن فصهفتا
و  گرفــت  نمــره 3/20لقــب 
90 دریافت کرد.آنالیزورهــاى

  3 گزینه نهایى روى میز مدیران تراکتور 

نکونام، ویسى و فرکى

سرمربى جدید خود را بشناسد تا هرچه زودتر کار خودى مطرح شده بود، شاید براى 
ز زززـا غـ کند.آ



1414حوادثحوادث 2939 سال چهاردهمسه شنبه  26 اردیبهشت  ماه   1396

چهل تکه

«آبراهام ماگن» در طول ماه گذشــته با حمله مسلحانه به دو 
بانک در جنوب فلوریدا حدود 60 هزار دالر به سرقت برده بود.

 ســارق پس از ورود به بانک با ادعاى اینکه بخاطر بیمارى 
مادربزرگش نیاز فورى به پول دارد، با تهدید اسلحه صندوق 
بانک را خالى کرده و متوارى شــده بود.مأمــوران «اف بى  
آى» با بررسى دوربین هاى مداربسته نزدیک بانک و با کمک 
کارشناس هاى تشــخیص هویت پى بردند سارق بانک مرد 
جوانى اســت که با گریم چهره خود را تغییر داده تا شناسایى 
نشود. به این ترتیب پلیس با شناسایى مخفیگاه متهم، موفق به 
دستگیرى اش شد. ماگن پس از دستگیرى اعتراف کرد چندى 
قبل از سرقت، از محل کارش اخراج شده و براى تأمین اجاره 

خانه اش نیاز به پول داشته است.

ســتاره تلویزیونى مشــهور آمریکایى به جرم آزار و اذیت و 
شکنجه دو دختر به دوبار حبس ابد و 40 سال زندان محکوم 

شد.
«ویلیام هیدن » بازیگر سرشــناس کلیــه اتهامات وارده را 
تکذیب کرده است اما پس از صدور حکم، وى با لبخند رضایت 
دادگاه را ترك کرد. هر دو قربانى در زمان ســوء استفاده این 
بازیگر 12 و 13 ساله و زیر ســن قانونى بوده اند. این مجرم 
جنسى در ســال 2014 میالدى پس از شکایت قربانیانش 
دستگیر و راهى زندان شــد و قاضى وى را در دادگاه مجرم 
شــناخته و محکوم کرد.  هیدن یکى از ستارگان سرشناس 
سینمایى بود که بین سال هاى 2011 تا 2014 میالدى در 

کانال دیسکاورى سریال هاى زیادى بازى کرده است.

ســرویس هاى دوربین هاى امنیتى در متــروى مصر تصویر 
دخترى را ثبت کرد که به مدت طوالنى در ایستگاه نشسته بود 

در حالى که قطارهاى زیادى آمدند و رفتند. 
در ادامه تیمى از مأموران مترو به سراغ او رفتند؛ آرایش غلیظ در 
مقابل صداى زمخت وى موجب شد تا مأموران او را با خود به 

ایستگاه پلیس مترو ببرند.
پس از اینکه مأموران به ایستگاه رسیدند پلیس زن را فراخواندند 
و بالفاصله متوجه شد که این زن مرموز در اصل مرد است که در 

ظاهِر یک زن حاضر شده است.
این مرد زن نما در اظهارات خود مدعى شد، براى این در ظاهر 
زنان حاضر مى شده است که بتواند سوار قسمت بانوان شود و 

نیت شیطانى خود را در قالب یک زن در واگن زنانه عملى کند.

پرسه هاى مرد زن نما در مترومحکومیت ستاره تلویزیونى سرقت  از بانک با تغییر چهره  030201

حدود ســاعت 19 و 40 دقیقه روز جمعه چهار زن و چهار 
کودك از اهالى منطقه کریم آباد شهرستان رفسنجان در 
بازگشت از مراسم جشن در شهرستان سرچشمه، در جاده 
یکطرفه و پرشیب رفسنجان درحرکت بودند که به ناچار 
و براى فرار از مزاحمت هاى دو پســر جوان زانتیا سوار، 
سریک پیچ از مسیر منحرف شــدند و پس از چندین بار 
معلق خوردن، به پل آهنى کنار جاده برخورد کردند و در 

میان الشه مچاله شده اتومبیل گرفتار شدند.
راننده زانتیا با دیدن این صحنه به ســرعت متوارى شد. 
اما رانندگان عبورى بالفاصله وارد عمل شدند وبه کمک 
حادثه دیدگان شتافتند. دقایقى بعد هم امدادگران اورژانس، 
آتش نشــانى ومأموران پلیس به محل حادثه رسیدند. تا 
اینکه اجساد سه زن و سه کودك با سختى فراوان از میان 
الشه خودرو بیرون کشیده شد و پیکر نیمه جان یک زن 25 
ساله و خواهر زاده 12 ساله اش به بیمارستان انتقال یافت. 

اما آنها نیز پیش از طلوع آفتاب شنبه، تسلیم مرگ شدند.
صبح روز یک شــنبه 24 اردیبهشت، پیکر «افسانه» 30 
ساله در کنار اجساد دختر12 ساله اش«نرگس» و «پارسا» 
سه ساله اش قرارداده شد. پیکرهاى «مهتاب» 23 ساله، 
«فاطمه» 25 ساله و برادرزاده هشت ساله شان «نگین» 
نیز درکنار سایر اجســاد درگورستان جاى گرفت. اندکى 
دورتر هم پیکر «اکرم» 31 ســاله ودخترهشت ساله اش 

«آیدا» درمیان اندوه مردم به گورستان انتقال یافت.
پسرعموى افسانه که پس از ساعت ها از این داغ نفسگیر 
همچنان صدایش بغض آلود و گرفته بود گفت: «جمعه 
عصر دخترعموهایم و بچه ها سوار ماشین دوستشان شده 

بودند. دختر راننده نیز در ماشین بود. آنها با هم براى مراسم 
جشن به سرچشمه رفته بودند که حدود ساعت 20 افسانه 
دربین راه به شوهرش تلفن زد و گفت در جاده رفسنجان 
هستند و سوار خودروى دوستشان اکرم به سمت خانه در 
حرکتند. اما هنوز حرفش تمام نشــده بود که شوهرش  
صداى جیغ مهیبى شنید و ناگهان ارتباط قطع شد. شوهر 
افسانه که مى دانســت اتفاق هولناکى افتاده، هراسان و 
دستپاچه با پلیس و اورژانس  تماس گرفت و به پرس وجو 
پرداخت اما هیچ خبرى به دست نیاورد. تا اینکه خبرکشته 
شدنشــان را دریافت کرد. اما هنوز باورش نمى شــد چه 
اتفاق شومى افتاده اســت. در این حادثه افسانه به همراه 
دو فرزندش و دو خواهرش مهتاب و فاطمه، برادرزاده شان 
و دوستشان اکرم، به همراه دخترش جان باختند و راننده 
زانتیا و همدستش نیز بدون توقف متوارى شدند. آنطور که 
مى گویند این دو پسر جوان هم از اهالى رفسنجان هستند 
خوشبختانه پلیس در کمتر از یک روز هر دو را شناسایى 

و دستگیر کرد.»
سرهنگ عباسى فرمانده انتظامى شهرستان رفسنجان 
نیز گفت: «در این حادثه راننده زانتیا که براى خودنمایى در 
برابر سرنشینان رانا قصد سبقت داشته باعث دستپاچگى 
راننده خودرو شــده و این تصادف وحشــتناك رخ داده 
است. با پیگیرى هاى انجام شده پلیســى این دو راننده 
که از صحنه متوارى شده بودند ساعت 2 بامداد شنبه 23 
اردیبهشت به دام افتادند. آنها در اعترافاتشان گفته اند قصد 
داشتند با سرعت زیاد از خودروى رانا سبقت بگیرند که در 
سر پیچ خودروى حامل زنان و کودکان از مسیر منحرف و 

واژگون شده است.»
وى افزود: «سرنشــینان زانتیا که دو پسرحدود 22 ساله 
هســتند پس از دســتگیرى و تکمیل پرونده به زندان 

رفسنجان انتقال یافتند.»
ســرهنگ نجفى فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان 
نیز درباره علل وقوع این حوادث گفــت: « در این مورد 

خاص که در جاده یکطرفه سرچشمه به رفسنجان اتفاق 
افتاد یکى از علل حادثه را مى توان بخاطر رعایت نکردن 
سرعت مطمئنه ازسوى راننده «رانا» نیزدانست و راننده 
رانا از سرعت مطمئن تجاوز کرده است. نکته دیگر در این 
حادثه تعداد سرنشینان خودرو است که همین امر نیز در 

تعیین سرعت مطمئنه براى خودرو مؤثر خواهد بود.»

«کریم آباد» رفسنجان 
درسوگ 8 زن 

وکودك 

بامداد پنج شنبه 17 فروردین ماه سال 91 بود که کارکنان بیمارستان دى تهران، مأموران پلیس را از جریان مرگ مشکوك 
پسر جوانى باخبر کردند. بررسى هاى پلیس نشان داد که پسر جوان بر اثر اصابت چاقو به گردنش مجروح و بعد از انتقال به 
بیمارستان فوت شده است. همچنین معلوم شد که پسر مجروح با بنز گرانقیمتى به بیمارستان منتقل شده است. سرنشینان بنز 
که دو پسر جوان بودند، مدعى شدند که وى در تصادفى زخمى شده و آنها براى نجات جانش او را بیمارستان منتقل کرده اند. 

کارکنان بیمارستان گفتند: راننده و سرنشین بنز 
محل را ترك کرده اند. 

در شــاخه دیگر از بررســى ها، مأموران صاحب 
خودروى بنز را که پســر ســفیر ســابق یکى از 
کشور هاى آمریکاى التین بود، شناسایى کردند 
و تحقیقات نشان داد وى شب حادثه در خانه اش 
پارتى مختلطــى را برگزار کرده کــه تعدادى از 
هنرپیشــه ها و بازیکنان معروف ورزشى در آن 
شرکت داشته اند و مقتول نیز در درگیرى در پایان 

برگزارى پارتى به قتل رسیده است.  
در چنین شــرایطى مأموران، پسر سفیر سابق را 

بازداشت کردند. وى در بازجویى ها قتل را  انکار کرد و در شرح حادثه گفت: «شب حادثه با همکارى مردى که سرکرده برگزارى 
پارتى هاى مهم است در خانه ام پارتى برگزار کردم. مقتول از مهمانان من بود که متوجه شدم با پسر جوانى به نام "شایان" تلفنى 
درگیر شده است. شایان همراه تعدادى از دوستانش قصد داشتند در مهمانى ما شرکت کنند که با مخالفت تعدادى از مهمان ها 
روبه رو شدند و من هم به آنها اجازه ندادم. وقتى مهمانى تمام شد، شایان جلو خانه ما با مقتول درگیر شد و او را زخمى کرد. 
من و شایان او را به بیمارستان منتقل کردیم. او وقتى متوجه شد دوستم فوت کرده از محل گریخت.» وقتى مأموران براى 
دستگیرى شایان راهى خانه او شدند، فهمیدند او به مکان نامعلومى گریخته است. در حالى که پنج سال از حادثه گذشته بود 
مأموران مخفیگاه شایان را در یکى از خیابان هاى غربى شهر شناسایى و او را همراه زن صیغه اى اش دستگیر کردند. متهم براى 

بازجویى به دادسراى امور جنایى منتقل شد و مقابل قاضى ایلخانى بازپرس شعبه  هشتم به قتل اعتراف کرد.

2 موتورسیکلت سوار با رسیدن به یک خودرو در خیابان، گوشى تلفن دخترى را از داخل ماشین قاپیدند و فرار کردند. اما این 
پایان ماجراى سرقت نبود چرا که راننده خودرو به تعقیب سارقان موتورسوار پرداخت و پس از طى مسافتى و در تصادفى، یکى 

ازآنان را به کام مرگ برد.
درپى ایــن حادثه که مرداد ســال 94 در خیابان 
جمهورى تهران اتفاق افتاد، راننده جوان به اتهام 

قتل عمد جوان موتورسیکلت سوار دستگیر شد.
متهم کــه «پرویــز» نــام دارد در بازجویى به 
کارآگاهان گفت: «من همــراه مادر و خواهرم با 
خودروى 206 از میهمانى مى آمدیم که در مسیر 
خواهرم با گوشى تلفن همراهش صحبت مى کرد. 
اما ناگهان دو موتورسیکلت ســوار از راه رسیدند، 
گوشى را از دســت خواهرم قاپیدند و فرار کردند. 
بالفاصله براى اینکه گوشــى خواهرم را از آنها 
بگیرم تعقیبشان کردم تا اینکه در بین راه با ماشین 

تصادف کردند و یکى از آنها جانش را از دست داد.» پسر جوان از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفرى استان تهران اعزام شد 
و قاضى عبداللهى رئیس  و قاضى کیخوا  مستشار دادگاه،– محاکمه او را آغاز کردند.در آغاز جلسه متن کیفرخواست توسط 
نماینده دادستان بیان شد. سپس اولیاى دم (پدر و مادر مقتول) تقاضاى قصاص کردند، آنگاه متهم پاى میز محاکمه ایستاد 
تا از خود دفاع کند. پرویز با گریه به قضات گفت: «این اولین بار است که پایم به عنوان متهم به دادگاه مى افتد. آن شب وقتى 
دیدم گوشى تلفن خواهر 16 ســاله ام را دزدیدند و فرار کردند براى پس گرفتن گوشى به تعقیب دو جوان موتورسوار رفتم و 

نمى دانستم که یکى از آنها اینگونه کشته خواهد شد.»
پس از پایان اظهارات متهم، قضات دقایقى با والدین جوان مقتول به گفتگو پرداختند تا شاید آنها از حق قصاص خود گذشت 
کنند که آنها نیز براى تصمیم گیرى فرصت خواستند. بدین ترتیب قضات دادگاه به اولیاى دم 20 روز فرصت دادند تا پس از 

این مدت حکم نهایى صادر خواهد شد.

28 اسفندماه سال گذشته مردى به اداره پلیس رفت 
و براى پیدا کردن پسرش که به طرز مرموزى ناپدید 
شده بود، درخواست کمک کرد. وى در توضیح ماجرا 
گفت: «خانه ما در یکــى از خیابان هاى غرب تهران 
اســت. صبح پســرم "پیمان" براى انجام کارى با 
خودروى پژویش از خانه خارج شــد و دیگر به خانه 
برنگشــت. پس از این تلفن همراهش نیز خاموش 
شــد و هر چقدر تالش کردم او را پیدا کنم، فایده اى 
نداشت و االن به اداره پلیس آمدم تا در خواست کمک 

کنم.»
پس از طرح شکایت پرونده به دستور قاضى سهرابى 
بازپرس شعبه نهم دادسراى امور جنایى تهران براى 
رســیدگى در اختیار تیمى از کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیس آگاهى قرار گرفت. در حالى که تحقیقات ادامه 
داشت، شاکى دوباره به اداره پلیس رفت و مدعى شد 
فردى که پسرش را ربوده،مردى آشناست که تماس 
گرفته و در قبال آزادى پسرش درخواست پول کرده 
اســت. وى گفت: «یک روز بعد از گم شدن پیمان 
پســر جوانى با خانه ما تماس گرفت و گفت پیمان را 
گروگان گرفته است و براى آزادى پسرم 300 میلیون 
تومان درخواست پول کرد. صداى مرد آدم ربا آشنا بود 
و خیلى لهجه داشت. وقتى خوب به صدا گوش دادم، 
صداى او را شناختم. او "مجید" نام دارد و مدتى قبل 

از یکى از شهرستان هاى غرب کشور به تهران آمد و 
مستأجر ما بود.»

مأمــوران بعــد از بــه دســت آوردن این ســرنخ، 
مجیــد را به عنــوان مظنــون تحت تعقیــب قرار 
دادند. بررســى ها نشــان داد پســر گمشــده روز 
حادثــه همراه مجیــد  به خانــه یکى از دوســتان 
مشترکشــان رفته بود. همچنین مشــخص شــد 
مجید پس از حادثــه به طرز مرموزى ناپدید شــده

 اســت. در چنین شــرایطى مأموران براى بررسى 
بیشــتر راهى خانه دوست مشــترك مجید و پیمان 
شــدند که دریافتند یک روز بعد از حادثه مجید خانه 
دوست مشترکشان را آتش زده و به مکان نامعلومى 

گریخته است. 
دوست مشترك پیمان و مجید در بازجویى ها گفت: 
«مجید کلید خانه مرا داشت و در نبود من به خانه ام 
رفت و آمد داشــت. روز حادثه بیرون بودم که تلفنى 
با من قرار مالقات گذاشــت. وقتى ســر قرار رفتم، 
او با خودروى پیمــان کنار خیابــان منتظر من بود. 
او گفــت به صورت اتفاقــى خانه ام آتــش گرفته و 
همه لــوازم زندگى ام ســوخته اســت. وى قرار بود 
چند روز بعد خســارت مرا پرداخت کنــد که ناگهان 
ناپدید شــد.»  همزمان با ادامه تحقیقات، مأموران 
موفق  شــدند خودروى پسر گمشــده را در یکى از 
شــهرهاى حوالى تهران کشــف کنند. پس از این 
مأموران تحقیقات گســترده اى را براى شناســایى 
متهم آغاز کردند اما با گذشت حدود دو ماه از حادثه 
هیچ ســرنخى از او نیافتند به همیــن دلیل قاضى 
سهرابى دستور انتشــار عکس متهم را در رسانه ها 
صادر و از شــهروندان درخواست کرد در صورتى که 
از مخفیگاه متهم با خبر هســتند، بــا پلیس تماس

 بگیرند.

گروگانگیر مرد تهرانى 
وقتى فرهاد در خانه ام آمد...ناپدید شد

قتل در پارتى شبانه پسرسفیر ونزوئال 

محاکمه جوانى که سارق تلفن همراه را کشت 

سرباز وظیفه «مرتضى اردونى» که همراه همرزمانش مورد کمین گروهک جیش الظلم قرار گرفت و تیر خالص خورد به طرز معجزه آسایى زنده ماند.
سرباز وظیفه مرتضى اردونى متولد 75 اهل شهر خواف از توابع استان خراسان رضوى است که در دى ماه 94 به خدمت مقدس سربازى اعزام شده بود و پس از اتمام آموزشى 

جهت ادامه خدمت به هنگ مرزى میرجاوه اعزام مى شود.
در تاریــخ 6 اردیبهشــت بــه پاســگاه میــل 101 جهــت مأموریــت اعــزام مــى شــوند و همــراه دوســتانش مــورد کمیــن گروهــک جیــش الظلــم قــرار

 مــى گیــرد و 9نفــر از همرزمانش بــه درجه رفیــع شــهادت نائل آمدنــد. زمانــى که اشــرار جهت جمع آورى ســالح شــهدا مــى آیند به تــک تک نفــرات تیر 
خالص مى زنند ولى خوشــبختانه تیرى که به ســرباز اردونى زده شــد به گردنش اصابــت کرد امــا  او  همچنان نفس مى کشــد و حال عمومــى اش رضایت بخش

 است.

سرباز تیر خالص خورد اما زنده ماند 

بامداد 13 اردیبهشت 89 جنازه یک پسر نوجوان که کارت شناسایى همراهش نشان مى داد 
«فرهاد» نام دارد در حاشیه خیابان ابوسعید پیدا شد. پلیس در نخستین گام از تحقیقات به 
بررسى هویت وى پرداخت. وقتى یک زن و مرد میانسال به کالنترى 157 مسعودیه رفتند 
و ناپدید شدن پسر 11ساله شان را به پلیس اعالم کردند مشخص شد جنازه ناشناس متعلق 
به فرزند آنهاست. این پدر و مادر گفتند پسرشان صبح روز قبل از خانه بیرون رفته و دیگر 

بازنگشت. 
وقتى پزشکى قانونى علت مرگ پسر نوجوان را خفگى اعالم کرد پرونده رنگ و بوى جنایى 
به خود گرفت و تالش براى ردیابى عامل یا عامالن جنایت خاموش  آغاز شد. در گزارش 
پزشکى قانونى همچنین روشن شد این پسر قبل از مرگش مورد آزار قرار گرفته بود. پلیس در 
تحقیقات محلى دریافت مرد جوانى به نام «غالم» که قاچاقچى مواد مخدر است در نزدیکى 
محل پیدا شدن جنازه سکونت دارد و همسایه ها بارها نسبت به رفت و آمدهاى مشکوك به 

خانه اش از وى شکایت کرده اند.
به این ترتیب غالم  33 ساله بازداشت شــد. وى که منکر آشنایى با پسر نوجوان بود وقتى 
فهمید همسایه ها گفته اند وى را همراه فرهاد دیده اند به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: 
«پسر نوجوان را در پارك دیدم. او از من مواد مى خواست اما بخاطر سن کم به او مواد ندادم. 
اما نیمه شب مقابل در خانه ام آمد. او که حال طبیعى نداشت با التماس از من مواد خواست. 
من هم او را به داخل خانه دعوت کردم. فرهاد در راه پله ها مشغول مواد کشیدن شد و من در 
خانه ام خوابیدم. اما صبح زود متوجه شدم جان سپرده اســت. من از ترسم جنازه اش را به 

خیابان بردم و با اورژانس تماس گرفتم.»

این متهم درباره آزار پسر نوجوان گفت: «وقتى فرهاد به خانه مان آمد گرسنه بود. من برایش 
غذا گرم کردم و به او دادم. من با میل خودش او را آزار دادم اما وقتى نیمه شب خروپف کرد 
او را از خواب بیدار کردم. مى ترسیدم پدر و مادرم که در طبقه باال زندگى مى کردند متوجه 
حضور او شوند. اما فرهاد بار دیگر به خواب رفت وباز شروع به خرو پف کرد. من هم دستم را 
روى دهانش گذاشتم تا ساکت شود اما یکباره متوجه شدم نفس نمى کشد. به همین خاطر از 
ترسم جنازه اش را به خیابان بردم و رها کردم.» به دنبال اعتراف هاى مرد مواد فروش وى 
پاى میز محاکمه ایستاد و به قصاص و شالق محکوم شد. حکم صادره در شعبه 16 دیوان 
عالى کشورتأیید شــده بود که پدر و مادر فرهاد با دریافت دیه اعالم رضایت کردند. به این 

ترتیب غالم از یک قدمى چوبه دار به زندگى برگشت و از جنبه عمومى جرم محاکمه شد.
در ابتداى این جلسه که در شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان تهران برگزار شد نماینده 
دادستان کیفرخواست را خواند و طبق ماده 612 قانون مجازات اسالمى براى غالم مجازات 
خواست.در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شــد و غالم را به هشت سال زندان با 

احتساب روزهاى بازداشت محکوم کرد.
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روزنامه کیهان نوشت: «بازیگرى که در دولت هاى نهم و دهم در بیش از 20 فیلم بازى کرده بود و جوایزى را هم گرفته بود گفته که ممنوع از کار بوده است.
یکى از حواشى همایش حسن روحانى در ورزشگاه آزادى، حرف هاى باران کوثرى، بازیگر سینما بود. او در این همایش، فیلم جدیدى بازى کرد و با حالت بغض آلود گفت که در دولت قبل بخاطر انتقاد، ممنوع از کار شد.

این اظهارات کوثرى درحالى است که او جزو آن دسته از بازیگرانى بود که در دوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد، از بیشترین لطف و امکان برخوردار بودند. به طورى که در طول دولت هاى نهم و دهم در بیش از 20 
فیلم بازى کرد و چند بار نیز نامزد یا برنده سیمرغ جشنواره فجر شده بود.

اى کاش خانم کوثرى که به واسطه پدر تهیه کننده و مادر کارگردان خود و همچنین الطاف دولت هاى مختلف، همیشه امکان کار و خودنمایى و دریافت جایزه داشته، اشاره اى هم به هزاران همکار خود که در چهار سال 
گذشته بیکار بودند هم مى کرد.

لیلى رشیدى دیگر تبلیغاتچى حسن روحانى چند روز پیش در روزنامه زرد آفتاب یزد، به هواداران دیگر نامزدهاى ریاست جمهورى توهینى وقیحانه کرد!
ظاهراً مدعیان روشنفکرى، دروغگویى و توهین را از لوازم منورالفکرى و حقوق و طلب خود تلقى مى کنند و آزادى بیان را در انحصار همپالگى هاى خود مى دانند و بس!

خوب است این مدعیان همیشه طلبکار توضیح دهند چه نسبتى با مردم عادى و آرمان ها و خواسته هاى آنها دارند و چرا همواره بین آنها و توده هاى مردم فاصله  نجومى است؟»

حمله تند کیهان به باران کوثرى

عباس غزالى بازیگر سینما و تلویزیون، 
این روزهــا مشــغول بازى در ســریال 

«آشوب» به کارگردانى امیر پوروزیرى است 
که قصه اى عاشقانه را بعد از انقالب و همزمان با 

آغاز جنگ تحمیلى روایت مى کند.
وى درباره فعالیت هاى خود و حضور در این سریال بیان کرد: سریال 
«آشوب» در ژانر تاریخى در حال ساخت است و به موضوعات بعد از 
انقالب تا زمان آغاز جنگ و ایام آزادسازى خرمشهر بازمى گردد و این 

روزها سخت مشغول کار هستیم و نقش اصلى آن را عهده دار هستم.
غزالى درباره دالیل پذیرش نقش «صفا» در این سریال اظهار داشت: تم 

اصلى قصه یک تم عاشقانه است و مثلث عشقى است که بین سه کاراکتر 
اصلى شکل مى گیرد. بعد اتفاقات جنگ پیش مى آید و ترکیب اینها در کنار 

هم یک ترکیب جذاب را ایجاد مى کند، از سوى دیگر قصه هم مرا 
به ســمت خودش جذب کرد و حس کردم بعد از مدت ها با 

یک نقش خوب مى توانم به تلویزیون بازگردم.
وى درباره ســایر فعالیت هاى خود گفت: در حال 
حاضر دو فیلم سینمایى آماده اکران دارم که بعد 
از اتمام مراحل فنى آماده مى شــوند. «همه چى 
عادیه» به کارگردانى محســن دامادى را آماده 

دارم که یک فیلم کامًال تجارى بارگه هاى فانتزى 
که شخصیت محور است و من نقش اصلى این فیلم را 

ایفا مى کنم و فیلم دیگرم «من یوســفم مادر» نام دارد که 
در جرگه فیلم هاى هنرى باحال و هوایى متفاوت مى گنجد،یک 

فیلم خاص بــه کارگردانى محمدرضا فر طوســى که فیلــم اول این 
کارگردان است و از شاگردان مرحوم عباس کیارستمى بوده است.

عکس هایى از فیلم تجربى «24 فریم» آخرین ســاخته 
عباس کیارســتمى کارگردان درگذشته ســینماى ایران 

منتشر شد.
عباس کیارستمى که تابستان سال گذشــته در سن 76 
سالگى درگذشت، یکى از بزرگ ترین کارگردانان ایران بود 
که در طول دوران فعالیت هنرى و سینمایى خود توانست 

ماهیت روح انسانى را در آثارش استخراج کند.

او که فیلم هاى ماندگارى چون «خانه دوست کجاست؟»، 
«کلوزآپ»، «طعم گیالس» و... را به یادگار گذاشته است، 
در آخرین پروژه خود پیش از درگذشــتش، فیلم تجربى 
«24 فریم» را ســاخت که مجموعه اى از فیلم هاى کوتاه 
چهار و نیم دقیقه اى با الهام از تصاویر ثابت شامل نقاشى و 

عکس هاى گرفته شده توسط خود کیارستمى است.
کیارستمى پیش از این درباره فیلم «24 فریم» گفته بود: 

«نقاشان تنها یک فریم از واقعیت را ثبت مى کند و نه هیچ 
چیز پیش و پس آن. در فیلم "24 فریم"تصمیم گرفتم از 
عکس هایى که در طول این سال ها گرفتم استفاده کنم و 
چهار ونیم دقیقه را از آنچه تصور مى کردم پیش و پس از هر 
عکس رخ داده را نیــز در آن قرار داده ام. اولین بار هنگامى 
که مشغول فکر درباره آثار نقاشــان بزرگ پیش از اختراع 
سینما بودم، ایده فیلم "24 فریم" شکل گرفت. درباره شوق 
نقاشان آن دوره براى ثبت واقعیت با تمام دقت فکر کردم 
که این سطح از دقت، در آثار نقاشانى چون "شکرچیان در 
برف" از "پیتر بروگل" و "خوشه چین ها" اثر "ژان فرانسوا 
میله"مشهود است. نقاش در اینجا یک فریم از واقعیت را 
ثبت مى کند، نه هیچ چیز پیش و نه هیچ چیز پس از آن. فیلم 
"24 فریم" با اندیشه در نقاشــى هاى تاریخى و درون ساز 
آغاز شد و عکس هایى که خودم در طول  سال ها گرفته بودم 
به تکامل رسید. هریک از این فریم ها در واقع چهار دقیقه و 
سى ثانیه از آن چیزى است که تصور کردم پیش و پس از 

ثبت هر عکس روى داده است.»
 فیلم «24 فریم» قرار اســت به مناسبت هفتادمین دوره 
برگزارى جشــنواره فیلم کن، به صــورت ویژه در جریان 
این رویداد سینمایى که از چند روز دیگر در فرانسه برگزار 

مى شود، رونمایى شود.

روزنامه کیهان نوشت: «بازیگرى که در دولت هاى نهمو د
یکى از حواشى همایش حسن روحانى در ورزشگاه آزادى،
این اظهارات کوثرى درحالى است که او جزو آن دسته از ب
فیلم بازى کرد و چند بار نیز نامزد یا برنده سیمرغ جشنواره
اى کاش خانمکوثرى که به واسطه پدر تهیه کننده و ماد

گذشته بیکار بودند هم مى کرد.
لیلى رشیدى دیگر تبلیغاتچى حسن روحانى چند روز پیش
م ظاهراً مدعیان روشنفکرى، دروغگویى و توهین را از لوازم
خوباست اینمدعیان همیشه طلبکار توضیح دهند چه نس

حمله تند کیهان به بار

عکس هایى از فیلم تجربى «24 فریم» آخرین ســاخته 
عباس کیارســتمى کارگردان درگذشته ســینماى ایران 

منتشر شد.
6عباس کیارستمى که تابستان سال گذشــته در سن 76

سالگى درگذشت، یکى از بزرگ ترین کارگردانان ایران بود 
که در طول دوران فعالیت هنرى و سینمایى خود توانست 

ماهیت روح انسانى را در آثارش استخراج کند.

او که فیلم
«کلوزآپ»
در آخرین
«24 فریم
چهار و نیم
عکس هاى
کیارستمى

اس غزالى بازیگر سینما و تلویزیون،
ن روزهــا مشــغول بازى در ســریال 

کارگردانى امیر پوروزیرىاست  شوب» به
ه قصه اى عاشقانه را بعد از انقالب و همزمان با 

از جنگ تحمیلى روایت مى کند.
ى درباره فعالیت هاى خود و حضور در این سریال بیان کرد: سریال 
شوب» در ژانر تاریخى در حال ساخت است و به موضوعات بعد از 
این الب تا زمان آغاز جنگ و ایام آزادسازى خرمشهر بازمى گردد و
زها سخت مشغول کار هستیم و نقش اصلى آن را عهده دار هستم.

زالى درباره دالیل پذیرش نقش «صفا» در این سریال اظهار داشت: تم 
صلى قصه یک تم عاشقانه است و مثلث عشقى است که بین سه کاراکتر 
صلى شکل مى گیرد. بعد اتفاقات جنگ پیش مى آید و ترکیب اینها در کنار 

م یک ترکیب جذاب را ایجاد مى کند، از سوى دیگر قصه هم مرا 
 ســمت خودش جذب کرد و حس کردم بعد از مدت ها با 

بازگردم. به تلویزیون ک نقش خوب مى توانم
ى درباره ســایر فعالیت هاى خود گفت: در حال 
ضر دو فیلم سینمایى آماده اکران دارم که بعد
 اتمام مراحل فنى آماده مى شــوند. «همه چى
دیه» به کارگردانى محســن دامادى را آماده

رم که یک فیلم کامًال تجارى بارگه هاى فانتزى 
ه شخصیت محور است و من نقش اصلى این فیلم را 

فا مى کنم و فیلم دیگرم «من یوســفم مادر» نام دارد که 
 جرگه فیلم هاى هنرى باحال و هوایى متفاوت مى گنجد،یک 

لم خاص بــه کارگردانى محمدرضا فر طوســى که فیلــم اول این 
است. از شاگردان مرحوم عباس کیارستمى بوده رگردان است و

پانته آ بهرام نسبت به لفظ «مردم بدبخت» که از سوى برخى کاندیداها به کار برده شده است، انتقاد کرد.
این بازیگر با اعالن بیانیه اى، نوشت: «من و بسیارى از بازیگران و هنرمنداِن مثل من که عمر، پاِى لحظه هاى غم 
و شادى شما گذاشتیم و حاال چون مرغ عزا و عروسى به دست شما مردم و نه سیاستمداران، سر بریده مى شویم! به 
چه مجوزى با گمانه زنى هاى پوچ ،که حاصل تصورات عقیم و دوران سیاه دولت قبل است، خیال مى کنید از جیب 
همه ورزشکاران و نویسندگان و چهره هاى افتخار آفرین ایران با خبرید؟! ما بى خبریم؟! ما که حرفه مان بازسازِى 
زندگى هاى شماست ؟!ما که موقع شرکت در خیریه ها یا بردِن جوایز جهانى، مى شویم"هنرمنِد مردمى" ،مى شویم 
" تریبون مردم دردمند" و حاال در هنگامه انتخاب شدیم "مرفه بى درد"؟! خوب یادم هست که حتى در آن سال هاى 
کمبود هم اگر کسى به خودش اجازه مى داد خانواده ما را "بدبخت" خطاب کند دهنش را مى دوختیم! حاال این لفظ 
شده محل مجادله و یارکشى؟! ِکى و کجا این مردِم بزرگ اینطور غرورشان را از دست دادند؟! ادِب ایرانى ها کجاى 

تاریخ جامانده؟!»

واکنش تند 
پانته آ بهرام 
به لفظ «مردم 

بدبخت» 

ت که در دولت قبل بخاطر انتقاد، ممنوع از کار شد.
0به طورى که در طول دولت هاى نهم و دهم در بیش از 20

ته، اشاره اى هم به هزاران همکار خود که در چهار سال 

واکنش تند  ست؟»
پانته آ بهرام 
به لفظ «مردم 

بدبخت» بدبخت»

چهره هاى مختلفى حمایت خود را از نامزدهاى انتخاباتى اعالم 

کرده اند. یکى از نامزدهایى که توانسته حمایت 
سیدابراهیم رئیسى است.چند چهره سینمایى را به خود جلب کند 

در همایــش نخبــگان حامــى این 
نامزد انتخابــات ریاســت جمهورى، 

نادرطالــب زاده منتقد و مستندســاز به 
همراه چهره هایى چون شهریار زرشناس 

پژوهشــگر و علیرضا قزوه شــاعر و دبیر 
جشنواره شــعر فجر حضور یافته بود. از دیگر 

سینماگرانى که حمایت خود را با حضور فعال در 

ستادهاى انتخاباتى رئیسى اعالم کرده اند مى توان 

به ابوالقاســم طالبى کارگردان «قالده هاى طال» 

اشــاره کرد که اظهارات تازه او نیز با واکنش هاى 
مختلفى در فضاى مجازى روبه رو شده است.

جمال شورجه یار قدیمى فرج ا... سلحشور نیز از 

رئیسى حمایت کرده اســت و دلیل انتخاب خود 

را اینگونه توضیح مى دهد: انتصاب این کاندیدا 

توسط رهبرى براى تولیت آستان قدس رضوى 

که یک مکان بسیار مهم و باارزش است مى تواند 

نسبت به رئیسى باشد.گویاى موارد زیادى باشد چه بسا نظر مثبت ایشان 

انســیه شاه حســینى کارگردان «شــب به خیر 

اعالم کرده است.فرمانده» نیــز حمایت خود از ابراهیم رئیســى را 

امــا محمدباقر قالیبــاف نامزد دیگر ایــن دوره از 

انتخابات ریاست جمهورى تاپیش از انصراف حمایت 

علنى هنرمندان سرشناس را همراه نداشت گر چه  

امیرحســین مقصودلو (امیر تتلو) در اینستاگرام خود 

قالیباف رأى بدهند.از هوادارانش خواسته بود در این دوره از انتخابات به 

اولین تصاویر از اولین تصاویر از 
آخرین فیلم عباس کیارستمىآخرین فیلم عباس کیارستمى

«آشوب» «آشوب» 
عباس غزالى در عباس غزالى در 

بازگشت به تلویزیون بازگشت به تلویزیون                  از                       تا امیر تتلو
چهره هاى مختلفى حمایت خود را از نامزدهاى انتخاباتى

کرده اند. یکى از نامزدهایى که توانسته
ونامزد انتخابــات ریاسـدر همایــش نخبــگانسیدابراهیم رئیسى است.چند چهره سینمایى را به خود قهمراه چهره هایى چوننادرطالــب زاده منتقد انســیهنسبتبهگویاى موکه یک مکاتوسط رهبرىرا اینگونه توضرئیسى حمایتکجمال شورجه یارمختلفى در فضاى مجاشــاره کرد که اظهارابه ابوالقاســم طالبى کارستادهاى انتخاباتى رئیسسینماگرانى که حمایتخجشنواره شــعر فجر حضپژوهشــگر و علیرضا
فرماند
اعالم
امــا
انتخ
عل
ا

قا

                         اززززز      
نادر طالب زاده
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

انعکاس
 تصاویر ثبت شده از زندگى روزمره و محیط پیرامون.
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