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و ناگهان اصفهـان...

روزهاى سخت صدر اعظم سرزمین ژرمن هادستگیرى شکارچى کودکان در قالب مأمور  قالبى واردات 25 هزار تن پرتقال از مصرنوزادى که تلفنى به دنیا آمدانگلیس در حوزه هاى علمیه مرجع مى سازد بین المللحوادثاقتصاداجتماعجهان نما

اضافه وزن خبر در اصفهان
5

10

4

3

افزایش یکباره سفر جهانگردان خارجى به نصف جهان در دوران پسا برجام از نگاه یک رسانه معتبر بین المللى

       

در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

هرگز با این مواد غذایى نوشابه نخوریدسرانجام یارانه ها در سال آینده
بیشتر از شش سال از ورود یارانه نقدى به زندگى ایرانیان مى گذرد. 
قانون هدفمند کردن یارانه ها در دى ماه 1388 به تصویب رســید. 
قانونى با 16 ماده که قرار بــود تکلیف موضوع مهم یارانه ها را تا حد 
زیادى روشن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت فروش داخلى 
بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر فرآورده هاى 
نفتى با احتساب هزینه هاى جانبى شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات 

و عوارض قانونى ...

اگر شما هم جزو افرادى هســتید که عالقه وافرى به نوشابه ها (به 
ویژه کوالها) دارید و احتماًال خودتان هم به خوبى مى دانید که این 
نوشیدنى ها براى سالمتى مفید نیستند، حتمًا این مطلب را بخوانید.

حواستان باشد که نوشابه ها را با برخى مواد غذایى نخورید.
اگر نمى توانید از نوشــیدنى مورد عالقه تان دل بکنید و نوشابه را از 
برنامه غذایى تان حذف کنید، پس حداقل مراقب باشید زیرا گرچه 

ممکن است به سرعت ...

«مردم» رسانا خبر
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فرهنگسازى  آدمک هاى فرهنگسازى  آدمک هاى 
رنگارنگ سر چهارراه هاىرنگارنگ سر چهارراه هاى

 پر ترافیک پر ترافیک
شرایط مهیا شود همسرم 
را به ایران مى آورم

حضور «جردن بــاروز» آمریکایى با یک چمدان 
افتخــار المپیکــى وجهانى به همــراه تیم ملى 
کشــتى این کشــور در ایران، یکى از مهمترین
 اتفاقات ورزشــى هفته گذشــته بود. بــاروز در 
گفتگویى اختصاصى و البته متفــاوت با میزان، 
به برخى از سئواالت پاســخ داد که خواندن آنها 

2جالب است...
وانید

خورید
به ها (به 
د که این
بخوانید.

شابه را از
یرا گرچه 
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مرندى:
 مى گویند چند 

میلیون نفر را 
کشته اى!

ارفاق بابک 
زنجانى لزوماً به 
معنى لغو حکم 

اعدام نیست

امیدوارم غیبت 
فرهادى در اسکار 

دیده شود

ابراهیم زاده: 
شروع خوبى بود
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على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مناقصهچاپ اول
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه: 
خدمات مشاوره و تهیه نقشه فتوگرامترى و تبدیل عکس هاى هوایى شهر خمینى شهر به نقشه پایه 1/2000 با منحنى 

 GISReady تراز یک مترى و ترسیم حد تفکیکى ساختمانها و
- مبلغ اولیه اعتبار: 3/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 95/12/23 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 95/12/24 

- مدت اعتبار پیشنهادها: 96/1/10 
اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

منا
: ای
س
عک

فرزندان دیجیتال در تقابل با رسانه ها

جوان ثروت آفرین باید در خدمت صادرات و واردات باشد

علت حذف «حق عائله مندى» از فیش حقوقى برخى بازنشستگان
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به گــزارش میــزان، حجت االســالم و المســلمین 
محسنى اژه اى سخنگوى قوه قضائیه با حضور در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه عنوان 
شده تا زمان استرداد پول ها زنجانى اعدام نمى شود، آیا 
این مسئله درست است؟ گفت: این حکم همین االن در 

حال اجراست.
وى افزود: حکمى که صادر مى شود وقتى که بخش هاى 
مختلف دارد، بعد از قطعیت شروع به اجرا مى شود. ممکن 
است اجراى بخشى از حکم زمان ببرد. حجت االسالم و 
المسلمین محسنى اژه اى تصریح کرد: نکته دوم در مورد 
فردى است که اخیراً دســتگیر شده و ممکن است الزم 

باشد این دو مواجهه حضورى داشته باشند، همچنین دو 
متهم دیگر که حکمشان نقض شده ممکن است براى 
تحقیقات از آنها استفاده شــود، بنابراین حکم االن در 
مرحله اجراست و براى استرداد اموال تالش هایى صورت 

گرفته اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.
وى در پاســخ به این ســئوال که آیا ممکن است حکم 
متهم ردیف اول این پرونــده تغییر کند؟ گفت: اگر یک 
متهم مرتکب جرمى شــود و در ارتکاب جرم تالش بر 
جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون عقل و شــرع براى 
او تخفیفاتى قائل هســتند اما ارفاقات قانون لزومًا تغییر 

حکم اعدام او نیست.

مرجع تقلید شیعیان جریمه دیرکرد توسط بانک ها را مورد 
توجه قرارداد و گفت: این اقدام به جایى رسیده که گاهى 
در اخبار اعالم مى شود بیشــترین درآمد بانک از محل 

جریمه تأخیر بوده است. 
به گــزارش تســنیم، آیــت ا... ناصر مکارم شــیرازى
 در جلسه خارج فقه خودبا انتقاد از توجیهات برخى افراد 
درباره حرام، اظهار داشــت: وقتى از این افراد مى پرسى 
چرا حقوق نجومى گرفتیــد؟ کار خود را قانونى مى دانند 

و توجیه مى کنند. 
مرجع تقلید شــیعیان علت اینکه برخى به دنبال حرام 
هســتند ضعف در مبانى دینى و اعتقاد به معاد دانست و 

تصریح کرد: وقتى اعتقاد به معاد ضعیف شود فرد از هر 
راهى به دنبال مال مى رود. 

وى بار دیگر جریمه دیرکرد توسط بانک ها را مورد توجه 
قرارداد و خاطرنشــان کرد: این اقدام به جایى رسیده که 
گاهى در اخبار اعالم مى شود بیشــترین درآمد بانک از 
محل جریمه تأخیر بــوده، این اقدامات خالف شــرع

 است. 
آیت ا... مکارم شــیرازى بــا تأکید بر اینکــه دریافت 
هزینه دیرکرد توســط بانک ها رباى آشــکار اســت، 
گفت: توجیه کنندگان این اقدامات، گناهشان سنگین تر 

است.

ارفاق بابک زنجانى لزوماً به 
معنى لغو حکم اعدام نیست

دریافت هزینه دیرکرد توسط 
بانک ها «رباى آشکار» است

نفاق در کسوت خبرنگارى 
 انتخاب| حجت االسالم و المسلمین کاظم 
صدیقى امام جمعــه موقت تهران اظهار داشــت: 
مــزدوران و منافقان هــر دوره در لباســى ظاهر 
شــده اند. وى افزود: برخى در کنار مسئوالن و در 
کسوت مسئولیت نفاق مى کنند، عده اى در کسوت 
خبرنگارى و عده اى دیگر با نفوذ در افکار و اخالق 
جامعه در مسیر تحقق خواسته هاى دشمنان گام بر 

مى دارند.
حجت االســالم و المســلمین صدیقى با اشاره به 
اینکه امروز روزنامه هاى زنجیره اى که حرف آنها 
با حرف دشمنان یکى اســت، با استفاده از امکانات 
نظام ضربه هاى کارى وارد مى کننــد که به گفته 
قرآن، منافقــان نزد خداوند متعــال از کفار جایگاه 

بدترى دارند.

از جلیقه انفجارى تا
 بمب گذارى خودرو 

 میزان| وزیر اطالعات گفت: دشــمن تمام 
تالش خود را براى ایجاد ناامنى در کشــور به کار 

گرفته است اما موفق نشد.
حجت االســالم و المســلمین علوى تصریح کرد: 
دشمن از هر حربه اى از جمله جلیقه انفجارى ساخت 
بمب و بمب گذارى خودرو اســتفاده کرد ولى همه 
اینها خنثى شد همه این اقدامات براى خنثى کردن 
توطئه هاى دشمنان نتیجه لطف خداوند است و ما 

همه وسیله هستیم.

واکنش عراق به سخنان 
ضد ایرانى 

  جام جم آنالین | «احمد جمال» سخنگوى 
وزارت خارجه عراق به شــدت از اظهارات «چاوش 
اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ضد ایــران انتقاد کرد و 
آن را غیر عقالنى دانســت. وى افــزود: آنچه وزیر
 خارجــه ترکیــه درباره ایــران و اقــدام آن براى
 اشــاعه تشــّیع در عراق بیــان کرده، مــردود و 

غیرعقالنى است.

شوخى انتخاباتى 
  تابناك | مهندس مشایى در پاسخ به اینکه 
برخى مى گویند کاندیداتورى بقایى شــوخى است 
گفت: شاید از نظر آنان شــوخى باشد، همانطور که 
کاندیداتورى احمدى نــژاد در 84 وخاتمى در 76 از 

نظر آقایان شوخى بود!

محسن رضایى 
دوباره مى آید؟

  مهر | محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه 
اگر جبهه مردمى نیروهاى انقالب اســالمى براى 
کاندیداتــورى در انتخابات ریاســت جمهورى به 
شــما تکلیف کند  چه تصمیمى مــى گیرید؟ اظهار
 داشت: تاکنون نظرم تغییرى نکرده است، البته به 
تکلیف نیروهاى انقالب احترام مى گذارم. ردکردن 

چنین تقاضایى براى من سخت است.

خانه 50 میلیاردى روحانى!
ســفیر اســبق ایران در مکزیک     فارس|
مى گوید این دولت شفاف ســازى نمى کند چراکه 
نباید مردم بدانند که حقوق ماهیانه رئیس بانک رفاه 
250 میلیون تومان بوده و رئیس بانک ملت چندین 
برابر این دریافت مى کرده است به دلیل اینکه این 

آقایان از نزدیکان رئیس جمهور هستند.
محمدحســن قدیرى ابیانــه افزود: دولــت قبلى 
نیز اشکاالت بســیارى داشــت اما رئیس جمهور 
دولت نهــم و دهم همان اول امــوال خود را اعالم 
کرد اما رئیس جمهــور فعلى ایــن کار را نمى کند 
چراکه اگــر مــردم بداننــد در خانــه 50 میلیارد
 تومانى زندگى مى کند، دیگر بــه او رأى نخواهند

 داد.

توئیتر

وزیر اطالعــات دولت احمدى نژاد با بیــان اینکه تیم 
مهدى هاشــمى که در کنار آیــت ا... منتظرى بود در 
حال حاضر نیز فعال است و سى آى اى آمریکا روى آن 
ســرمایه گذارى کرده و حمایت مى کند، گفت: همانند 
گذشــته این تیم در حال برنامه ریزى بــراى انتخابات 
سال آینده اســت تا در اســفندماه نوار بیرون دهد.به 
گزارش انتخاب، حجت االســالم و المســلمین حیدر 
مصلحى با این پرســش که در دو یا سه سال گذشته از 
مسئوالن چندبار کلمه استکبار شنیده اید؟ تصریح کرد: 
دشمن نظام فکرى فرد را تغییر مى دهد به گونه اى که 
به گفتمان امام(ره) پرداخته نشــود. وى با بیان اینکه 
مسئوالن واژه استکبار به کار نمى برند، بیان داشت: اگر 
گفته مى شود ایاالت متحده آمریکا و کشورهاى بزرگ 
دنیا این حساب شــده بوده و مى خواهند نظام فکرى را 

به هم بریزد.

وزیر سابق اطالعات با اشاره به اینکه تجزیه و تحلیل 
دشمن بر این است که سرمایه گذارى آنها در دانشگاه 
اشــتباه بوده و باید بیشــتر ســرمایه گذارى خود را در 
حوزه هاى علمیــه به کار مى بردند، خاطرنشــان کرد: 
امروز دشمن سرمایه گذارى خود را در حوزه علمیه قم 

گسیل داده است.
حجت االسالم و المسلمین مصلحى هشدار داد: مردم به 
دنبال روحانیون نفوذى مثل روحانیون شیعه انگلیسى 
نباشــند زیرا انگلیس در کار نفوذى قــوى بوده و در 

حوزه هاى علمیه مرجع مى سازند.
وى بــا تأکید بر اینکه امروز ســروش دســت آمریکا 
مى چرخد و بخش عمده اسالم  هراســى در آمریکا از 
ســوى این فرد طراحى مى شــود، افزود: امروز کدیور 
که روزى آدم انقالبى بود در دســت آمریکا و انگلیس 

مى چرخد و او لین اقدامش نیز علیه والیت فقیه بود.

المپیکــى حضــور «جــردن بــاروز» آمریکایــى بــا یــک  افتخــار  چمــدان 
از مهمترین اتفاقات ورزشى هفته وجهانى به همراه تیم ملى کشتى این کشور در ایران، یکى 

گذشته بود. باروز در گفتگویى اختصاصى و البته متفاوت با میزان، به برخى از سئواالت پاسخ داد که خواندن 
آنها جالب است:

از آمدن به ایران به دلیل قوانین عجیبى که رئیس جمهور آمریکا وضع کرده 
ناامید شده بودى؟

تصورش را هم نمى کردم که در لحظات آخر اوضاع مرتب شــود. خیلى ناامید شده بودم اما تمام فکر ما به 
تمرینات بود و دوست داشتیم این سفر انجام شود.

 براى چندمین بار اســت که به ایران مى آیى، آیا ایران با آنچه براى شما در 
آمریکا وصف مى کنند و مدعى هستند کشورى تروریستى است مطابقت دارد؟ 
تجربه زیبایى که در ایران به دست مى آید و مشاهده مى کنیم با آنچه در اخبار و تلویزیون و رسانه هاى ما 
مى گویند، متفاوت است و به کلى فرق دارد. اخبار ما ایران را خطرناك توصیف مى کند اما به نظر من هیچ 

تروریست یا مورد تروریستى در ایران وجود ندارد بلکه ایران جایى دوست داشتنى است.
 دوست دارى براى تعطیالت هم در ایران حضور داشته باشید؟

خیلى دوست داشتم که همسرم را با خودم به ایران بیاورم و او در خصوص ایرانى ها خیلى کنجکاوى مى کند. 
او حتى در المپیک هم کنار ایرانى ها، مسابقات من را تماشا کرد و شاید اگر شرایط مهیا شود همسرم را به 

ایران بیاورم تا اینجا را از نزدیک مشاهده کند.
 تصمیم جنجالى و نژاد پرستانه ترامپ، حواشى زیادى ایجاد کرد، قبول دارى؟

متأسفانه برخى نظرشــان را القا مى کنند و شــاید این تصمیمات مخالفان زیادى داشته باشد. متأسفانه 
تصمیم هاى اتخاذ شده به کشــتى و ورزش ضربه وارد کرد و باعث شد برخى اعتراض کنند. نمى دانم چه 
دلیلى دارد که انسان ها از هم بخواهند دور باشند. ما همه انسان هستیم و تبعیضى وجود ندارد که عده اى را 
این طرف دیوار قرار دهیم و عده اى آن طرف دیوار باشند. ورزش جاى سیاست نیست و خارج از ورزش هم 

انسانیت باید حکم فرما باشد.
مسابقات را چطور دیدى و البته میزبانى ایران؟

تماشاگران ایرانى بهترین هستند و من احساس غریبى در ایران ندارم. تمام تالش خود را کردیم که قهرمان 
شویم اما ایران بهتر عمل کرد. میزبانى ایران مناسب بود و هیچ ایرادى نمى توان به این میزبان گرفت.

 اگر باز هم به ایران دعوت شوى،  به ایران مى آیى؟
قطعاً اگر دعوت شوم مى آیم. مردم ایران آنقدر صمیمى هستند که چندین بار حضور در ایران کم است.

علیرضا  مرندى دررابطــه با طرح کنتــرل جمعیت در 
دولت ســازندگى که اجراى آن را به او نسبت مى دهند 
درگفتگوى تفصیلى با خبرگزارى فارس شرکت کرد که 

بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید.

 در توضیح این مسئله که من طرح کنترل جمعیت را 
اجرا کردم باید بگویم در برنامه «دستخط» یک بار از من 
سئوال کردند که جواب دادم. از نظر خودم تردید ندارم که 
در آن دنیا اجر خودم را مى گیرم. پیام مقام معظم رهبرى 
را هم تا چند هفته قبل در تلفن همراهم نگه داشته بودم 
که مشکل جمعیت ما یک زمان مشکل جدى بود درمان 
آن همان بود که شد چندین بار تاکنون این را فرموده اند. 
درجلسه مسئوالن نظام چندبار گفتند که این کار در آن 
زمان درست بود ولى ما باید بعد از آن این مسئله را رصد 

مى کردیم که نکردیم.

 مقام معظم رهبرى در جلســه اى که براى اولین بار 
به کندى رشــد جمعیت اشــاره کردند در همان جلسه 
بالفاصله فرمودند که این اقدام در زمان خود اقدام درستى 
بود. حداقل چهار بار خودم از رهبرى شنیدم که فرمودند 
نسخه آن زمان براى کنترل رشــد جمعیت همین بود. 
وقتى از آن جلســه بیرون آمدیم خدمت ایشان عرض 
کردم این جمله که شما فرمودید براى خیلى از مردم که 
شنیدند شاید اهمیتى نداشته باشد اما براى من خیلى آرام 
بخش بود گفتند چطور گفتم همین چند روز پیش یک 
روحانى از قم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به 
من گفت شما چند میلیون نفر را کشتى چون اجازه ندادى 
به دنیا بیایند که ایشان فرمودند کار درستى کردى. یادت 
نمى آید که من هم به تو کمک کردم. من با پشتوانه مجوز 
غیر مســتقیم امام (ره) و رهبرى این کار را انجام دادم و 
مطمئن هستم که کارم اجر دارد چون در غیر این صورت 
االن باید ده ها میلیون بیکار دیگر و نان خور بیشــتر در 

کشور مى داشتیم. 

 قبل از اینکه این کار را شــروع کنیم بحث مى کردیم 

که باید به چه رشدى برســیم که فکر مى کنم براساس 
قانون مقرر شد تا 2/5 درصد رشد جمعیت را پایین بیاوریم 
که همه مى گفتند این کار شدنى نیست. این مسئله به
ســال هاى اواســط وزارت من برمى گردد. این مسئله 
کش پیدا کرد چون من باید در این باره با سران سه قوه 
مشورت مى کردم و مســئله را با آقاى منتظرى که قائم 
مقام امام(ره) بود مطرح مى کردم بــراى امام(ره) نامه 
نوشتم و تمام این مراحل را طى کردم. امام(ره) که ولى 
امر بودند هرگز نگفتند که این کار انجام نشود. امام(ره) 
مکتوب جواب دادند که مطلب جمعیت مهم است و کنترل 
جمعیت باید در رسانه ها و دانشگاه ها مطرح شود نگفتند 

مخالف هستم. چراغ سبزى که امام(ره) براى این مسئله 
به ما نشان دادند به این معنى بود که این اقدام مخالفى 
ندارد. بعضى از مراجع کنونى هم موافقت خود را با کنترل 
نسل اعالم کرده بودند. در رســانه ها همه در موافقت با 
این اقدام نوشتند و در دانشــگاه ها هم که اساتید از خدا 
چنین چیزى را مى خواستند بنابراین هیچکس مخالفت 

نمى کرد.

 در زمان ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى یک روز 
که براى افتتاح شعبه انستیتو پاستور عازم کرج بودند در 
طول مسیر من در خودروى ایشان نشستم و تمام مسیر را 

درباره مسئله تنظیم خانواده صحبت کردیم ابتدا تحمل 
شنیدن صحبت هاى بنده را نداشتند اما من دالیل خود را 
عنوان کردم که چرا چنین مى گویم. موقع برگشت از آن 
سفر گفتند فالنى مراقب دو مسئله باش یکى اینکه بدون 
مشــورت روحانیت کارى را نکنى و دیگر اینکه نگذار 
شعار هاى زمان شاه که دو فرزند کافى است زنده شود. 
بخاطر همین فرمایش رهبــرى من هرگز در زمانى که 
خودم مسئولیت داشتم در وزارت بهداشت شعار دو فرزند 

کافى است را مطرح نکردم.

 اشــکالى ندارد از نظر من که این اتفاقات را 

به گردن من بیاندازند. وجدان من راحت است طى این 
ســال ها که من وزیر بــودم آقاى مقدم که مســئول 
روابــط مردمــى بیــت رهبــرى هســتند گفتند که 
آقا در طى مســافرتى با این کار مخالفــت کردند. من 
بالفاصله در هــر دو نوبت دوان دوان رفتــم نزد آقا که 
یک بار هم آقاى هاشــمى رفســنجانى حضور داشتند 
با مقــام معظم رهبــرى صحبــت کــردم و گفتم به 
دلیل بیمارى قلبى پاى من لب گور اســت؛ اگر شــما 
ذره اى در ایــن بــاره مطلبــى دارید من فتیلــه آن را 
در وزارتخانــه پایین مى کشــم کــه فرمودنــد کار 
خودت را انجام بــده. دلم نمى خواهد رهبرى بیشــتر 
از ایــن بخاطر تنظیم خانــواده و رشــد جمعیت اذیت 
شــوند اما در عین حــال اطمینــان دارم کــه بخاطر 
این اقــدام در روز قیامت اجر خواهم داشــت چون به 
اعتقاد بنده اگر  رشــد جمعیت به همــان ترتیب پیش 

مى رفت، امنیت انقالب به خطر مى افتاد.

اظهارات تازه وزیر بهداشت دوران سازندگى از اجراى طرح کنترل جمعیت در دولت هاشمى رفسنجانى 

مرندى: مى گویند چند میلیون نفر را کشته اى!

,,
مقام معظم رهبرى 
در جلسه اى که براى 
اولین بار به کندى 
رشد جمعیت اشاره 
کردند در همان جلسه 
بالفاصله فرمودند که 
این اقدام در زمان 
خود اقدام درستى بود

جردن باروز در یک گفتگوى متفاوت:

شرایط مهیا شود 
همسرم را به ایران 
مى آورم

المپیکــىــاروز» آمریکایــى بــا یــک  افتخــار  چچمــدان 
هههفتهملى کشتى این کشور در ایران، یکى  از مهمترین اتفاقات ورزشى ه

که این اتفاقات را 

گفتگوى متفاوت:

 مهیا شود 
را به ایران 
مى آورم

مرضیــه وحید دســتجردى ضمن تأیید غیرمســتقیم 
کاندیداتورى ســعید جلیلى در انتخابات آتى ریاســت 
جمهورى اعالم کرد که رئیس سابق تیم مذاکره کننده 
هسته اى و کاندیداى انتخابات گذشته حاضر به همکارى 

با اصولگرایان در جهت دستیابى به وحدت نشده است.
به گزارش انتخاب، ســخنگوى جبهه مردمى نیروهاى 
انقالب در نشســت خبرى گفت: در مجمع عمومى پنج 
اسفند(امروز)، سه هزار نفر از نمایندگان 25 قشر حاضر 
خواهند شد و 31 نفر را به عنوان شوراى مرکزى انتخاب 

مى کنند.
وى افزود: نزدیک 200 کاندیدا براى شــوراى مرکزى 
معرفى شده اند و کاندیداهایى که براى ریاست جمهورى 
در نظر گرفته شده نیز از طریق سامانه جبهه معرفى شده 
که تا آخرین لحظه 50 نفر معرفى شــدند. دستجردى 
اضافه کرد: دوبار قصد برگزارى مراسم را داشتیم اما مورد 

برخى بى مهرى ها قرار گرفتیم.
 دستجردى گفت: 50 نفر براى انتخابات ریاست جمهورى 
به جبهه مردمى نیروهاى انقالب معرفى شدند. وى افزود: 
موضوع جذب الریجانى به جبهه مردمى نیروهاى انقالب 

اسالمى را باید از خود ایشان سئوال کرد.
سخنگوى جبهه مردمى نیروهاى انقالب ادامه داد: جز 
یک فرد که آقاى جلیلى هستند و امید داریم همراهى کند 

بقیه کاندیداها با جبهه همراهى کرده اند.
وى با اشــاره به کاندیداتورى مقــام دولت احمدى نژاد 
گفت: کسانى کاندیداى جبهه مردمى هستند که منتخب 
این سه هزار نفر باشند و بقایى از سوى سه هزار نفر معرفى 

نشده است.
دســتجردى همچنین گفت: آقاى ابراهیم رئیسى نیز 
جزو 50 نامزد معرفى شده از ســوى سه هزار نفر جبهه 

مردمى هستند.

وزیر اطالعات دولت احمدى نژاد:

انگلیس در حوزه هاى علمیه مرجع مى سازد 

سخنگوى جبهه مردمى نیروهاى انقالب اعالم کرد

جلیلى با اصولگرایان کنار نیامد، رئیسى در لیست است
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معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در قالب طرح تحول 
سالمت اقدامات مهمى در کاهش مرگ  و میر ناشى از 

بیمارى هاى قلبى- عروقى انجام شده است.
محمد حاجى آقاجانى با بیان اینکه بیمارى هاى قلبى- 
عروقى در جهــان اولین علت مرگ  و میر را تشــکیل 
مى دهند، گفت: بیمارى عروق کرونر در بین بیمارى هاى 
قلبى و عروقى بسیار بااهمیت است و از 17/5مرگ و میر 
ناشــى از بیمارى هاى قلبى و عروقى، 7/4 فوت مرتبط 
با عروق کرونر بوده و در کشــورهاى در حال توســعه 
سه چهارم مرگ ناشــى از بیمارى هاى قلبى- عروقى 

مربوط به عروق کرونر است.

وى ادامه داد: در کشور ما اولین علت مرگ ومیر مربوط 
به بیمارى هاى قلبى- عروقى بوده و 46 درصد مرگ ها 
را تشــکیل مى دهد. در بین بیمارى هاى قلبى- عروقى 
ســکته حاد قلبى مهمترین علت مرگ شناخته شده و 
20 درصد مرگ ها و به عبارتى 50 تا 60 هزار سکته حاد 
قلبى منجر به فوت در هر سال داریم. آقاجانى با اشاره به 
اقدامات مهم دولت یازدهم در زمینه بیمارى هاى قلبى و 
عروقى گفت: تأمین نیروى انسانى متخصص حدود 600 
نفر براى خدمت رسانى به مردم به خصوص در مناطق 
محروم موجب افزایش ارتقاى سالمت مردم و دسترسى 

آن ها به پزشکان قلب بوده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از همکارى 
با مجلس براى تغییر حداقل سن قانونى ازدواج دختران 

خبر داد.
شهیندخت موالوردى در گفتگو با ایلنا، در مورد لوایحى 
که قرار بود از طــرف معاونت امور زنــان و خانواده  به 
مجلس فرستاده  شود، گفت: ارسال لوایح به مجلس وارد 
فاز جدى شده است، ان شاء ا... خبر هاى خوشى در این باره 

در این روزها خواهید شنید.
وى در پاســخ به اینکه چند الیحه قرار است به مجلس 
تقدیم شود، اظهار داشت: الیحه بسیار مهمى که تهیه 
شده الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که 

خودش متشکل از چندین موضوع  است و حداقل ده ماده 
قانونى در آن پیشنهاد داده  شده است. لوایح دیگرى نیز 
در کمیسیون اجتماعى دولت داریم که به زودى خبر آنها 

نیز اعالم مى شود.
معاون رئیس جمهور در مورد اینکه آیا معاونت امور زنان 
در رابطه با تغییر حداقل ســن ازدواج با فراکسیون زنان 
مجلس همکارى خواهد داشــت یا خیر، توضیح داد: ما 
در تحقق هدف استیفاى حقوق شــرعى و قانونى زنان 
که سیاست کلى برنامه ششم است، حتماً  این همکارى را 
خواهیم  داشت و هرگونه کمک مشورتى یا مشارکتى را 

انجام خواهیم داد.

همکارى با مجلس براى تغییر 
حداقل سن قانونى ازدواج 

فوت ساالنه 50 هزار نفر به 
علت سکته قلبى

روحانیون در ورزشگاه 
مصطفى اسـماعیلى طلبه حوزه علمیه و مسئول مرکز 
تخصصى تبلیغ نوین درباره شکل گیرى حضور روحانیون 
در ورزشـگاه با هدف تبلیغى، فرهنگى و طلبگى گفت: 
«کلید اولیه حضـور روحانیون در ورزشـگاه با حمایت و 
همراهـى وزارت ورزش و جوانـان دولت قبـل و اجراى 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه اسـتان تهران زده شد. به این 
شـکل که معاونت تبلیغ طرحى را آماده کرد که در قالب 
آن روحانیـون و مبلغان زبده حوزه علمیـه در حوزه هاى 
تخصصى مختلف مانند مباحث خانواده، مشاوره جوانان، 
احکام و مسائل شرعى، کارشناسى و مشاوره حقوقى و... 

در ورزشگاه حاضر شوند و بین جوانان باشند.
اسـماعیلى با اشـاره به این موضوع که حضـور طلبه در 
ورزشـگاه ها با هدف از بین نرفتن زمان یک جوان قبل 
و بعد از بازى اسـت گفت: «یک جوان وقتى براى دیدن 
یک بازى به ویژه شـهرآورد به ورزشگاه مى آید ساعات 
زیـادى را باید تا قبل از شـروع بازى پشـت درها یا روى 
سکوى ورزشگاه بگذراند. این حجم از ساعت وقت جوان 
نباید تلف شود. امثال ما وظیفه دارند براى این تعداد جوان 
و زمانى که سـپرى مى کنند برنامه ریزى داشته باشند؛ 
کنار جوانان باشـند و خدمات به آنها بدهند تا اوقات آنها 

بیهوده هدر نرود.

مردم ایران در تلگرام 
معـاون اسـتاندار البـرز بـا اشـاره بـه ضریـب نفـوذ 
96 درصـدى اینترنـت در جهـان، گفـت: ایـن ضریب 
در کشـور مـا بـه 85 درصـد مى رسـد و از ایـن آمـار 
73 درصـد مـردم ایـران بـه تلگـرام دسترسـى دارنـد.

 فتح ا...حقیقى تصریح کرد: مدت زمانى که جوانان با پدر 
و مادر سپرى مى کنند در گذشته روزانه دوساعت بوده اما 

امروز این رقم به 20 دقیقه رسیده است.

30 اسفند تعطیل است
مدیرکل روابط کار و جبران خدمـت، وزارت تعاون، کار 
و رفـاه جتماعى طى نامـه اى با توجه بـه الیحه قانونى 
تعطیالت عید نوروز، بـه مدیران کل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعى اسـتان ها اعالم کرد با توجه به الیحه قانونى 
تعیین تعطیالت رسـمى کشـور، مصوب تیرماه 1359، 
از 29 اسـفند تا 4 فروردین جزو تعطیالت رسمى کشور 
محسـوب مى شـود و با توجه به اینکه 30 اسفند در این 
بازه قرار مى گیرد، در سـال هاى کبیسـه نیز 30 اسفند 

تعطیل خواهد بود.
حال با توجه به متن و رجوع این نامه درون سازمانى مى 
توان گفت آخرین روز سال که اتفاقاً لحظه سال تحویل را 

در دل خود جاى داده، تعطیل است.

هیچ دانش آموزى هیچ معلمى 
را نسوزانده است

رئیس آموزش و پرورش شهرسـتان سـلماس سوختن 
معلم سلماسى توسط دانش آموزان را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، رسول موسـى زاده ضمن تکذیب این 
حادثه گفت: به دنبال انتشـار مطلبى مبنى بر اقدام چند 
دانش آموز سلماسى براى سوزاندن معلم خود با آب جوش 
مراتب سریعاً در دستور کار و پیگیرى مسئولین مربوط قرار 
گرفت. وى ادامه داد: معلم مذکور خانم «ا.ح» دبیر تاریخ 
دبیرستان شاهد صدیقه کبرى مى باشد که طبق تماس 
گرفته شده با وى،خود معلم این جریان را تکذیب کرده و 
گفته چنین اتفاقى اصًال در مدرسه اتفاق نیافتاده و بنده در 

صحت و سالمتى کامل مى باشم.

آسایش روانى
مؤلفه سالمت ایران

رئیس سازمان بهزیستى کشور گفت: مشکل کشورهاى 
در حال توسـعه سـاختار نیسـت که بـراى حـل برخى 
مشکالت ساختار جدیدى تعریف شود مشکل این است 
وزارت بهداشـت هم تولیت را مى خواهد هم نظارت را، 

در حالى که باید تصدى را به سازمان هاى دیگر بدهد.
انوشـیروان محسـنى بندپـى گفـت: در حـال حاضـر 
23/4درصد جمعیت کشور در رده سـنى 15 تا 64 سال 
دچار اختالالت روانى هستند که به همین منظور یکهزار 
و 600 مرکز مشاوره سالمت روان با بهزیستى همکارى 

مى کنند.

چرك نویس

نوزادى در روستاى «گللو» شهرســتان «نیر» در استان 
اردبیل که در بحبوحه برف و کوالك بى سابقه با به خطر 
انداختن جان خود و مادر باردارش قصد ورود زودهنگام به 
دنیا را داشت پس از ساعت ها دلهره و با راهنمایى تلفنى 

پزشکان توسط زنان روستایى پا به جهان گذاشت.
به گزارش ایرنا، مادر باردار روســتایى درد زایمان زودتر از 
موعد مقرر به ســراغش آمده بود و جز درد کشیدن چاره 
دیگرى نداشت زیرا برف و کوالك شدید راه روستا را بسته 

بود و پزشکان راهى براى رسیدن به روستا نداشتند.
روســتاییان تالش خود را براى بازگشایى راه روستا کرده 
بودند اما ناامید و با ترس و دلهره به انتظار سرنوشت نامعلوم 
مادر و نوزاد نشسته بودند. این دلهره و هراس از جان باختن 
مادر و نوزاد تا ساعت ها بر روستاى «گللو» شهرستان نیر 
حاکم بود و تنها زمانى تمام شد که زنان روستایى اقدام به 

زایمان اورژانسى این مادر باردار کردند.
دکتر مجید غریبانى رئیس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان  «نیر» روز ســه شــنبه درباره نجات مادر و 

نوزاد روســتایى به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ده ساعت 
پراضطرابى براى مسئوالن و پزشــکان این شهرستان 
سپرى شد زیرا مسئله جان مادر و کودك بود. وى افزود: 
شب دوشــنبه گزارش وضعیت وخیم یک زن باردار اهل 
روســتاى «گللو» به کارکنان شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان «نیر» داده شد و این در حالى بود که جاده این 

روستا مسدود بود.
غریبانى بیان کرد: به همراه مأموران فوریت هاى پزشکى، 
بخشدار «کوراییم» و راهداران براى نجات جان این مادر 
و نوزاد عازم روستا شدیم اما انبوه برف انباشته و نیز کوالك 
شدید امکان بازگشایى جاده را به راهداران نداد. او ادامه داد: 
فرصت انتظار براى اعزام امکانات لجســتیکى مناسب از 
مرکز استان نبود و هر آن امکان به خطر افتادن جان مادر و 

نوزاد وجود داشت.
غریبانى اضافه کرد: چاره اى جــز راهنمایى تلفنى زنان 
روستایى براى وضع حمل اورژانسى این مادر نبود، با مشاوره 
پزشکى که چند ساعت به درازا کشید در سپیده دم دوشنبه 

نوزاد توسط زنان روستایى به سالمت به دنیا آمد.
 او اضافه کرد: با پیگیرى به عمل آمده این مادر و نوزاد تازه 
به دنیا آمده با اعزام بالگرد اورژانس هوایى به بیمارستان 
علوى اردبیل منتقل شده و هم اکنون حال عمومى مادر 
و نوزاد مناسب اســت. غریبانى  گفت: این حادثه در حالى 
اتفاق افتاد که پیشاپیش و با توجه به احتمال مسدود شدن 
راه روستایى به خانواده این زن باردار براى ماندن در شهر 
تذکر الزم داده شده بود اما آنها به این هشدار توجهى نکرده 

و عازم روستا شده بودند.

نوزادى که تلفنى به
 دنیا آمد

رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایى با تأکید بر اینکه توسعه 
آموزش عالى در کشور بدون در نظر گرفتن نیازهاى مهارتى و 
معرفتى اتفاق مى افتد، گفت: اگر سرمایه گذارى هاى آموزش 
عالى بر روى دانشگاه هاى برتر دولتى که هفت درصد آموزش 
کل کشور را برعهده دارند، انجام شود بسیارى از بحران هاى 

فعلى نظیر صندلى هاى خالى دانشگاه ها رفع خواهد شد.
حسین سلیمى در گفتگو با ایســنا، با اعالم این مطلب به 
مهمترین چالش هاى آموزش عالى اشاره کرد و افزود: اولین 
چالش این است که توسعه آموزش عالى در کشور  براساس 
نیازهاى معرفتى یا مهارتى جامعه نبوده و نوعى مدرك گرایى 
لجام گسیخته در جامعه ایجاد شده است؛ چرا که ارائه و کسب 
مدرك به هر قیمتى و بدون اینکه بدانیم در جامعه ما از لحاظ 

معرفتى و مهارتى چه نیازهایى وجود دارد، انجام مى شود.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایى همچنین با بیان اینکه نظام 
آموزشى ایران مبتنى بر حفظیات و تقلید از نظریات بیگانه 
است، تأکید کرد: در رشته هاى علوم انسانى، علوم پایه و حتى 
برخى حوزه هاى علوم فنى با ارائه نظریاتى مواجه هستیم که 
کاربردى در جامعه ایران ندارند و دانشجویان این نظریات را 
فرا مى گیرند اما در نهایت نمى دانند چه کاربردى در زندگى 

آنها دارد. بنابراین نظام آموزشى ما به صورت «کّمى» و بدون 
اینکه در تأمین کیفیت و در نظــر گرفتن معرفت و مهارت 
الزم براى دانشــجویان تأمل جدى کرده باشیم، گسترش 

یافته است.
سلیمى تأکید کرد: دانشــگاه هاى ما با خأل جدى از لحاظ 
معرفتى و ظرفیت مواجه شــدند اما باید به این نکته توجه 
کرد که بحران صندلى هاى خالى در دانشــگاه هاى برتر و 
بزرگ کشور وجود ندارد و اگر این دانشگاه ها محور توسعه 
فعالیت هاى دانشگاهى بودند با مشکل صندلى هاى خالى 
مواجه نبودیــم چراکه در دوره هــاى تحصیالت تکمیلى 
(مقطع کارشناسى ارشد و دکترا) هیچ کدام از دانشگاه هاى 
ســطح یک با بحران صندلى خالى مواجه نیستند و حتى از 
لحاظ معرفتى و مهارتى هم این مشــکل را ندارند. به گفته 
وى، در حال حاضر دانشــگاه هاى برتر 7 درصد بار آموزش 
عالى کشور را بر عهده دارند و 60 درصد تولید علم توسط این 
دانشگاه انجام مى شود حتى فارغ التحصیالن این دانشگاه ها 
نیز جایگاه مناسبى در جامعه دارند.  بنابراین اگر سرمایه گذارى 
اصلى را بر روى دانشگاه هاى برتر بگذاریم نتیجه را سریع تر 

در بقیه زیرشاخه هاى آموزش عالى خواهیم دید.

شیوع مدرك گرایى لجام  گسیخته 
مدیرکل امور مالى صندوق بازنشســتگى کشورى درباره در جامعه ایران

علت حذف حق عائله مندى و اوالد از فیش حقوقى برخى 
بازنشســتگان توضیحاتى ارائه کرد و گفت: آن دســته از 
بازنشستگانى که دچار مشکل شده اند هرچه سریع تر کد ملى 
افراد تحت تکفل خود را به دستگاه اجرایى زمان خدمتشان 
اعالم کنند. حسین بخشى زاده در گفتگو با ایسنا، در پاسخ 
به اعتراض برخى بازنشستگان مبنى بر حذف ناگهانى حق 
اوالد و عائله مندى از فیش حقوقى آنها بدون اطالع قبلى، 
اظهار داشــت: پراخت حق عائله مندى و اوالد که پیش از 
این بر عهده دستگاه هاى اجرایى بود از آذرماه به صندوق 

بازنشستگى کشورى محول شد. وى افزود: چندین بار اطالع 
رسانى به بازنشستگان انجام شد و از آنها خواهش کردیم 
تمام مدارك مربوط به عائله مندى واوالد خود را به دستگاه 

اجرایى شان ارائه کنند.
مدیرکل امور مالى صندوق بازنشســتگى کشورى با بیان 
اینکه صحت اطالعات در دستگاه اجرایى بررسى مى شود و 
سیستم عائله مندى و اوالد ما نیز با سیستم ثبت احوال چک 
مى شود گفت: بخشى از بازنشستگان هنوز مدارك خود را 
ارائه نداده اند و به همین خاطر حق عائله مندى به آنها تعلق 

نگرفته و در فیش حقوقى شان نیست.

بخشى زاده ادامه داد: هیچ مهلتى براى ارائه مدارك تعیین 
نکرده ایم و همین حاال هم آن دسته از بازنشستگانى که دچار 
مشکل شده اند مى توانند مدارك خود را به دستگاه اجرایى 
شان ببرند. جاى نگرانى وجود ندارد و اگر استحقاق دریافت 
حق اوالد و عائله مندى تأیید شود معوقات دوسه ماهى که 

گذشته است را نیز به آنها پرداخت مى کنیم.
وى تأکید کرد: بار دیگر از بازنشستگان کشورى مى خواهیم 
هرچه سریع  تر کد ملى افراد تحت تکفل خود را به دستگاه 
اجرایى زمان خدمتشــان اعالم کنند تا در حقوق ماه آینده 

بتوانند معوقه خود را دریافت کنند.

علت حذف «حق عائله مندى» از فیش حقوقى برخى بازنشستگان

اصفهان که از آن بــه عنوان «نصــف جهان» یاد 
مى شود توانسته بیش از هر زمانى پس از برجام و لغو 

تحریم ها جهانگرد خارجى جذب نماید. 
به گزارش آفتاب نیوز، ســایت «المانیتور» با انتشار 
گزارشى در این باره، مى افزاید: از زمان انتخاب حسن 
روحانى در سال 2013 میالدى به عنوان جمهورى 
ایران، صنعت گردشگرى آن کشور شاهد بزرگ ترین 
رشد بوده است که در نتیجه امضاى توافق هسته اى 
در ژانویــه 2016 میــالدى و لغــو تحریم ها بوده 

است. 
در واقع، در سال هاى اخیر ایران مقصد سفر بسیارى 
از جهانگردان بوده است. در ســال 2012 میالدى 
نزدیک بــه 3/5 میلیــون جهانگرد به ایران ســفر 
کردند. این در حالى اســت که این میزان در ســال 
2015 میالدى به 5/2 میلیون نفر رســیده اســت. 
این نشان از جهشى ناگهانى در تعداد سفر گردشگران 
خارجى به ایران دارد. این موضوع مى تواند میلیاردها 
دالر به درآمد ایــران بیافزاید و باعث اشــتغالزایى 

شود.
یک راهنماى تور انگلیســى زبان در تهران مى گوید 
که افزایش تعداد سفر گردشــگران خارجى در سال 
مشهود بوده اســت. او افزوده اســت که شهرهایى 
مانند تهران، اصفهان، کاشــان، یزد، کرمان و شیراز 
مقصدهاى برتر براى بازدید کنندگان خارجى بوده اند. 
او به «المانیتور» مى گوید از بین این شهرها اصفهان 
به دلیل داشــتن بناهاى غنى و معمارى قابل توجه، 
متداول ترین و محبوب ترین گزینه براى گردشگران 

خارجى بوده است. 
«المانیتور» مى نویسد: «این شهر زمانى مقر حکومت 
شاه عباس صفوى بوده است و بسیارى از اصفهانى ها 
مرفه هستند و بسیارى از بناهاى تاریخى قدیمى در 
آنجا ساخته شده اند. مســجد جامع اصفهان یکى از 
قدیمى ترین و بزرگ ترین مســاجد در ایران است. 
این مســجد مربوط به قرن هشتم میالدى است. در 
قرن یازدهم بخشى از آن سوخته و بازسازى شد. از 
آن زمان این مسجد گسترش یافته و تبدیل به یک 
مــوزه زنــده از معمارى اســالمى و ایرانى شــده 
اســت. این مســجد اولین بناى دوره اسالمى است 
که ایوان الهــام گرفته از کاخ ساســانى در آن دیده 
مى شــود. مســجد جامع یکى از 21 بناى فرهنگى 
ایران ثبت شده در فهرســت میراث جهانى یونسکو 
است. بازار تاریخى و جذاب اصفهان در میدان نقش 
جهان نیز یکى دیگر از میراث ایران است که به ثبت 

بین المللى رسید. از ویژگى هاى آن مى تواند به حضور 
مسجد امام(ره) و مسجد شیخ لطف ا... اشاره کرد که 
هر دو طرح هاى معروف آبى رنگ با کاشى هاى زیبا 
را دارند. همچنین، مى توان به "عالى قاپو" ساختمانى 
شش طبقه با تراسى در طبقه باالیش و دروازه هاى 
زیبــا در بــازار قدیمى قیصریــه اصفهان اشــاره 

کرد.» 
«مارتینــا بیســاز» عکاس سوئیســى که ســال 
گذشته به ایران ســفر کرده اســت به «المانیتور» 
مى گوید: «اصفهــان یــک تجربه فوق العــاده با 
ســابقه بســیار خوب بود. عالى قاپو و مسجد شیخ 
لطف  ا... من را بیش از ســایر جاها تحت تأثیر قرار 

دادند.» 

اینها فقط چند نمونه از نشانه هاى تاریخى اصفهان 
هستند. کاخ چهلستون نیز در دوران صفوى ساخته 
شــده و براى پذیرایــى از مهمانان بوده اســت. اما 
اصفهان نه تنها بخاطر مســاجد و کاخ ها که به دلیل 
پل هایش هم معروف بوده؛ از جمله سى و سه پل که 
روى زاینده رود است و از طوالنى ترین و معروف ترین 
پل ها در میان 11 پل برتر جهان است. طول این پل 
در حدود 300 متر است. بیســاز مى گوید که بسیار 
خوش شانس بوه که این پل را دیده است. او مى گوید 
که مهربانى و مهمان نوازى مردم ایران در اصفهان 
فوق العاده بــود و مثل آن را در هیــچ کجاى جهان 

ندیده بود. 
«المانیتور» اشــاره مى کند کــه اصفهان همچنین 

خانه بزرگ ارمنى ها و یهودیان بوده است و کلیساى 
وانک در زمان ســلطنت شــاه عباس دوم در سال 
1663 میالدى در آنجا ساخته شده است که یکى از 

معروف ترین کلیساها در آنجا بوده است. 
یک راهنمــاى تور محلى که 38 ســال اســت که 
اغلب به اصفهان ســفر مى کند مى گوید که او هرگز 
ندیده گردشــگران تا این اندازه به اصفهان ســفر 
کنند. او مى گوید این خبــر خوبى براى اقتصاد ایران 

است. 
فریدون اللهیارى مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان 
به «المانیتور» مى گوید تعداد گردشــگران خارجى 
بازدید کننــده از اصفهان رشــدى  400 درصدى در 
طول چهار سال گذشته داشــته و اصفهان رتبه اول 

را از نظر افزایش ســاالنه جذب گردشــگر به خود 
اختصاص داده اســت. او مى گوید سال گذشته این 
رشد 250 هزار نفرى بوده و انتظار دارد که این رقم 
تا پایان سال جارى میالدى به 350 هزار نفر افزایش 
یابد. اللهیارى تأکید کرده اســت که میانگین ســن 
گردشگران خارجى بازدید کننده از اصفهان نیز از 50 
به 20 تا 30 ســال کاهش یافته است. وى  مى گوید 
که برنامه هدفگذارى شده آن است که یک میلیون 
گردشــگر  خارجى تا ســال 2021 میالدى جذب 

شوند.

افزایش یکباره سفر جهانگردان خارجى به نصف جهان در دوران پسا برجام از نگاه 
یک رسانه معتبر بین المللى

و ناگهان اصفهـان...
,,

 در سال هاى 
اخیر ایران مقصد 
سفر بسیارى از 
جهانگردان بوده 
است. در سال 
2012 میالدى 
نزدیک به 3/5 
میلیون جهانگرد به 
ایران سفر کردند. 
این در حالى است 
که این میزان در 
سال 2015 میالدى 
به 5/2 میلیون نفر 
رسیده است
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نصب دوربین کنترل ترافیک 
در 13 نقطه از چادگان

شهردار چادگان گفت: با اعتبارى بالغ بر 150 میلیون 
تومـان در 13 نقطه از شـهر چـادگان دوربین نصب 

مى شود.
عنایـت ا... امیرحاجلـو بیـان داشـت: شـهردارى 
چادگان جهـت کمک به احـداث پایانـه و همچنین 
دو بانده شـدن محور چادگان به رزوه تا حریم شـهر 
همکارى هاى الزم را با اداره شهرسـازى و راهدارى 

شهرستان انجام خواهد داد. 
وى ادامه داد: با تهیه شـن از کارخانه شن چادگان با 
مصوبه شوراى شهر، نسبت به تأمین شن محورهاى 
چادگان به اصفهان و چادگان به رزوه اقدام خواهیم 

کرد. 
شهردار چادگان افزود: براى نصب دوربین در سطح 
شهر چادگان، 150 میلیون تومان از سوى شهردارى 
واریز شـده و 13 نقطه از شـهر براى نصـب دوربین 
مشخص شده است که نصب پنج نقطه آن در شش 

ماه اجرایى خواهد شد. 

اخذ 50 سند تک برگى براى 
رقبات شهرستان گلپایگان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان 
گفـت: در بهمن ماه 50 سـند تـک برگى بـراى 69 
رقبه شهرسـتان گلپایگان به مسـاحت بیـش از 18 
متر مربع و بـه ارزش تقریبـى 50 میلیـارد ریال اخذ

 شد.
به گـزارش روابـط عمومـى اداره کل اوقـاف و امور 
خیریه اسـتان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین 
مهدى طاهـرى اظهـار داشـت: اداره اوقـاف و امور 
خیریـه شهرسـتان گلپایـگان در راسـتاى حفـظ و 
حراسـت و صیانـت از حقـوق واقفین نیـک اندیش 
و موقوفـات در بهمن ماه سـال جارى توانسـت 50 
سـند دفترچه اى که مربـوط به مالکیـت 69 رقبه از 
موقوفات شهرستان بودند را به سند تک برگى تبدیل 

نماید.
وى در ادامـه افـزود: کاربـرى ایـن امـالك ادارى، 
تجارى، مسـکونى و مزروعى هسـتند که مسـاحت 
آنهـا 18 هـزار و 650 متـر مربـع اسـت کـه ارزش 
تقریبـى آنها نیـز در حـدود 50 میلیارد ریـال برآورد 

مى شود.

برگزارى نشست هاى فاطمى 
در حوزه علمیه خواهران 

معاون فرهنگى مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان از برگزارى سلسله نشسـت هاى فاطمى با 
موضوع «سبک زندگى فاطمى» ویژه اساتید، مبلغین 

و طالب خبر داد.
 صدیقه بهشـتى هـدف از برگـزارى این نشسـت را 
آشنایى با ابعاد واالى شخصیت حضرت فاطمه (س) 
عنوان نمـود. معاون فرهنگى مدیریـت حوزه علمیه 
خواهران اسـتان اصفهان افزود: ایـن دوره با حضور 
800 مبلغ، اسـتاد و طلبه روزهاى چهارشـنبه و پنج 
شنبه چهارم و پنجم اسفند ماه سـال جارى(دیروز و 

امروز) برگزار خواهد شد. 
وى ادامـه داد: شـش نشسـت فاطمـى در سـالن 
اجتماعـات مدیریـت اسـتان و پنـج نشسـت در 
35 مدرسـه علمیـه در شهرسـتان هـاى اصفهـان، 
زریـن شـهر، خمینـى شـهر و نجـف آبـاد برگـزار 

مى شود.

تعدادى از شعب دادگاه هاى 
اصفهان منتقل شدند

بر اسـاس اطالعیه روابـط عمومى دادگسـترى کل 
استان اصفهان تعدادى از شعب دادگاه هاى کیفرى و 
حقوقى دادگسترى اصفهان به مجتمع قضائى شهید 

مطهرى انتقال داده شدند.
شـعب 101، 111، 116 و 118 کیفرى 2 و شـعب 8 
و 24 دادگاه عمومى حقوقى دادگسـترى اصفهان به 
مجتمع قضائى شـهید مطهرى  واقع در اتوبان شهید 
خرازى-حـد فاصل خیابان آتشـگاه و خیابـان میرزا 
طاهر- کنارگذر اتوبان خرازى- جنب دفتر پیشخوان 

خدمات دولت انتقال یافت.

مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان گفت: ثبت 
و صدور مجوز فعالیت پنج هــزار و 400هیئت مذهبى، 
شناسایى و ساماندهى شش هزار مداح و همچنین فعالیت 
500 کانون فرهنگى تبلیغى در ســطح استان اصفهان 

نشان از ظرفیت هاى باالى این استان دارد.
حجت االسالم والمسلمین رحمت ...اروجى به فعالیت 
146 مدرسه صدرا وابسته به سازمان تبلیغات اسالمى در 
سطح کشور اشاره کرد و گفت: این مدارس طى همکارى 
با  سازمان تبلیغات اســالمى و آموزش و پرورش شکل 
گرفته است و در حال حاضر تعداد 11 باب دبیرستان صدرا 
در پنج شهرستان استان اصفهان دایر شده و دانش آموزان 

به صورت تخصصى رشته علوم و معارف اسالمى را فرا 
مى گیرند. وى با بیان اینکه در ســاختار جدید سازمان 
تبلیغات اسالمى، حداقل یک چهارم ظرفیت کارشناسى 
سازمان براى فعالیت هاى قرآنى در در نظر گرفته شده 
است، خاطر نشان کرد: در این ساختار عالوه بر وجود اداره 
علوم قرآنى براى ادارات کل تبلیغات اسالمى استان ها، 
براى ادارات مستقر در شهرهاى کوچک و بزرگ چهار 
پست ادارى شــامل رئیس اداره، کارشناس فرهنگى، 
کارشناس ادارى و یک کارشناس قرآنى در نظر گرفته 
شده است و این ظرفیتى بى بدیل است که در هیچکدام 

از ارگان ها و نهادها در سطح کشور وجود ندارد.

مدیرعامل شــرکت غله وخدمات بازرگانى منطقه 10 
گفت: 50 درصد گندم مصرفى استان اصفهان از دیگر 
استان ها وارد مى شود با این حال با مصرف 5/6 درصدى 

پایین ترین سرانه مصرف را در کشور داریم.
رضا نیک نداف با بیان اینکه در سال جارى حجم گندم 
خریدارى شده نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش 
داشته است، اظهار داشــت: دولت گندم را با قیمت هر 
کیلو هزار و 270 تومان از کشــاورزان خریدارى مى کند 
درحالى که قیمت تمام  شده آن براى دولت در حدود هزار 

و 500 تومان است.
وى با بیان اینکه گندم توســط دولت به کارخانه ها هر 

کیلوگرم 665 تومان فروخته مى شود و آرد یارانه اى با هر 
کیلوگرم 800 تومان به نانوایى ها تحویل داده مى شود، 
گفت: گندم کاالیى استراتژیک است و حساب اقتصادى 
نمى توان روى آن داشت و دولت در این زمینه 60 درصد 

قیمت را یارانه پرداخت مى کند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 با 
بیان اینکه استان اصفهان یک مصرف کننده گندم است 
و 266 هزار تن تولید گندم و 500 هزار تن مصرف داریم و 
تا ده ماه آینده ذخیره سازى گندم انجام شده است، تصریح 
کرد: با این حال استان اصفهان پایین ترین سرانه مصرف 

آرد را در کشور دارد.

برخوردارى اصفهان از 
ظرفیتى باال در تبلیغات دینى 

اصفهان، پایین ترین سرانه 
مصرف گندم را دارد

ساسان اکبرزاده
سومین سمپوزیوم دو روزه «جوانان و ثروت آفرینى با 
رویکرد صادرات»  با صــدور و قرائت میثاق نامه اى با 
عنوان آســمان اقتصادمان را فیروزه اى کنیم، از سوى 
جوانان عضو اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان در تاالر همایش هاى اتاق اصفهان به کار خود 

پایان داد.
در مراســم اختتامیه ســومین ســمپوزیوم «جوانان و 
ثروت آفرینى با رویکرد صادرات»که با حضور مدیران 
دستگاه هاى اجرایى، جوانان فعال در اقتصاد و... بر پا شده 
بود قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران با قدردانى از 
معاونت جوانان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان در برگزارى این سمپوزیوم گفت: امروز جوانان 
به آینده نزدیک شــده اند و مى توانند در تدوین مسائل 
آینده سهم  بیشترى داشته باشــند و در این راستا جوان 

ثروت آفرین باید در خدمت صادرات و واردات باشد.
 محمدرضا مودودى افزود: در سال 1356 ، نود وشش 
درصد کل صادرات کشور را محصوالت نفتى تشکیل 
مى داد در حالى که این میزان در سال 1394 به 30 درصد 
کاهش یافت که نشان مى دهد باید به سوى حذف نفت 

از سبد صادرات برویم.
وى یادآورشد: از نفت باید به عنوان یک سرمایه خارجى 
براى قدرتمندتر شدن استفاده کرد و نباید نفت صرف 

پرداخت حقوق جارى شود.

قائم مقام سازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه 
امروز ســبد صادراتى جهان، به سوى مغزافزارى و نرم 
افزارى مى رود، گفت: اگر  این تفکر عملیاتى شود قطعًا 
تولید ثروت خواهد شــد و براى ثروت آفرینى، باید از 

ظرفیت ها بهره گرفت.
مودودى افــزود: هنوز گپ بزرگى بیــن تولید کننده و 
مصرف کننده وجود دارد که مى توان با انواع خدمات آن 
را پر کرد اما بین آنها دیوار بى اعتمادى حاکم است که 
جوانان باید در این زمینه ایده ارائه کنند و فقط مغز افزار 

در این باره مى تواند پاسخ دهد.
وى افزود: امروز در جهان نمى توان با ابزار قدیم جا پا باز 

کرد و باید نگاه و رویکرد تغییر کند.
قائم مقام سازمان توســعه تجارت ایران گفت: تجارت 
باید با اســتفاده از نرم افزار و سخت افزار صورت پذیرد 
و اگر نگاه جوانان به نرم افزار و سخت افزار به صورت 
فیزیکى باشد مسیرى غلط را طى خواهند کرد ولى اگر 
نرم افزار براى تجمیع ظرفیت ها تدارك دیده شود برنده 

خواهید بود.
مــودودى اظهار داشــت: عامل مــرگ فرهنگ ها و 
تمدن ها، پاسخ کهنه به پرسش هاى نو بوده و براى زنده 
بودن باید سعى کرد تا به پرسش هاى امروز، پاسخ هاى 

به روز داده شود.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 

هم حضور جوانان در اتاق اصفهان را باعث افتخار دانست 
و گفت: برخى با ایجاد معاونت جوانان و بانوان در اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان موافق 
نبودند و در دیگر استان ها هم اتاق هاى بازرگانى این 
معاونت را ندارند ولى ما در اصفهان بر لزوم این معاونت 

اصرار داشتیم.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشت: بازار ایران فقط 
نباید پاسخگوى نیاز هاى داخلى باشد و تولیدکنندگان 
با شناســایى بازارها در جهان و معرفى بازار ایران باید 
صادرات داشــته باشند تا موفق شــوند و در این راستا 
موانع صادرات باید برداشــته شــود و اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان از جوانان هنرمند 

در صادرات حمایت مى کند.
وى خاطرنشــان کرد: ما امروز در بســته بندى برخى 
کاالها ضعیف هستیم و آمادگى داریم با آموزش هاى 
مطلوب به جامعه تولید کمک کرده و از مسئوالن نیز 
مى خواهیم تا مشکالت را در صادرات برطرف سازند. 
رئیس اتاق بازرگانــى، صنایع ، معادن و کشــاورزى 

اصفهان از مسئوالن خواست تا به جوانان صادر کننده 
بها داده و در واردات به آنان امتیاز دهند.

■■■
عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگانــى، صنایع ، معادن و کشــاورزى اصفهان هم 
استقبال گسترده جوانان از سومین سمپوزیوم «جوانان 
و ثروت آفرینى با رویکرد صادرات» را نشــانه تبدیل 
صادرات به یک سرمایه اقتصادى و تجارى دانست و 
گفت: وجود جوانان تحصیلکرده و بیش از هشت هزار 
واحد تولیدى صنعتــى در اصفهان از نقاط قوت و عدم 
شــناخت تجارت از نقاط ضعف اصفهان مى باشد و در 
این راستا براى باز کردن گره اشتغال، راهى جز توجه 
به خدمــات در حوزه هاى صادرات، گردشــگرى و ... 

نیست.
مسعود گلشیرازى به ویژگى هاى یک صادرکننده خوب 
اشاره کرد و گفت: یک صادره کننده خوب باید دائم در 
سفر بوده ، ریســک پذیر و مهمتر از همه صبور باشد و 
اصوًال در صادرات این سه مؤلفه بسیار مهم است و باید 

مدنظر صادر کننده باشد.
وى تأکید کرد: مــا نیز در اتاق اصفهــان باید با ایجاد 
فضایى مطلوب و امکانات، بســتر را براى جوانان در 
حوزه تجارت فراهم کنیم تا جوانان دور هم جمع شده و 

در یک حوزه فعالیت کنند.
■■■

دبیر ســومین ســمپوزیوم «جوانان و ثروت آفرینى با 
رویکرد صادرات» نیز گزارشى از روند این سمپوزیوم 
دو روزه ارائــه داد و گفت: طــى دو روز برگزارى این 
سمپوزیوم، برنامه هاى منسجمى ارائه شد و 60 چالش 
در توسعه صادرات بررسى و به ده دسته تقسیم شده بود 
که در نهایت بر اساس نظرسنجى چهار مشکل اساسى 
در زمینه هاى بانکى و امور بین الملل، فرهنگ صادرات 
به شــرکت هاى مدیریت صــادرات و آموزش در این 

سمپوزیوم مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
محمدرضا غفراللهى افزود: در این ســمپوزیوم چهار 
کارگاه آموزشــى  با بهره گیرى از اســاتید دانشگاه به 

صورت عملیاتى برگزار شد.

جوان ثروت آفرین باید 
در خدمت صادرات و 

واردات باشد

در سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینى اعالم شد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا از آغاز به 
تحصیل دانشجویان در رشــته تولید، فناورى و بهره 
بردارى گیاهان دارویى و معطر در مقطع کارشناســى  
ناپیوســته از بهمن ماه ســال جارى براى اولین بار در 

کشور خبر داد.
دکتر على شریف زاده اظهار داشــت: این رشته که از 
رشته هاى مورد نیاز نظام سالمت و گیاهان دارویى در 
کشور اســت با توجه به اقبال عمومى مردم در مصرف 
گیاهان دارویى و استفاده وسیع و گسترده در فرهنگ 

خانواده و جامعــه ایرانى مى تواند یــک پایگاه علمى 
تحقیقاتى، پژوهشى و کاربردى براى خانواده و جامعه 

باشد.
وى با اشاره به اینکه در این رشته دانشجویان عالوه بر 
موارد علمى روز دنیا و شناخت گیاهان دارویى با مزاج 
گیاه، مزاج منطقه و عملکرد آن در طب سنتى، همراه با 
مزاج و اخالط آشنا مى شوند، خاطر نشان کرد: به ازاى 
هر دو واحد نظرى یک واحد علمى براى دانشــجویان 
نیز در نظر گرفته شده اســت که نشان دهنده علمى و 

کاربردى بودن این رشته مى باشد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد شــهرضا  در 
پایان اظهار داشــت: نکته جالب در این رشته که زیر 
شاخه پزشــکى و دارو شناسى مى باشــد و ارتباطى با 
شاخه هاى کشــاورزى ندارد دانشــجویان این رشته 
از فارغ التحصیالن رشــته هاى مختلف کارشناسى، 
کارشناسى ارشد و پزشک عمومى هستند که این نکته 
باعث عالقه زیاد دانشجویان به ادامه تحصیل در این 

رشته شده است.

راه اندازى رشته جدید گیاهان دارویى در دانشگاه شهرضا

ایرنا - نزدیک به 40 ســال پیش ایده راه اندازى قطار 
سریع السیر اصفهان به تهران شــکل گرفت و توسط 
یک شرکت ژاپنى دنبال شد؛ اما بعد از مدتى و با پیروزى 
انقالب اسالمى این طرح مســکوت ماند. در سال 82 
بار دیگر مســئوالن به این فکر افتادند تــا این پروژه را 
زنده کنند و کار احداث آن را از ســرگرفتند. از سال 86 
مسیر حرکت قطار تعیین شد و کارهاي مربوطه توسط 
مسئوالن استانی و دولتی پیگیري شــد. این پروژه در 
دولت دهم آغاز شد و قرار بود در سال 89 به بهره برداري 
برسد اما با گذشــت پنج ســال و روي کار آمدن دولت 
یازدهم پروژه مورد بازنگري قرار گرفت و در اسفند 93 

یکبار دیگر توسط رئیس جمهور کلنگزنی شد.
پروژه قطــار سریع الســیر اصفهان- تهــران از جمله 
طرح هاى بســیار مهم و قابل توجیه ریلى کشور است 
که در مجموع خط اصفهان( قطعه یک و دو) 90 درصد 
و 60 درصد پیشرفت زیرســازى آن در سال 92 محقق 

شد. در دولت یازدهم نیز این پروژه از جهات فنى و حجم 
سرمایه گذارى و مسائل سیاسى که همواره با طرح هاى 

مهم و اساسى اصفهان پیوند خورده مواجه شد. 
با وجود این، بعد از گذشــت بیش از ده ســال هنوز این 
پروژه به سرانجام نرســیده و بارها موجب گالیه مردم 
و نمایندگان آنها در مجلس شده اســت. براین اساس 
ناهید تــاج الدین نماینده مردم اصفهــان در نامه اى به 
رئیس جمهور خواستار تسریع اجراى قطار سریع السیر 
بین اصفهان - تهران شد. در این نامه آمده است: «نظر 
به اینکه تمام این پروژه یکى از مصوبات سفر استانى به 
استان اصفهان بوده و بهره بردارى هر چه سریع تر از این 
پروژه ملى تأثیر چمشگیرى در کاهش حوادث جاده اى، 
تأمین رفاه هموطنان عزیز و همچنین کاهش آالیندگى 
هوا خواهد داشت؛ خواهشمند است نسبت به رفع موانع 
موجود و تســریع در حل مشــکالت اقدامات مقتضى 

صورت پذیرد.»

اولین نمایشگاه آموزشى و اطالع رسانى سالمت کشور، تا 
فردا 6 اسفندماه سال جارى در طبقه سوم مجموعه اصفهان 

سیتى سنتر برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى اصفهان ســیتى ســنتر، رئیس 
مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان با اعالم این خبر گفت: این 
نمایشــگاه براى اولین بار در حوزه سالمت محیط به شکل 

تخصصى در کشور و در اصفهان سیتى سنتر ارائه مى شود.
به گفته آیت سهرابى این نمایشگاه سعى دارد با زبانى ساده به 
مردم نشان دهد که بهداشت چه تأثیرى بر زندگى آنها دارد 
تا مردم نیز پیام هاى سالمت را به خوبى دریافت و در شیوه 
زندگى خود به کار برند. وى مى افزاید: این نمایشــگاه 20 
موضوع را در غرفه هاى جداگانه اطالع رسانى خواهد کرد. 
بخشى از این 20 موضوع مربوط به مواد غذایى، آب آشامیدنى 
و نوشیدنى هاست. بخش دیگر آن  مربوط به سالمت مردم در 
رابطه با پیشگیرى از استعمال دخانیات و موضوعاتى است که 

باید در رستوران ها مورد توجه قرار دهند. 
سهرابى هدف از انتخاب سیتى سنتر به عنوان مکان اجراى 
این نمایشــگاه را اینچنین بیان مى کند: مردم از مجموعه 
اصفهان سیتى سنتر استقبال بســیار خوبى مى کنند و خود 
مجموعه تا کنون خدمات زیــادى را در زمینه ارائه خدمات 
سالمت به مردم داشته است. از این رو با مدیریت این مجموعه 

ارتباط بر قرار کردیم و ایشان نیز از این موضوع استقبال خوبى 
کردند. در واقع همکارى مجموعه در برپایى این نمایشگاه تا 

اندازه اى بود که گویا این کار متعلق به خود مجموعه است. 
سهرابى در مورد اولویت هاى آموزشــى در این نمایشگاه 
مى گوید: از آنجایى که خوراکى ها یکى از نیازهاى روزمره 
مردم است ما این موضوع را در اولویت برنامه هاى آموزشى 
خود قرار دادیم. از طرفى ما تنها در منطقه 2 نزدیک به 34 هزار 
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایى داریم که رسیدگى به تمامى 
آنها کار سختى است. دومین  و سومین اولویت ما نیز به ترتیب 
موضوعات آب، نوشیدنى ها و قلیان است که غرفه هایى را به 

آنها اختصاص داده ایم.  

سیتى سنتر، میزبان نمایشگاه اطالع رسانى سالمت

قطار اصفهان-تهران نیازمند توجه است
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر کشور گفت: نیازمند واکنشى تخصصى در برخورد 
با پدیده هاى اجتماعى هســتیم زیرا با نگاه کهنه و دیروز 

نمى توان به استقبال آینده رفت.
حمید صرامــى در خصوص جرائم مواد مخدر در اســتان 
اصفهان، گفت: در 25 ســال اخیر 473 هزار و 660 نفر به 
دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، توســط نیروى انتظامى 
دستگیر شده اند؛ این تعداد کم نیست و در حقیقت قسمتى 
از سرمایه هاى انسانى ما در چرخه خرید، فروش، قاچاق و 

مصرف مواد قرار گرفته اند.
وى ادامه داد: در استان اصفهان در دو قرن اخیر بیش از 360 
تن از انواع مواد مخدر، مواد محرك و مواد توهم زا توســط 
دستگاه قضائى و نیروى انتظامى ضبط شده است. اما آخرین 
نتایج تحقیقات در استان بیانگر این است که وضعیت شیوع 
مصرف مواد در جمعیت عمومى استان با مقدارى رشد همراه 
بوده است. صرامى اظهار داشت: آمارهاى جدید بیانگر این 

است که دستگاه هاى فرهنگى استان باید گام هاى وسیع تر 
و جدى ترى در حوزه کاهش تقاضا بردارند و اگر این اتفاقات 

نیافتد قطعاً با مشکالت جدیدترى مواجه خواهیم بود.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر کشــور گفت: داده هاى علمى نشــان مى دهد که 
الگوى مصرف در جمعیت عمومى اســتان بین 15 تا 64 
سال است و چهار الگوى مصرف شامل تریاك، هروئین، 
شیشه و حشیش وجود دارد، در حالى که در بین جوان هاى 
استان گل (مارى جوانا)، حشیش و گراس بیشترین میزان 

مصرف را دارند.
 مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور هدف این طرح را کاهش تمایل و خوددارى از مصرف 
مواد عنوان کرد و گفت: میانگین تمایل به مصرف مواد در 
جمعیت عمومى کشور 16/8 درصد و در استان اصفهان 12 
درصد است که نشان دهنده  مؤثر بودن اقدامات است؛ هر 

چند 23 درصد اصفهانی ها به مواد مخدر نگاه مثبت دارند.

بازداشت 473 هزار مجرم مرتبط با مواد مخدر
صدور پروانه ساخت فیلم 90 

در اصفهان
معاون فرهنگــى هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان از صدور پروانه ساخت فیلم 

90 در اصفهان خبر داد.
 پرویز طاهرى گفت: شوراى پروانه نمایش خانگى با 

ساخت یک فیلمنامه موافقت کرد.
وى بیان داشت: بر اساس جلسه شوراى پروانه ساخت 
که با حضور اعضا برگزار شد با ساخت یک فیلمنامه 
90 به کارگردانى و تهیه کنندگى حسین طبیب زاده 

موافقت شد.
طاهرى خاطرنشــان کرد: تمامــى برنامه هاى بلند 
ویدئویى(غیر ســینمایى) تا ســقف 90 دقیقه اعم از 
داستانى، مســتند، آموزشــى، ترکیبى و... با مجوز 
ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان ها تولید 
و فرآیند صدور پروانه ســاخت آن، اعم از باز خوانى با 
نظرکارشناسان و متخصصان استان انجام خواهد شد. 

امروز و فردا؛ برفى و بارانى  
تحلیل نقشه هاى هواشناسى براى آخر هفته استان 

اصفهان بارش برف و باران را پیش بینى مى کند.
بر این اساس طى روزهاى پنج شنبه و جمعه(امروز و 
فردا) بارش هایى به صورت باران وبرف انتظار مى رود.
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 کتاب «هندسه در هنر معمارى» 
امروز رونمایى مى شود

همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسى 
امـروز پنـج شـنبه 5 اسـفندماه کتـاب «هندسـه در 

هنرمعمارى» رونمایى مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، رئیس مـوزه حمـام علیقلى آقا 
با بیـان ایـن مطلب گفـت: کتـاب «هندسـه در هنر 
معمارى» نوشـته اکبر زمانى لنجانـى با 420 صفحه 
در قطـع رحلـى در سـال جـارى بـه چـاپ رسـیده 

است.
منجمى خاطرنشـان کـرد: عالقه مندان بـراى بهره 
منـدى از ایـن برنامه مى تواننـد از سـاعت 10 صبح 
به محـل مـوزه حمـام علیقلـى آقـا واقـع در خیابان 
مسـجد سـید، خیابـان آیـت ا... بیدآبـادى مراجعـه 

کنند.

«هزاران دست»، روایتى از 
حوادث پس از عاشورا

نمایش «هزاران دسـت» به کارگردانـى محمدرضا 
رفیعى تا 15 اسفندماه در تاالرهنر سازمان فرهنگى- 

تفریحى شهردارى اصفهان اجرا مى شود.
این نمایش روایتگر حوادث پس از عاشوراست که در 
خالصه آن آمده که «عدى» بـزرگ قوم حاتم طائى 
به اصرارهمسـر حکم بن طفیل به نـزد مختار ثقفى 
مى رود تـا بى گناهـى شـوهرش را در واقعـه کربال 
ثابت کند، ولى عدى در مواجهه با مختار و یارانش از 

ماجراهایى آگاه مى شود.
این نمایش تا15 اسـفندماه هر روز سـاعت 19و 30 
دقیقـه در محل تـاالر هنـر واقـع در میـدان الله به 
نمایش در مى آید که عالقه منـدان براى تهیه بلیت 
 www.partakticket.com مـى تواننـد بـه سـایت

مراجعه کنند.

نشست تخصصى« عکاسى 
امروز» برگزار مى شود

نشسـت تخصصـى «در آمـدى بـر امکانـات بیانى 
عکاسـى امـروز»، 6 و 13 و 20 اسـفندماه در مـوزه 
هنرهاى معاصر سـازمان فرهنگى- تفریحى برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهـان، این برنامـه به عنوان سـومین 
نشسـت از سـرى نشسـت هاى «حس مـکان» در 
تاریخ هاى 6، 13 و 20 اسفندماه در دو بخش نظرى 
و عملى با حضور «رهام شـیراز» در محل سینما تک 
موزه هنرهاى معاصر سـازمان فرهنگـى- تفریحى 

شهردارى اصفهان برپا خواهد شد.
پـس از اتمـام دوره آموزشـى، گواهـى شـرکت در 
نشسـت هاى ارائه شـده به شـرکت کننـدگان اهدا 
مى شود که عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
و شرکت در این نشست تخصصى مى توانند با شماره 

32229121 تماس حاصل کنند.

تثبیت 45 هزار فرصت شغلى 
استاندار اصفهان گفت: سقف تسهیالت درنظر گرفته 
شده در بسته حمایتى براى 600 واحد استان ده هزار 
میلیارد ریال است که با این اقدام نزدیک به 45 هزار 
فرصت شـغلى تثبیت و در کنار آن اشـتغال جدید نیز 

ایجاد شد.
رسول زرگرپور اظهار داشت: براسـاس گزارش ارائه 
شده تاکنون هزار و 20 واحد تولیدى بحران زده عقد 
قرارداد شـده که ارزش این قراردادها نزدیک به 800 

میلیارد تومان است.
وى با اشاره به اینکه از این تعداد 953 واحد تسهیالت 
به ارزش 735 میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: 
در کنار این بسته حمایتى مقرر شد واحدهایى هم که 
بیش از صد پرسـنل دارند مورد بررسـى قرار گیرد اما 
تصمیم گیـرى و پرداخت تسـهیالت آنهـا در تهران 

انجام مى شود.
وى یادآور شـد: 30 درصد واحدهاى صنعتى اسـتان 
تعطیل هسـتند و این 30 درصد در سال 92، بیست و 
شش درصد بوده و طى چهار سال گذشته 4 درصد به 

تعداد کارخانه هاى تعطیل اضافه شده است.

خبر

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
بسیارى از پوشــاکى که به عنوان قاچاق گرفته مى شود 
قاچاق نیست و متأســفانه متصدى به دلیل اینکه بتواند 
جنس خود را بفروشــد مارك تــرك روى لباس نصب 

مى کند در صورتى که آن لباس تولید داخل است.
جواد محمدى فشارکى با بیان اینکه از ابتداى اسفندماه 
طرح بازرســى از اصناف ویژه نوروز شروع شده است، 
اظهار داشت: این طرح نســبت به سال هاى گذشته دو 
هفته زودتر با همــکارى 135 بازرس رســمى و 101 
بازرس افتخارى آغاز شده اســت. وى ادامه داد: نظارت 
بر واحدهایى مانند پوشاك، کیف و کفش که مردم براى 

ایام نوروز بیشتر و زودتر به آنها مراجعه مى کنند، بیشتر 
اســت و در این راســتا به متخلفان تذکر داده و پرونده 
تشکیل مى شود. جعفرى فشارکى خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر مردم براى خرید آجیل و گز به بازار مراجعه 
نمى کنند ولى خرید پوشاك و کیف را شروع کرد ه اند، به 
همین دلیل نظارت هاى بیشتر براى آجیل، گز و شیرینى، 
گوشت و میوه با کمى تأخیر نســبت به پوشاك و کیف 
شروع مى شــود. وى تأکید کرد: نظارت هاى بیشتر بر 
واحدهاى فروش آجیل از 20 اسفند، گز از 25 اسفند به 
بعد و میوه، ســبزى و صیفى جات نیز از 27 اسفند ماه به 

بعد اجرا مى شود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره به تدوین 
طرحى در شــرکت گاز براى ایجاد تسهیالت قابل توجه 
در اجراى پروژه هاى گازرســانى گفت: براساس این طرح 
بسیارى از پروژه هاى گازرســانى در استان با حمایت هاى 

قابل توجه دولتى اجرا مى شود.
مصطفى علوى بــا بیان اینکه در حال حاضر شهرســتان 
شهرضا 58 میلیارد تومان به شرکت گاز استان بدهکار است 
افزود: باید همکارى الزم در وصــول این مطالبات که در 
بخش هاى مختلف وجود دارد انجام شود. مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان با اشاره به کسرى 600 میلیارد تومانى 
این شرکت در11 ماه گذشته به صندوق دولت، گفت: اخالل 

در روند واریز اینگونه مطالبات دولــت را در تأمین بودجه 
یارانه ها دچار مشکل مى کند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان عنوان کرد: سازمان نظام مهندسى بر اساس مصوبه 
دولت و ابالغ مجلس شوراى اسالمى مأمور به نظارت بر لوله 
کشى هاى داخل منازل شده است و شرکت گاز نظارتى بر 
مبالغى که این سازمان دریافت مى کند، ندارد.وى بیان کرد: 
در بخش هاى دولتى مثل بیمارستان ها و نهادهاى عمومى 
هم باید این مســئله با تعامل بین دستگاهى برطرف شود. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان بیان کرد: ممکن 
است این طرح به تصویب نهایى رسیده و بعد از تعطیالت 

نوروزى در قالب قانون ابالغ شود.

بدهى 600 میلیارد تومانى 
شرکت گاز استان

لباس هاى قاچاق
 قاچاق نیست

این روزها آدمک هاى رنگارنگ در قالب اشکال مختلف 
هندسى  در بسیارى از تقاطع هاى اصلى شهر اصفهان 
حضور یافته اند و قرار است بخشـى از بار فرهنگسازى 
در حوزه ترافیک شـهر اصفهان را بر دوش بکشند، این 
آدمک ها توجه هر عابر پیاده و راننده اى را به خود جلب 
کرده است و این روزها به سوژه اى براى سلفى گرفتن 

شهروندان اصفهانى نیز تبدیل شده اند.
در این بین علیرضا صلواتى معاون حمل و نقل و ترافیک 
شـهردارى اصفهان معتقد اسـت ترافیک از سـه ضلع 
اعمال قانون، مهندسى ترافیک و فرهنگسازى تشکیل 
مى شـود، در گفتگو با خبرنـگار مهر، مى گویـد: در این 
راستا در دو بخش مهندسـى ترافیک و زیرساخت هاى 
آن و اعمـال قانون تالش هایى انجام شـد که تأثیرات 
خوبى از جمله کنترل سرعت و کاهش سرعت در شبکه 

بزرگراهى شهر را داشته است.
وى تمرکز بر روى جلوگیرى از توقف خودروها بر روى 
خطوط عابر پیاده در پشـت چراغ قرمز را از اصلى ترین 
برنامه هاى شـهردارى اصفهان در حوزه فرهنگسازى 
ترافیک در سال جارى عنوان مى کند و مى افزاید: در این 
بخش نیز با نصب تابلوهاى فرهنگسـازى و همچنین 
نصب دوربین هاى ثبت تخلف نتایج خوبى را به دسـت 
آوردیم به گونه اى که امروز کمرنگ بودن خطوط عابر 
پیاده در برخى از تقاطع هاى شـهر اصفهـان به دغدغه 

شهروندان تبدیل شده است.
معـاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان با 
اشـاره به اینکه در حال حاضر نیز  پس از فرهنگسازى 
با اعمـال قانـون و ایجـاد زیرسـاخت هاى الزم کمیته 
فرهنگ شـهروندى شـهردارى اصفهان با اسـتفاده از 
ابزار طنز و هنر، فرهنگسازى در حوزه احترام به حقوق 
عابر پیاده را در دستور کار قرار داده است، ادامه مى دهد: 
بر اسـاس ایـن طـرح آدمک هایى بـا اشـکال مختلف 
هندسـى  و به نوعـى کودکانه در تقاطع هـاى محدوده 
مرکزى شـهر اصفهـان ورود کـرده و بـه خودروهایى 
که به نوعـى  روى خط عابر پیاده توقـف کرده اند تذکر 
و هشـدار مى دهند و بـا زبان خاص هنـر و طنز حرکت 
ناهنجـار عبور از خـط توقـف را بـه رانندگان گوشـزد 

مى کنند.
وى بـه بازتاب هاى خوب اجـراى این طرح در  سـطح 

کشور اشـاره مى کند و مى افزاید: رانندگان نیز به نوعى 
تشویق به رعایت قوانین مى شوند چراکه هر بخشى از 
جمله شـهردارى، پلیس و قانون زبان خودش را دارد و 
این در حالى اسـت که زبان هنر طنز در این بین از تأثیر 

بیشترى برخوردار است.
صلواتى با تأکید حرکت هاى فرهنگساز هنرى در کنار 

قانون  مى تواند رفتار خوب ترافیکى در شهر اصفهان را 
ایجاد کند، تصریح مى کند: در سـال آینده نیز  در حوزه 
پارك دوبلـه خودروهـا و همچنین پـارك خودروها در 
ایستگاه هاى تاکسـى و اتوبوس را در دستور کار داریم 

که امیدواریم عملکرد خوبى را داشته باشیم.
وى همچنین از آغاز صدور جریمه توسط دوربین هاى 

ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز از اول اسفند خبر مى دهد 
و مى گوید: عملکـرد این دوربین ها بـا همکارى پلیس 
به مدت سـه ماه به صورت ارشـادى بود و از اول اسفند 
ماه به ازاى هر بار عبور از چـراغ قرمز 200 هزار تومان 
و توقف بر روى خطوط عابر پیاده 40 هزار تومان اعمال 

قانون مى شود.

زبان هنر به داد ترافیک رسید

فرهنگسازى  آدمک هاى رنگارنگ 
سر چهارراه هاى پر ترافیک

ساسان اکبرزاده
همایـش ملـى برنامـه درسـى علـوم تجربـى و ارتقـاى 
مهارت هاى تفکر و پژوهش به میزبانى آموزش و پرورش 
اسـتان اصفهان ویژه اسـاتید دانشـگاه ها، پردیس هاى 
فرهنگى، معلمان، دانشجویان پژوهشگر و دانشجومعلمان 
در مرکز آموزشـى، رفاهى و فرهنگى شـماره 3 اصفهان 

برگزار شد.
در اولین روز ایـن همایـش دو روزه مدیـر کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان باخیر مقدم، از حسن اعتماد وزارت 
آموزش و پرورش به ویژه معاونت دوره اول متوسـطه در 

برگزارى این همایش در اصفهان تشکر کرد.
محمدحسن قائدیها، استان اصفهان را سرزمین سرداران 
شـهید بزرگ انقالب و دوران دفاع مقدس خواند و افزود: 
اگرچه استان اصفهان یک درصد جمعیت کشور را داراست 
اما یک ششم شهداى کشـور با بیش از 23 هزار شهید به 
این استان تعلق داشـته، که از افتخارات به شمار مى رود. 
وى درادامه به روند آموزش و شتاب علمى در جهان اشاره 
کرد و گفت: امروز به لحاظ شتاب علمى جهان یک دوره 
حسـاس تاریخ بشـرى به حسـاب مى آید و هر لحظه در 
جهان شاهد پیشـرفت هاى علمى هسـتیم که اگر ما در 
آموزش و پرورش توقف کنیم ضرر خواهیم کرد. بنابراین 
ما باید بتوانیـم برنامه اى منطبق با دسـتاوردهاى علمى 
و پیشـرفت را مد نظر داشـته باشـیم. مدیر کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان توسعه تفکر، خالقیت و پژوهش، 
تبیین رویکرد دروس علمى، اشاعه راهبردهاى یادگیرى و 
آموزش پژوهش  محور علوم تجربى، توانمندسازى دبیران 
علوم تجربى و... را از اهداف همایش ملى برنامه درسـى 
علوم تجربى و ارتقاى مهارت هاى تفکر و پژوهش خواند 

و گفت: روش هاى تدریس و محتوا در سـالیان گذشـته 
سـرعت محدود داشـت و آموزش و پرورش مى توانست 
به آن برسـد اما امروز پیشـرفت علم به گونه اى است که 
برنامه ریزان دچار مشکل شده و در این راستا باید دبیران 
علوم تجربى به یارى پژوهشگران  و برنامه ریزان بشتابند 

تا بتوانیم به خوبى از این حیطه عبور کنیم.
قائدیها  در ادامه اظهار داشـت: وظیفه آموزش و پرورش 
ایجاد باور، توسعه باور و نگاه معلمان به ضرورت روش هاى 
تدریس علوم تجربى است و باید در این راستا گام برداشت. 
البته معلم، امروز باید یک برنامه ریزى جامع داشته باشد و 
فرآیند تعلیم و تربیت با تعامل بین معلم و دانش آموز برقرار 

شود تا بتوانیم به اهداف دست یابیم.
■■■ 

معاون آموزش متوسـطه وزارت آموزش و پرورش هم 
در ایـن همایش از مدیـر کل آموزش و پرورش اسـتان 
اصفهـان و همـه همکارانشـان  کـه در برگـزارى این 
همایش تـالش کردنـد قدردانى کرد و گفـت: ظرفیت 
معلمان امـروز یکى از فرصت هایى اسـت که در اختیار 
آموزش و پرورش بوده و 70 درصد فرهنگیان ما داراى 
مدارك تکمیلى و عالیه هسـتند و این سـرمایه بالقوه و 
فعال شده آنان به ارتقاى کیفیت تعلیم و تربیت و تولید 

دانش بومى کمک مى کند.
على زرافشـان با تأکید بر اینکه آمـوزش و پرورش باید 
از این ظرفیت معلمان براى غلبه بر چالش ها اسـتفاده 
کند و راه هاى نوینى را براى آینده تعلیم و تربیت فراهم 
سازد گفت:  در سند تحول بنیادین فرآیند یادگیرى، یاد 
دهى و تنوع در مراکز یادگیرى مدنظر بوده و تلقى برنامه 
درسى ملى نسـبت به دانش آموز، معلم، مدیر و محیط 

یادگیرى اسـت و براى تحول در حـوزه تعلیم و تربیت، 
باید به تغییر نگرش ها توجه شـود کـه حاصل آن تغییر 
در تحول دستاوردها براى دانش آموزان و معلمان است.

وى افزود: رویکرد پژوهشى در نظام تعلیم و تربیت مبتنى 
بر کندوکاو و یادگیرى و پژوهش دانـش آموزان بوده و 
رویکرد پژوهشـى در برنامه هاى درسـى و درس علوم 

تجربى مدنظر مى باشد.
معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش 
نگاه تلفیقى تفکر و پژوهش در همـه دروس را از دیگر 
رویکردها برشمرد و گفت: براى یادگیرى عمیق دانش 
آموزان حرکت از کتاب درسى به سوى بسته آموزشى در 
برنامه هاى درسـى رفته و عالوه بر آن زیرساخت هاى 

تحقیق و پژوهش نیز فراهم شده است.
زرافشـان گفـت: کارآفرینى بـراى دوره اول متوسـطه 
تدارك دیده شـده و ما کارآفرینى را بـه دانش آموزان با 
تربیت 250 مربى کارآفرین، آموزش مى دهیم و در کل 
کشور آموزش و پژوهش براى توسعه کارآفرینى دانش 
آموزان راه افتاده اسـت و ما شاهد بازارچه هاى کسب و 

کار دانش آموزى هستیم.
وى به معنادار کردن یادگیرى هم اشاره کرد و گفت: در 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساس یادگیرى 
و یاددهى بوده  ویادگیـرى حتمًا بایـد در خدمت خوب 
زندگـى کـردن  وبهتر زنگـى کردن باشـدکه ایـن امر 
مسـتلزم پیوند یادگیرى و زندگى اسـت بنابراین دانش 
آموز باید یـاد گیرد کـه چگونه بـراى تغییـر زندگى در 
محیطى که آلودگى ها آن را تهدید مى کند آماده شـود 
و ارتباط آموزش با مؤلفه هاى زندگى، درگرو یادگیرى 

علوم است.
■■■ 

معاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش 
استان اصفهان نیز گفت:  این همایش، آموزش  پژوهش 
محور را سرلوحه برنامه هاى درسى و آموزشى قرار داده 
و تقویت تفکر و پژوهش، درس پژوهـى، تأثیر فناورى 
اطالعـات در فرآیند یادگیـرى و یاددهـى، روش هاى 
ارزشـیابى پژوهش محور در برنامه هاى درسـى و... از 

اهداف آن است.
رحیم محمدى افزود: این همایش بـا همکارى معاون 
متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش، دفتـر دوره اول 
متوسـطه وزارت آموزش و پـرورش، اداره کل آموزش 
و پرورش اسـتان و دبیرخانه کشورى کیفیت بخشى به 
درس علوم تجربى برگزار شده است. وى ادامه داد: 271 
مقاله به دبیرخانه همایش رسید که پس از داورى هاى 

انجام شده 30 مقاله برتر و ده مقاله داراى رتبه شده اند.

جمال نوروزباقرى
 ایـن روزهـا خبرهـاى بسـیارى در سـطح شـهر «وول» 
مى خورند. خبرهایى که شاید دیده ویا خوانده نشوند اما به 
گوش مى رسـند. خبرهایى که بعضاً به صـورت «پچ پچ» 
شنیده مى شوند و گاهى در فضاى مجازى به چشم مى آیند.

چگونه اسـت برخى اخبار از دایره قسمت خبرنگاران خارج 
شده و سهم افرادى مى شود که خیرخواه مردم نام گرفته اند 

و خبر منتشره را منفعت مردم مى پندارند.
در شـهر اصفهان خبرهاى رسـمى از مدیـران را مى توان 
درجمـع گردهمایـى ها،معارفـه هـا، عـزل و نصـب هـا، 
نشست ها، هم اندیشـى ها و خالصه اینکه همه خبرهاى 

رسمى را در جمع «هاها و قاه قاه» مدیران شنید.
در عرصه خبرهاى در گوشى مهمترین عنصر، «خبرکشانى» 
است. بدین معنى که شما یک خبر را از یک منبع مورد اعتماد 
و یا غیر قابل اعتماد وشاید هم تخیالت ذهنیتان در یک قالب 
خبرى با خود حمل مى کنید و کشان کشان آن را به یک نفر 
دیگرى مى رسانید. خبر در نقل و انتقال میان افراد مختلف 
وزن مى گیرد. خبرکشانى در واقع نقطه روبه روى خبر رسانى 
است. در خبر رسانى، خبر از فردى که آماده شنیدن هر خبرى 
است، عبور کرده اما در خبر کشانى عبور در کار نیست و وزن 

خبر مهم است. 
شاید بد نباشد براى دو عنصر «خبرکشانى» و «خبر رسانى» 
یک نمونه بیاوریم،به چگونگى وزن گیرى از ابتداى خبر تا 

انتهاى آن خوب دقت کنید:
خبرکشانى: قراراست فردا آب محله پروین را قطع کنن(خبر 
ُتپل مى شود!)آب محله پروین را قطع کردن؛ کل اصفهان تا 
چند ساعت دیگه آب ندارن(خبرُتپل مى شود!) آب اصفهان 
قطع شـد، مردم ریختن تـو خیابون(خبرُتپل مى شـود!)...  

متأسفانه به برخى دالیل از وزن دادن به این خبر معذوریم!
خبررسانى: خشکسالى در اصفهان اتفاق افتاد!

خبر کشانى در میان مردم به دلیل نبود منابع درست و اطالع 

از اخبار صحیح بیش از پیش در حال وزن گرفتن است. مردم 
این روزها «رسانا خبر» شـده اند و هر خبرى را از خود عبور 

مى دهند.
در شهر اصفهان برخى اخبار که بیشتر شایعه و یا فرافکنى 
هستند در حال وزن کشـى مى باشـند. چگونه مى توان از 
انتشار خبرهایى که پایه و اسـاس درستى ندارند جلوگیرى 

کرد؟
بدون شـک مطلع کردن مـردم از همه اخبار نیـز مى تواند 
مشـکالت عدیـده اى در زمینه هـاى گوناگون بـه وجود 
بیاورد.امـا مـى تـوان بـا دسـته بنـدى اخبـار در طبقـات 
سـرى،محرمانه،عادى و...  از این خبرکشـى ها جلوگیرى 

کرد تا ال اقل وزن خبر اینقدر سنگین نشود.
*خبر تولید نان هاى آلوده در اصفهـان، خبر مبنى بر ایجاد 
تغییر در کادر فنى تیم فوتبال سـپاهان، خبر تجاوز در یک 
بیمارسـتان اصفهان،خبر استعفاى اسـتاندار اصفهان، خبر 
آلودگى آب اصفهان، خبر ردصالحیـت منتخب اصفهان، 
خبر انتشارعمدى یک بیمارى دراصفهان، خبر ورود داعش 
به اصفهان، خبر پیرامـون اسیدپاشـى در اصفهان صحت 
ندارد، خبر بازشمارى آرا دراصفهان و... هستند برخى دیگر 
اخبار که در این چند ساله وزن گرفته و درمیان مردم پخش 
شده اند که عده اى وزن آن را سنگین کردند و عده اى دیگر 

رسانا خبر شده اند.
شاید وقت آن رسیده که به مصلحت «خبر پوشانى» نکنیم و 
بر اساس آنچه به  ضرر هیچکس نباشد به انتشار برخى اخبار 
ناگفته بپردازیم تا بتوانیم خبر را در اصفهان سـبک کنیم و 
نگذاریم با مصرف بى رویه  و همینطور اضافه وزن، اینگونه 

اخبار فضاى جامعه را گرفته  تر کند.
مصرف سـبزیجات و میوه هاى تازه در یـک رژیم الغرى 
مى تواند شـما را سـریع تر به وزن ایده آل برساند فقط باید 
از برخى خوراکى هاى محبوب خودتان مانند فسـت فود و 

چربى ها دست بکشید.

دبیران علوم تجربى به یارى برنامه ریزان بشتابند
در همایش ملى برنامه درسى علوم تجربى و ارتقاى مهارت هاى تفکر و پژوهش عنوان شد

 اکران فیلم هاى 
«بهشت در قاب تصویر»

فیلم هاى برگزیده جشـنواره «بهشـت در قاب 
تصویر» امروز پنج شـنبه 5 اسـفندماه در شـش 
مجموعه فرهنگى سـطح شـهر اصفهان اکران 
مى شـود. مراسـم اختتامیه سـومین جشـنواره 
«بهشـت در قاب تصویر» ویژه تولیدات رسـانه 
اى هیئت هاى مذهبى و مراکز فرهنگى استان 
اصفهان به همت دفتر تخصصى سینما سازمان 
فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان و مجمع 
فیلمسازان انقالب اسـالمى اصفهان (سیمرغ)، 
روز جمعه 6 اسـفند از سـاعت 18و 45 دقیقه در 

تاالر هنر برگزار مى شود.

نقد و بررسى رمان 
«شغل شریف» 

پنجمین نشست نقدکتاب با هدف نقد داستان هاى 
اجتماعى وخانوادگى امروز پنج شـنبه 5 اسـفندماه 
سـاعت 15و 30 دقیقه در کتابخانه مرکزى برگزار 

مى شود.
بـه گـزارش روابـط عمومـى سـازمان فرهنگى- 
تفریحى شـهردارى اصفهان، پنجمین برنامه نقد 
کتاب ماه به نقد و بررسـى رمان «شـغل شـریف» 
اختصاص یافته اسـت. عالقه مندان براى شرکت 
در این برنامه مى توانند به محل کتابخانه مرکزى 
واقع در خیابان باغ گلدسـته مراجعه کرده و یا براى 
 khanevadeh.ir کسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه کنند.

اضافه وزن خبر در اصفهان
«مردم»، رسانا خبر
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سبد معیشتى خانوار به 
چه کسانى تعلق مى گیرد؟

بـراى تأمیـن برخـى از کاالهـاى اساسـى در میان 
خانوارها، دولت قرار اسـت سبد معیشـتى را در میان 
کارگـران توزیع کند کـه جزئیات مربوط بـه هزینه و 
افرادى که مشمول دریافت این سبد هستند در هفته 

آینده مشخص خواهد شد.
 با وجود این، میانگین خانوارهاى کارگرى در کشـور 
3/5 نفر تعیین شده که براساس اولویت وزارت کار باید  
دید که هزینه این سبد معیشـت در هفته آینده چقدر 

مشخص خواهد شد.

قیمت بنزین در سال آینده 
تغییر نمى کند

با تصویب نمایندگان مجلس قیمت بنزین، گازوئیل  
و سایر حامل هاى انرژى در سـال آینده افزایش پیدا 
نمى کند. نمایندگان در نشسـت علنى دیروز مجلس 
شوراى اسـالمى و در جریان بررسى بخش درآمدى 
جزئیات الیحه بودجه سال 96 کل کشـور، با بند (د) 
تبصـره 1 این الیحـه بـا 153 رأى موافـق، 39 رأى 
مخالف و چهـار رأى ممتنع از مجمـوع 215 نماینده 
حاضر در صحن موافقت کردند. اصل ماده واحده این 
الیحه شـامل بودجه منابع عمومى، درآمد اختصاص 
وزارتخانه ها و مؤسسات، بودجه شرکت هاى دولتى، 
بانک ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت مى شود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینى و موکت گفت: 
در بعضى از تبلیغات تخفیــف 40 درصدى براى فرش 
اعالم مى شود، در صورتى که تعرفه ما 10 درصد است. 
این تبلیغات غیرواقعى است و سود فروش فرش ماشینى 
نمى تواند 40 درصد باشــد. مگر فروشــنده نذر دارد که 

بخواهد 40 درصد تخفیف اعمال کند؟!
کمالیــان با بیــان اینکه ایــن نوع تبلیغــات به صنف 
فرش فروشان لطمه زده اســت، ادامه داد: اگر تبلیغات 
واقعى باشد مشکلى نیست اما هنگامى که تخفیف هاى 
بى سابقه اعالم مى شود باعث لطمه به فروشندگان صنف 
مى شود و در حال حاضر بزرگ ترین مشکل این صنف 

تبلیغات غیرقانونى است.
وى در پاسخ به این ســئوال که با نزدیک شدن به شب 
عید انتظار بهبود تقاضا در بازار هست یا خیر، گفت: تقاضا 
وضعیت خوبى ندارد، حتــى در صورت کّمى افزایش در 
تقاضا فروشندگانى که در طول سال مجبور به پرداخت 
اجاره، هزینه آب، برق و بیمه هســتند نمى توانند تمام 

هزینه خود را از فروش یک ماه آخر سال پوشش دهند.
کمالیان با بیــان اینکــه قیمت هاى فرش ماشــینى 
واقعى اســت، ادامه داد: مردم مى توانند با خیال راحت 
از نزدیک ترین فروشــگاه داراى مجــوز نزدیک محل 

زندگى شان خرید کنند و نگران تفاوت قیمت نباشند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه برغم نص صریح 
قانون، بانک مرکزى در برابر اعطاى مجوز تأسیس بانک 
تعاونى غیردولتى مقاومت مى کنــد، از تضعیف بخش 

تعاون در برنامه ششم توسعه انتقاد کرد.
بهمن عبداللهى افزود: مهمترین مشــکل بخش تعاون 
در حال حاضر عدم اجراى احکام برنامه پنجم توســعه 
و بندهاى مربوط به سیاســت هاى کلى اصل 44 قانون 
اساسى است که مانع پیشرفت و توسعه بخش شده است.
وى ادامه داد: برغم اینکه طبق اصل 44 قانون اساسى، 
دولت مکلف بود شرایط الزم را براى افزایش سهم بخش 
تعاون از بازار پولى و مالى افزایش دهــد اما نزدیک به 

یکسال اســت که از بانک مرکزى براى دریافت مجوز 
تأســیس بانک غیردولتى تعاون درخواست کردیم اما با 
مقاومت بانک مرکزى تاکنون موفق به دریافت این مجوز 

نشده ایم که خالف نص صریح قانون است.
عبداللهى دربــاره علت مقاومت بانــک مرکزى گفت: 
توجیه بانک مرکزى این است که در حال حاضر وضعیت 
نظام بانکى کشور براى اعطاى مجوز فراهم نیست و این 
مجوز باید در شرایطى داده شــود که بازار پولى و مالى 
کشور ساماندهى شــود، این در حالى است که اعطاى 
مجوز تأســیس بانک غیردولتى تعاون هیچ ارتباطى به 

این موضوع ندارد. 

تخفیف هاى 30 و 40 درصدى 
فرش، واقعى نیست

مقاومت بانک مرکزى براى 
تأسیس بانک تعاون

واردات 25 هزار تن پرتقال از 
مصر

در حالى که پیش از این مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى 
اعالم مى کردند که کمبودى براى میوه ایام عید وجود 
ندارد اما گزارش شده که 25 هزار تن پرتقال از مصر وارد 

کشور شده است.
ســید رضا نورانى رئیــس اتحادیه تولیــد کنندگان و 
صادرکنندگان میوه و تره بار در این باره به جام جم آنالین 
گفت: 25 هزار تن پرتقال توسط یک شرکت تابعه وزارت 
جهاد کشاورزى از مصر وارد ایران شده است تا کمبودى 

در بازار شب عید ایجاد نشود.
وى در پاســخ به این پرســش که آیا ذخیره سازى ها 
جوابگوى نیاز این ایام نیست گفت: به هرحال محصول 
پرتقال امسال به دلیل شــدت سرما دربسیارى از باغات 
دچار آســیب شــد، به طورى که باغات شــرق استان 
مازندران خیلى از محصوالتش از بین رفت اما در غرب 
مازندران بخشى از محصول سالم ماند که سازمان تعاون 
روســتایى اقدام به خرید و ذخیره سازى آن کرده است، 
بنابراین واردات پرتقال به کشور حتى بیش از این رقمى 

که وارد شده است نیاز است.
نورانى درپاسخ به این پرســش که آیا به وارد کنندگان 
بخش خصوصى مجوزى براى واردات داده شده است، 
گفت: وزارت جهاد کشاورزى با این نگاه که ممکن است 
واردات از طرف بخش خصوصى باعث گران شدن این 
محصول شــود به بخش خصوصى مجوز واردات نداده 

است .
نورانى گفت: معموًال حدود 60 تــا 65 درصد از پرتقال 
کشور از مناطق شمالى وحدود 35 تا 40 درصد از مناطق 
جنوبى تأمین مى شود و براى بحث نیاز کشور با توجه به 
سرمازدگى که در محصوالت پرتقال مناطق شمالى پیش 

آمد باید براى واردات این محصول اقدام مى شد.

  خبر آنالین | بیشتر از شش ســال از ورود یارانه 
نقدى به زندگى ایرانیان مى گذرد. قانون هدفمند کردن 
یارانه ها در دى ماه 1388 به تصویب رسید. قانونى با 16 
ماده که قرار بود تکلیف موضوع مهم یارانه ها را تا حد 
زیادى روشــن کند. در ماده اول قانون آمده بود قیمت 
فروش داخلى بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و 
گاز مایع و سایر فرآورده هاى نفتى با احتساب هزینه هاى 
جانبى شــامل حمل ونقل، توزیع، مالیــات و عوارض 
قانونى، آرام آرام تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ایران کمتر از 90 درصد 
قیمت تحویل روى کشتى (فوب) در خلیج فارس نباشد.

با روى کار آمدن دولت حســن روحانــى، نقاط ضعف 
این پروژه علنى شــد و دولت یازدهم طى ســه سال 
گذشــته تالش کرد که به مردم نشــان دهد این گونه 
روش پرداخت یارانه نقدى به مردم، بار مالى سنگینى 
براى دولت به همراه خواهد داشت. متأسفانه تا به امروز 
روش پرداخت یارانه هاى نقدى بــه مردم و صنعت و 
تولید آنچنانکه شایســته بوده، اصالح نشده است. به 
راستى چرا این دولت با همه انتقاداتى که از آغاز به کار 
خود تاکنون به هدفمندى یارانه ها داشته، نتوانسته که 
پرونده این قانون را با اصالحات اساسى ببندد؟ حتى با 
اینکه در اوایل سال جارى مصوبه کمیسیون تلفیق براى 

حذف یارانه نقدى 24 میلیونى در صحن علنى مجلس 
تصویب و مقرر شد سه دهک باالى درآمدى جامعه و 
تمامى افراد و دارندگان مشاغلى که درآمد ساالنه آنها 
45 میلیون تومان است، از لیســت یارانه نقدى حذف 
شــود، ولى دولت در اجراى این تکلیف چندان موفق 

نبوده است.
مســئله کســرى  هم که از ابتــداى اجــراى قانون 
هدفمندســازى یارانه ها یکى از اشکاالت اساسى آن 
بوده، همچنان پابرجاست. به اعتقاد برخى کارشناسان، 
امســال هدفمندى یارانه ها هفت هزار میلیارد تومان 
کســرى دارد. براســاس آخرین اعالم، تاکنون تنها 
چهار میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه خارج 
شــده اند و به تازگى پیامک هایى براى سه میلیون نفر 
دیگر ارسال شــده تا در نهایت تعداد یارانه بگیران به 
حدود 71میلیون نفر برسد. تعداد کمتر دریافت کنندگان 
مى تواند تا اندازه اى از فشار مالى بر دولت بکاهد. اگرچه 
اصل ماجرا این بود که اصًال قرار بود تمامى درآمدهاى 
هدفمندى یارانه ها صرف پرداخت یارانه شود و از سوى 
دیگر، پرداخت یارانه توسط دولت به اغلب حامل هاى 

انرژى به صورت گسترده ادامه دارد.
ســهم صنعت در این میان، اغلب فراموش شــده و از 
هدفمندى تقریباً هیچ چیز جز پرداخت یارانه باقى نمانده 

است. حتى همین پرداخت یارانه نیز به گروه هاى هدف 
صورت نمى گیرد و حذف افراد از لیست، با سرعت اندك 

و حاشیه فراوان انجام مى شود.
ترکیب مقرر در قانون هدفمند کــردن یارانه ها براى 
مصارف آن قانــون در هیچیک از ســال هاى اجراى 
قانون مذکور رعایت نشده اســت. مسئله مهم درباره 
هدفمندى یارانه ها فقط نحوه تشــخیص نیست، بلکه 
نکته اساســى، فراموشى تدریجى مســائلى است که 
هدفمند کردن یارانه ها پاسخى به آن بود یا الاقل انتظار 

مى رفت که باشد.
در خصوص اصالح بازار انرژى باید گفت که مکانیسم 
ســهم برى از درآمدهاى حاصل تحقــق این هدف را 
غیرممکن مى ســاخت. دولت بایــد از محل فروش 

نفت خــام و میعانات گازى به پاالیشــگاه هاى داخلى 
کســب درآمد مى کرد و پاالیشــگاه ها نیز متناسب با 
کیفیت در یک فضــاى رقابتى فرآورده هــا را عرضه 
مى کردند. خارج از این قاعده، فقــط یک نوع مالیات 
از فرآورده ها گرفته شده اســت. با توجه به این موارد، 
مى توان گفت که قانون مذکور به اهداف خود نرسیده 
است. در مجموع بررسى ها نشــان مى دهد پیچیدگى 
مسئله یارانه ها در ایران، همچون دیگر کشورها، صرفًا 
از جهت تکنیکى نیســت، بلکه به دلیــل ابعاد اقتصاد 
سیاسى آن اســت. از این رو، مى توان انتظار داشت که 
در فقدان اصالح اساسى در حوزه هاى مرتبط با اقتصاد، 
مشــکالت مرتبط با یارانه ها نیز کماکان به قوت خود 

باقى خواهد بود.

سرانجام یارانه ها در 
سال آینده

حصر وراثت
مهناز کرباسى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 626 به شرح دادخواست به کالسه 301/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه عطائى نجف آبادى بشناسنامه 
98 در تاریخ 1395/10/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- مهرى کرباســى نجف آبادى ش ش 706، 2- مهناز کرباسى نجف آبادى ش ش 626 ، 3- مهنوش 
کرباسى نجف آباد ش ش 35 ، 4- محمود کرباســى نجف آبادى ش ش 339 (فرزندان متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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: 3535 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/156
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973730302777 شــماره پرونده: 9509983730300594 شماره بایگانى شعبه: 
950599 خواهان: خانم بى بى جان سجادى فرزند علم شــاه با وکالت خانم زهراسلحشورى شوس کشته 
فرزند نورعلى به نشانى اصفهان- نجف آباد- چهارراه امام ابتداى خیابان 15 خرداد مرکزى طبقه فوقانى عسل 
صحرا خوانده: آقاى رضا حسینى فرزند على به نشانى زندان مرکزى اصفهان خواسته: طالق به درخواست 
زوجه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواست خانم 
بى بى جان سجادى با وکالت  زهرا سلحشورى بطرفیت رضا حسینى بخواسته طالق به لحاظ عسر و حرج به 
لحاظ تحقق سوءسابقه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه 
نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و از طرفى مساعى داوران و دادگاه و مشاور قضایى دادگاه دراصالح 
ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به اینکه تحقق عسر و حرج حســب سوابق کیفرى زوج و محبوس بودن 
ایشان به لحاظ اتهام ایرادضرب و جرح عمدى با چاقو که جملگى حکایت از عسروجرح زوجه دارد محرز است 
و مستندا به قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان حکم طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از 
دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه وى طالق خلع را انتخاب نموده و میزان 2 عدد سکه از مهریه 
را بذل نموده و دادگاه از باب قاعده الحاکم ولى الممتنع قبول مابذل مى نماید و به سردفتر وکالت مى دهد پس 
از احضار زوج و عدم حضور به وکالت از دادگاه نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر امضاء نماید. 
طالق مزبور خلع نوبت اول اســت و عده آن از تاریخ وقوع آن سه طهر مى باشد شرایط صحت اجراى صیغه 
طالق به عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار اجرایى این حکم از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به 
طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود درخصوص مسائل مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ 
تصمیم خواهد شد 1) مهریه: مهریه حسب مندرجات سند عادى نکاحیه عبارت است از 20 عدد سکه که 2 
عدد از آن بذل شده لذا زوج مکلف به پرداخت 18 عدد سکه است 2) نفقه معوقه، اجرت المثل، شرط تنصیف، 
نحله، و جهیزیه باتوجه به اینکه زوجه اظهار داشته فعال ادعاى ندارم دادگاه مواجه با تکلیف نیست 3) حضانت 
مالقات و نفقه فرزندان، زوجین داراى دو فرزند به نام هادى امید متولد 86/11 و على رضا تولد 89 هستند که 
هرچند وکیل زوج طى الیحه اعالم داشته که به لحاظ تمکن مالى زوجه حضانت را نمى خواهد لیکن چون پدر 
هم اکنون محبوس است حضانت از تکالیف ما رد بوده که مادر تا زمان آزادى پدر مکلف به نگهدارى است و به 
لحاظ عدم تمکن پدر در طول حبس تکلیفى در خصوص نفقه فرزندان نداردحق مالقات هم در این مدت مقرر 
نیست ولیکن پس از آزادى حضانت بر عهده پدر است که براى مادر هرهفته از ساعت 19 پنج شنبه لغایت 19 
جمعه حق مال قات مقرر است که محل تحویل و تحول کالنترى محل سکونت زوج است مگر تراضى به محل 
دیگر. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان و ظرف مهلت بیســت روز قابل فرجام خواهى در دیوان عالى کشور مى باشد. م الف: 3537 گرامى 

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/12/157
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973730401133 شــماره پرونده: 9509983730400733 شماره بایگانى شعبه: 
950741 خواهان: آقاى ابراهیم شجاعى فرزند محمد به نشانى استان  اصفهان-شهرستان نجف آباد- امام 
غربى پلیس راه باالتر از اتحادیه تیرچه بلوك ها تیرچه بلوك جهان سقف خوانده: آقاى محمدرضا قلیچیان 
فرزند علیرضا به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسى 
3- مطالبه وجه چک. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص 
دعوى ابراهیم شجاعى بطرفیت محمدرضا قلیچیان بخواسته مطالبه 237/000/000 ریال وجه چک 52773-

95/07/01 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات وارده نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در 
اشتغال ذمه مسئولین آن داللت داشته و خوانده با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، 
لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون 
آئین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت خوانده حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دویست و 
سى و هفت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 6/760/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و خسارات تاخیر از 
سررسید لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مستقر 

در مرکز استان است.م الف: 3542 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/158
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002133000069/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500145 شماره آگهى ابالغیه: 
13950380213300031 بدینوسیله به آقاى غالمرضا صادقى هسنی جه فرزند: یداله مقیم: مهردشت روستاى 
هسنیجه کدپستى 1865815157 که برابر گواهى مامور مربوطه بعلت نقص و عدم شناسائى آدرس ابالغ 
اجرائیه امکانپذیر نگردیده، ابالغ میگردد که آقاى مهدى قاســمى حسین آبادى فرزند حسن به استناد چک 
شماره 051683مورخه 94/03/25 عهده بانک رفاه کارگران شعبه نجف آباد جهت وصول قسمتى از وجه چک 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست صدوراجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9500145 در 
واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاداسنادرسمى الزم االجرا 
مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت 
دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات 
اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 3540 

فاتحى رئیس ثبت نجف آباد/12/159
اجراییه

شماره: 935/95 ش ح 5-1395/10/19 به موجب راي شماره 1330 تاریخ 95/8/10 حوزه 5 ح شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد بلیوند به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 95/7/5 لغایت پرداخت در حق محکوم له اجرایى مهدى شاهبندرى به 
نشانى: نجف آباد خ مطهرى شمالى موبایل مهدى و پرداخت سیصد هزار تومان در حق صندوق دادگسترى. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 3265 

شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/160
اجراییه

شماره: 94/376 -1395/11/25 به موجب راي شماره 46 تاریخ 95/2/27 حوزه چهارم شوراي حل اختالف 
شهرستان اردستان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه صفدر دادور فرزند بهادر به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چک شماره 528196 مورخ 94/9/25 به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک 
مسکن اردستان و چک به شــماره 28195 مورخ 94/8/25 به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک مسکن 
اردستان در مجموع به میزان هشتاد میلیون ریال و خسارت دادرسى به میزان یک میلیون و دویست و سى و 
پنج هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک که در مرحله اجراى حکم محاسبه خواهد شد و نیز نیم عشر 
به مبلغ 4/000/000 ریال در حق صندوق دولت، مشخصات محکوم له: حسن ربیعى فرزند قدرت اله به نشانى: 
اردستان برزاوند روستاى مهراندر منزل شخصى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 447 شعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اردستان/12/161

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1395/03/337539- 1395/12/1 نظر به اینکه سند مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره: 21 فرعى واقع در کچومثقال 75  اصلى دهستان سفلى اردستان بخش 17 اصفهان ذیل 
ثبت 16 در صفحه 26 دفتر 148 امالك به نام سکینه رحمتى کچو مثقالى صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
آقاى عبدالرضا صادق زاده به وکالت از خانم اکرمه رحمتى به موجب وکالتنامه شماره 7720- 95/1/17 دفتر 
1155 تهران با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950319681234842- 95/11/27 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 19207- 95/11/27 به گواهى دفترخانه 51  اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 450 عصارى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان/12/162
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510103623106506 شــماره پرونده: 9409983623100466 شماره بایگانى شعبه: 
940594 خواهان على عسکریان فرد اردستانى دادخواستى به طرفیت خواندگان رضا مرادى و سوسن جوادى 
به خواسته افراز ملک و پرداخت حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اردستان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و 
به کالسه 9409983623100466 ثبت گردیده است باتوجه به وصول نظریه کارشناسى به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر (ظرف هفت روز) جهت مالحظه نظریه 
کارشناسى و اظهارنظر هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً در این شعبه حاضر گردد. م الف: 446 شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان/12/163
حصر وراثت

غالمرضا بهرامى فرزند تقى داراي شماره شناسنامه 92 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 1714/95  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقى بهرامى قهنویه فرزند 
محمود به شناسنامه شــماره 1353 در تاریخ 1395/7/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- غالمرضا بهرامى فرزند تقى شماره شناسنامه 
یا کدملى 92 نسبت به متوفى (فرزند) 2- مهین تاج بهرامى فرزند نوروزعلى شماره شناسنامه یا کدملى 19 
نسبت به متوفى (همسر) 3- حمیدرضا بهرامى قهنویه فرزند تقى شماره شناسنامه یا کدملى 126 نسبت به 
متوفى (فرزند) 4- فیروزه بهرامى قهنویه فرزند تقى شماره شناسنامه یا کدملى 1536 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- رضوان بهرامى فرزند تقى شماره شناسنامه یا کدملى 49 نسبت به متوفى (فرزند) 6- افسانه بهرامى قهنویه 
فرزند تقى شماره شناسنامه یا کدملى 11 نسبت به متوفى (فرزند) 7- سودابه بهرامى قهنویه فرزند تقى شماره 
شناسنامه یا کدملى 1578 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/768 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/164
حصر وراثت

غالمحســین ایرانپور مبارکه داراي شماره شناســنامه 126 ملى به شرح دادخواســت مطروحه به کالسه 
95/1687  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزا... ایرانپور 
مبارکه فرزند احمد به شناســنامه شــماره 1869 در تاریخ 1395 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- غالمعلــى ایرانپور مبارکه فرزند 
عزیزا... شماره شناســنامه یا کدملى 42 نســبت به متوفى (فرزند) 2- عباس ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... 
شماره شناسنامه یا کدملى 11 نسبت به متوفى (فرزند) 3- غالمحسین ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... شماره 
شناسنامه یا کدملى 126 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ابراهیم ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... شماره شناسنامه 
یا کدملى 291 نسبت به متوفى (فرزند) 5- احمدرضا ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... شماره شناسنامه یا کدملى 
318 نسبت به متوفى (فرزند) 6- سعید ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... شماره شناسنامه یا کدملى 293 نسبت به 
متوفى (فرزند) 7- مجید ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... شماره شناسنامه یا کدملى 506 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- محمد ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... شماره شناسنامه یا کدملى 168 نسبت به متوفى (فرزند) 9- صفیه 
ایرانپور مبارکه فرزند  عزیزا... شماره شناســنامه یا کدملى 92 نسبت به متوفى (فرزند) 10- فردوس ایرانپور 
مبارکه فرزند عزیزا... شماره شناسنامه یا کدملى 170 نسبت به متوفى (فرزند) 11- زهرا ایرانپور مبارکه فرزند 
عزیزا... شماره شناسنامه یا کدملى 4992 نسبت به متوفى (فرزند) 12- فرحناز ایرانپور مبارکه فرزند عزیزا... 
شماره شناسنامه یا کدملى 5672 نســبت به متوفى (فرزند) 13- خوبى ناز اسماعیلى سورچه پایینى فرزند 
عبدالخالق شماره شناسنامه یا کدملى 6 نسبت به متوفى (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 

مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/769 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/12/165
احضار

آگهى ابالغ وقت دادرسى واحضار متهم، بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951083 شعبه چهارم دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه آقاى رسول باقرى فرزند حسینعلى با کدملى 4032248648، 
که به اتهام خیانت در امانت، تحت تعقیب مى باشند و حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى 
مى باشند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه چهارم 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى بصورت غیابى 
رسیدگى و راى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شــود. م الف: 95/770 شعبه چهارم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه/12/166
حصر وراثت

غالمرضا بهرامى دیزیچه فرزند عبدالحسین داراي شناسنامه شماره 2118 و شماره ملى 5418849336 به 
شرح دادخواست مطروحه به کالسه 1699/95 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحومه اقدس علیرضایى دیزیچه فرزند کریم به شماره شناسنامه 65 در تاریخ 1395/9/17 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 
1- غالمرضا بهرامى دیزیچه فرزند عبدالحسین شماره شناســنامه یا کدملى 2118 نسبت به متوفى (زوج) 
2- سحر بهرامى دیزیچه فرزند غالمرضا شماره شناسنامه یا کدملى 5410061381 نسبت به متوفى (فرزند) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد 
در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/757 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/167
حصر وراثت

سعادت سعیدى مبارکه فرزند رمضان داراي شماره شناسنامه 81 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1682/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فروزنده درخش 
مبارکه فرزند قربانعلى به شناسنامه شــماره 5552 در تاریخ 1394/4/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سعادت سعیدى مبارکه فرزند 
رمضان شماره شناسنامه یا کدملى 81 نسبت به متوفى (همسر) 2- ســید ضیاء درخش مبارکه فرزند سید 
محمد شماره شناسنامه یا کدملى 71 نسبت به متوفى (پدر) 3- طوبى حقیقى مبارکه فرزند میرزا عبدالوهاب 
شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (مادر) 4- پگاه سعیدى مبارکه فرزند سعادت شماره شناسنامه 
یا کدملى 5410103750 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/771 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/168
حصر وراثت

شماره: 1787/95- 95/11/8 علیرضا حاجیان خرمى داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست تقدیمی 
به کالسه 371/95 شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حاجیان 
خرمى شماره شناسنامه یک در تاریخ 95/8/25 اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1- شهربانو محسنى خرمى به شماره شناسنامه 3 (همسر) 2- علیرضا حاجیان خرمى به ش.ش 14 (فرزند) 
3- محســن حاجیان خرمى به ش.ش 574 (فرزند) 4- حمیدرضا حاجیان خرمــى به ش.ش 641 (فرزند) 
5- مجید حاجیان خرمى به ش.ش 11 (فرزند) 6- سعید حاجیان خرمى به ش.ش 1270143832 (فرزند) 
7- احمد حاجیان خرمى به ش.ش 48 (فرزند) 8- ام البنین حاجیان خرمى به ش.ش 382 (فرزند) 9- زهرا 
حاجیان خرمى به ش.ش 1 (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع 

شماره یک)/12/112
حصر وراثت

هوشنگ گودرزى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 324/95   از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان هادى گودرزى بشناســنامه 1737 در تاریخ 
1395/11/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- هما 
گودرزى ش ملى 1081181435، 2- درســا گودرزى ش ملى 1081087511 (فرزندان متوفى) 3- فاطمه 
خدارحمى ش ملى 1080183353 (همسر متوفى) 4- مریم گودرزى ش ش 266 (مادر متوفى) 5- هوشنگ 
گودرزى ش ش 8 (پدر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 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: 3572 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/230
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973731102213 شــماره پرونده: 9309983631000276 شماره بایگانى شعبه: 
951338 شکات: 1- خانم زهرا نظرى فرزند على 2- آقاى نجم الدین صفرى فرزند شمس الدین با وکالت خانم 
مرجان دالورى خورهه فرزند کریم به نشانى: بهارستان میدان ولیعصر، ولیعصر جنوبى مجتمع ادارى پردیس 
طبقه سوم واحد 12 و آقاى ولى اله بابائى راد فرزند عباسقلى به نشانى: اصفهان خیابان نیکبخت غربى مجتمع 
ادارى نیکبخت طبقه 5 واحد 211، متهم: آقاى نبى اله خالقى به نشانى: مجهول المکان، اتهام   : قتل غیرعمدى 
در اثر بى احتیاطى در امر رانندگى، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: 
در این پرونده و حسب کیفرخواست صادره دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد آقاى نبى اله خالقى 
متهم است به بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به قتل غیرعمدى طفل چهارساله بنام آرزو فرزند نجم الدین با 
توجه به شکایت اولیاء دم متوفى و گواهى پزشکى قانونى و نظریه کارشناس تصادفات و تحقیقات انجام شده 
بزهکارى متهم محرز تشخیص به استناد مواد 448- 448- 549 (714 تعزیرات) و 550 و 291 قانون مجازات 
اسالمى متهم موصوف به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک دیه کامل زن مسلمان در حق اولیا دم متوفى 
محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در  این دادگاه و پس 
از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 37946 جعفرى 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (102 جزایى سابق)/12/231
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103640906915 شــماره پرونده: 9409983733000463 شماره بایگانی شعبه: 

951830 آگهى احضار متهم مســلم جعفرى فرزند محمدرضا دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان لنجان 
(زرین شهر) در پرونده کالسه 9409983733000463 براى مسلم جعفرى به اتهام خیانت در امانت تقاضاى 
کیفرى نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 96/1/06 ساعت 10/00 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 1112 یوسف زاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان 

(101 جزایى سابق)/12/244

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623501530 شماره  پرونده: 9409983623500035 
و 9409983623500034 شماره بایگانى شعبه: 940322- 940321 خواهان: 
آقاى الیاس شادمهر فرزند محمد به نشــانى: مهاباد هتل جویبار، خوانده: آقاى 
یاسین جوان اسمعیلى فرزند علیرضا به نشانى: ارومیه- خ مدنى 2 روبروى مسجد 
حاج ابوطالب، شاکى: آقاى الیاس شــادمهر فرزند محمد به نشانى: مهاباد هتل 
جویبار، متهمین: 1- آقاى یاسین جوان اسمعیلى فرزند علیرضا به نشانى: ارومیه- 
خ مدنى 2 روبروى مسجد حاج ابوطالب 2- آقاى اسماعیل شکرى کلیسا فرزند 
عسگر به نشانى: ارومیه میدان تره بار غرفه 36، خواسته: مطالبه وجه، اتهام: تضییع 
حق، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با  استعانت 
از خداوند متعال و با تکیه بر شــرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- یاسین جوان اسمعیلى فرزند 
علیرضا متوارى و 2- اسماعیل شکرى کلیسا فرزند عسگر متوارى دایر بر خوددارى 
از تادیه قیمت کرایه محل و اموال مصرفى موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى الیاس 
شادمهر با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى، مفاد و محتوى کارت ورود 
ثبت میهمان در رستوران و هتل جویبار مهاباد و فاکتور اقالم و خدمات مصرفى 
متهمین در رســتوران و  هتل و  عدم اقدام متهمین در تسویه حساب مربوطه به 
لحاظ عدم حضور متهمین در این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى 
ایشان در دفاع از اتهام انتســابى این دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده، بزه انتسابى محرز و مسلم مستنداً به اصول سى و ششم و یکصد و شصت 
و ششم قانون اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 
212  از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 
378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرســى کیفرى و 
مواد 1 و 2 از قانون راجع به بدهى به مهمانخانه ها و پانسیونها حکم بر محکومیت 
هر یک از متهمین به پرداخت نه میلیون ریال جزاى نقدى بدل از تحمل 15 روز 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید و در خصوص دادخواســت تقدیمى آقاى 
الیاس شادمهر فرزند محمد به طرفیت آقاى یاسین جوان اسمعیلى فرزند علیرضا 
به خواســته مطالبه مبلغ نه میلیون ریال بابت اقامت در هتل جویبار به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارات قانونى و خسارت تاخیر در تادیه وجه با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمى خواهان و با لحاظ مفاد و محتویات پرونده کیفرى ضم دایر بر 
اقدام خوانده در اقامت در هتل جویبار مهاباد و عدم اقدما به  تسویه حساب خویش 
و متوارى شدن از محل بلحاظ عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ 
مراتب به ایشان با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ادعاى خواهان 
در خواسته خویش را مقرون به صحت و واقع تلقى مستنداً به اصول سى و ششم 
و یکصد و شصت و ششم از قانون اساسى و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ نه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرســى و خسارت تاخیر در تادیه وجه از 
تاریخ 11/4/1395 لغایت وصول و اجرا در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى 
صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه 
و پس از آن ظرف موعد بیســت روز قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 449 بدریان رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهرستان اردستان (101 جزایى سابق)/11/1384
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من هم تیمى سردارم!
رضا شکارى با انتشـار تصویرى مشـترك در کنار سردار 
آزمون از بلک ترکیه حضـور خود در اردوى روسـتوف را 

تأیید کرد.
سـردار آزمـون چنـد روز پیـش بـا انتشـار تصویـرى 
مشـترك بـا رضـا شـکارى در اسـتورى صفحـه 
اینسـتاگرامش، خواسـته یا ناخواسـته از حضـور بازیکن 
ذوب آهـن در اردوى روسـتوف پـرده برداشـته بـود.
به فاصله دو روز بعـد از آن ماجرا این بار شـکارى بود که 
تصویرى دو نفره را در کنـار آزمون از ترکیه مخابره نمود. 
تصاویرى معنادار که مى تواند مورد توجه مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن و به ویژه سـعید آذرى مدیرعامل این باشـگاه 
باشد که جدایى این بازیکن 18 سـاله از جمع سبزپوشان 
اصفهانـى و پیوسـتنش بـه زرد و آبى هـاى روسـتوف را 

غیرقانونى مى دانند.

قوت قلب به پدر به شیوه پسر
پسر سرمربى سپاهان در روزهاى سخت این تیم از پدرش 
حمایت کرد.به موازات وخیم شدن حال و روز سپاهان در 
جدول رده بندى لیگ برتر نارضایتى هواداران هم افزایش 
پیدا کرده و فشار سکوها بر سرمربى این تیم فزونى یافته 
است.در این روزهاى سخت پسـر عبدا... ویسى با انتشار 
تصویرى مشـترك با پدرش در صفحه شخصى خود در 
اینسـتاگرام و نقل قولى از فیلم «شـوالیه تاریکى» سعى 
نمود تا به شـیوه خود به سـرمربى در حـال حاضر مغموم 

سپاهان قوت قلب دهد.

جباروف به استقالل
 بر نمى گردد؟

 قبـل از بـازى بـا االهلى بـود که سـرمربى اسـتقالل در 
مصاحبه اى اعالم کرد «سرور جباروف» هافبک ازبکستانى 
این تیم که باالجبار و به طور قرضى راهى سـپاهان شده 
فصل بعد قطعاً به استقالل برخواهد گشت. منصوریان البته 
در آن مصاحبه حرفى از بازگشت آندو نزد تا شایعات درباره 
برنگشـتن آندو قوت بگیرد. نکته عجیب اینکه حاال خبر 
رسیده احتماًال جباروف هم دیگر به استقالل برنمى گردد.

گویا قطع همکارى استقالل با این دو بازیکن باتجربه و پا 
به سن گذاشته در فصل بعد هم رخ خواهد داد و این باشگاه 
در پایان فصل جـارى به صـورت توافقى قـرارداد آندو و 

هافبک ازبکستانى را فسخ خواهد کرد.

خبر مهم تاج
امسـال و براى دومین فصل پیاپى و به دلیـل اختالفات 
سیاسـى موجـود میـان کشـورهاى ایـران و عربسـتان 
مسابقات فوتبال بین باشگاه هاى دو کشور در چهارچوب 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در کشور هاى بى طرف 
برگزار مى شود. به گونه اى که تیم هاى ایرانى در کشور 
عمان از عربستانى ها پذیرایى مى کنند و عربستانى ها هم 
به تناوب در عمان، قطر یا امارات میزبان تیم هاى ایرانى 
هستند.اما به نظر مى آید این مشکل در آینده نزدیک قرار 
اسـت حل شـود. آنطور که مهدى تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال در مصاحبه  اخیر خود گفته است ظاهراً قرار است 
از سال آینده میزبانى به کشور ایران بازگردد و دیگر الزم 
نیست باشگاه هاى کشور هزینه اضافى براى سفر به کشور 

بى طرف را متقبل شوند. 

میزبان نبودیم
مهمان هم نبودیم 

پرسپولیسى ها در حالى در اولین دیدار آسیایى خود به میدان 
رفتند که به عنوان تیم میزبان الهالل شناخته مى شدند، 

میزبانى که براى ایرانى ها کمى نامتعارف بود.
به دلیل برگزارى دیـدار تیم هاى ایرانى و عربسـتانى در 
زمین بى طرف، پرسپولیسى ها در اولین میزبانى خود در 
لیگ قهرمانان آسیا، در ورزشگاه سلطان بن قابوس از تیم 
الهالل عربستان پذیرایى کردند، میزبانى اى که کمى براى 
ما ایرانى ها نامتعارف بود چراکه ما همیشه در دیدارهاى 
اینچنینى با یک ورزشـگاه پر از هـوادار به دیـدار حریف
مى رویم امـا در این بازى تعداد محـدودى از ایرانى هاى 

حاضر در عمان از پرسپولیسى ها پذیرایى کردند. 
بنابراین مى توان نتیجه گرفت اولین بازى سرخپوشان در 
آسیا در حالى با تساوى به اتمام رسید که پرسپولیسى ها نه 

میزبان بودند و نه میهمان. 

تایم اوت

آخرین میزبانى پرسپولیس از الهالل در آزادى، در حضور 
یکصد هزار تماشاگر انجام شد. صد هزار نفرى که آزادى را 
براى مهمان آبى پوش، به جهنمى غیر قابل تحمل تبدیل 
کردند تا «دیگائو» در دقیقــه 90، دروازه تیم خودى را باز 
کند.  در ورزشگاه سلطان قابوس، همه چیز متفاوت بود و 
پرسپولیس مقابل 13 هزار تماشاگر الهالل مقابل کمتر از 

هزار ایرانى، از حریف بزرگش میزبانى مى کرد.
پرسپولیس به عنوان میزبان مسابقه، حق فروش بلیت هاى 
ورزشگاه را در اختیار داشت. آنها با وجود تعداد کم ایرانیان 
حاضر در عمان، مى توانســتند از امتیاز میزبانى استفاده 
کنند اما «درآمدزایى» از الهــالل را به «میزبانى» از این 

تیم ترجیح دادند. مسئوالن پرســپولیس، 13 هزار بلیت 
ورزشگاه ســلطان قابوس را با قیمتى سنگین، در اختیار 
طرفداران الهالل گذاشــتند تا به جــاى میزبانى، درآمد 
خوبى از این مسابقه داشته باشند.مدیر باشگاه پرسپولیس 
که در حساس ترین بازى فصل باید در کنار تیمش باشد، 
براى حضور نماینده اسپانسر در صدا و سیما و پیامک به 
یک شماره خاص برنامه ریزى مى کرد. درآمدزایى، تنها 
دغدغه مسئوالن پرسپولیس در حساس ترین بازى فصل 
مقابل قدرتمندترین تیم عربستان بود. آن ها به حیثیتى ترین 
بازى صدرنشین ایران و بینندگان پرتعدادش، به چشم یک 

فرصت براى درآمدزایى نگاه کردند.

یکى از باشــگاه هایى که به نظر مى رســد مدیرانش 
باشگاه تراکتورسازى را الگوى خود قرار داده اند و دقیقًا 
در راهى قدم بر مى دارند که این باشــگاه تبریزى قدم 
نهاد و با جریمه سنگین فیفا مواجه شد، باشگاه استقالل 

خوزستان است.
 این باشــگاه در ابتداى فصل دو بازیکــن برزیلى به 
نام هاى «دیوید ســاکونى» و «رافائــل روباریو» را به 
خدمت گرفت تا حضور پرقدرت در مســابقات داخلى و 

لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.
بعد از چند هفته از شــروع لیگ یکــى از این بازیکنان 
که ساکونى باشــد به دلیل عدم دریافت حق  و حقوق 

خود ایران را ترك کرد و از باشــگاه خوزستانى به فیفا 
شکایت کرد. این اتقاق یکى دو ماه بعد هم براى دیگر 
بازیکن برزیلى رخ داد و هر دو شــکایت خود را به فیفا 
برده اند. البته با این تفاوت که ســاکونى زودتر اقدام به 
این کار کرده و باشگاه استقالل خوزستان نیز نسبت به 
نامه هاى هشــدار فیفا در خصوص پرونده این بازیکن 

کامًال بى اهمیت بوده است.
 به ادعاى مدیر  برنامه ساکونى چنانچه باشگاه استقالل 
خوزســتان تا یک ماه آینده هشــدارهاى فیفا را جدى 
نگیرد ممکن است با جریمه فیفا مبنى بر محرومیت از 

دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا مواجه شود.

هشدار براى
 استقالل خوزستان

همه چیز براى
 فروش

یک پیروزى، دو تساوى و یک شکســت کارنامه تیم هاى 
ایرانى در هفته اول رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیاست. 

فصل مشترك تیم هاى ایرانى در این دیدارها گل هاى خورده 
آنها بود، گل هایى که تمامى آنها از روى ضربات کرنر به ثمر 
رسید. بدون در نظر گرفتن آبى هاى خوزستان که توانستند 
دروازه تیمشان را بسته نگه دارند، سایر تیم هاى ایرانى روى 
ضربات شروع مجدد در دقایق مختلف بازى متزلزل نشان 
دادند و به حریفــان خود اجازه دادند تــا از این ضربات بهره 

کافى را ببرند.
این در حالى است که تیم ملى ایران در استفاده از این ضربات 
در فوتبال آسیا متبحر است و شاگردان کى روش بارها توانسته 
اند دروازه حریفان خود را از روى ضربات شروع مجدد باز کنند. 
تیم هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا علیرغم آنکه 
نســبت به حریفان خود با برنامه تر ظاهر شدند اما به روشى 
که فوتبال ایران در گذشته نه چندان دور در آن تبحر داشت 

نتوانستند امتیازات الزم را از این دیدارها کسب کنند.
قرمزپوشان پایتخت در حالى که کرنرهاى تیم الهالل به یک 
سبک مشخص و روى تیر یک دروازه این تیم ارسال مى شد 
با سهل انگارى مدافعان خویش 3 امتیاز حساس دیدار را از 
دست داد. تیم ذوب آهن نیز بارها دروازه اش توسط بازیکنان 
العین از روى ضربات ایستگاهى تهدید شد و در دقیقه هفتاد 
وپنجم از روى یک ضربه کرنر توســط «اسماعیل» دروازه 
این تیم باز شــد. ضمن آنکه عکس العمل فوق العاده رشید 
مظاهرى روى ضربه سر بازیکنان العین در دقیقه 90 دیدار 
مانع تکرار کابوس تیم اســتقالل شــد. قبل از ذوب آهن و 
پرسپولیس تیم استقالل روى غفلت مدافعین و دروازه بان 

خود دو گل از روى ضربات کرنر دریافت کرد. 
به هر روى تیم هاى ایرانى که در سازماندهى دفاعى و تحت 
فشــار قرار دادن حریفان خود بســیار موفق عمل کرده اند 
در دیدارهاى آتى باید بتوانند واکنش بهترى روى ضربات 
ایستگاهى حریفان خود داشته باشــند. یارگیرى صحیح، 
خروج بهنگام دروازه بانان و تمرکز کافى هنگام این ضربات از 
ملزومات دفاع در برابر این تاکتیک است که ایرانى ها در هفته 
پیش رو باید تمرینات بیشترى در این خصوص داشته باشند.

 رشید،  فرشته نجات
ذوب آهن در دیدار با نماینده قدرتمند امارات با وجود اینکه 
منافذ زیادى به العین نداده بود، باز هم نتوانســت پاس هاى 
کلیدى «عمــر عبدالرحمن» را به طــور کامل خنثى کند. 
آخرین نفرى که از ذوب آهن در برابر موقعیت هاى اماراتى ها 
دفاع مى کرد رشید مظاهرى بود، دروازه بان ذوب آهن شب 
درخشانى را پشت سر گذاشــت و بهترین بازیکن مجتبى 
حسینى بود تا تنها نماینده اصفهانى ها با یک امتیاز ارزشمند 

امارات را ترك کنند.
مظاهرى در مــورد این دیــدار گفت: «العیــن تیم خیلى 
قدرتمندى بود، سابقه بازى جلو آنها را داشتم. ما خیلى خوب 
دفاع کردیم و توانستیم به گل برسیم اما متأسفانه نتوانستیم 
آن را حفظ کنیم. البته یک امتیاز در امارات هم بد نیســت. 
از نظر ذهنى براى این بازى کامًال آماده بودم اما شــرمنده 
ایرانى ها شدم، باید عملکرد بهترى روى صحنه گل از خودم 
نشان مى دادم. به هرحال این بازى تمام شد و به فکر بازى 

بعد در اصفهان خواهیم بود.»

فراموشى کابوس   
زمان زیادى طول نکشید تا «جرى بنگستون»، بدشانسى 
کابوس وار نبرد با اســتقالل را به فراموشى بسپارد. او که در 
آخرین دیدار لیگ در جدال با آبى ها، یک بار تیر دروازه حریف 
را به لرزه درآورده بود، اولین گل آسیایى اش براى ذوب را وارد 
دروازه العین کرد. یک پاس تماشایى، مهاجم هندوراسى را 
در مواجهه با دروازه خالى قرار داد و او به ســادگى توانست با 
جاگیرى ایده آلش، از این توپ استفاده کند. جرى در ادامه نیمه 
دوم نبرد با العین نیز شانس باز کردن دروازه حریف را داشت اما 
این فرصت را بخاطر خودخواهى هم تیمى ها به دست نیاورد. 
گل جرى، مى توانست همه امتیازهاى این مسابقه حساس 
با رقیب اماراتى را براى ذوب به ارمغان بیاورد اما یک ضربه 
کرنر، سرنوشت مسابقه را به سمت تساوى سوق داد تا ضربه 
بنگستون، فقط به کسب یک امتیاز براى تیم اصفهانى ختم 
شود. با وجود از دست رفتن فرصت پیروزى ذوب، این گل یک 

لحظه بزرگ در کارنامه بنگستون در ذوب آهن بود. 

چه کسى آنالیز ذوب را به العین داد؟  
«زوران مامیچ» سرمربى 45 ساله العین که حدود یک ماه قبل 
هدایت این تیم را برعهده گرفته، برابر ذوب آهن اولین جدال 
تیمش در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کرد. نکته 
جالب توجه در مصاحبه قبل از بازى مامیچ به ادعاى او مبنى 
بر دریافت تمامى اطالعات از رقیب ایرانى اش بر مى گردد. 
موضوعى که ذهن ها را به سمت اینکه او به کمک دوستان 
ایرانى اش در لیگ ایران این اطالعات را کسب کرده مى برد. 
اکنون باید دید دوستان ایرانى مربى کروات العین در ایران چه 

کسانى هستند.
یکــى از افــرادى که در ایــن ماجرا مــورد اتهــام برخى

 رسانه ها قرار گرفته و دوست مامیچ محسوب مى شود ، برانکو 
ایوانکویچ است.

 سرمربى پرســپولیس در زمانى که تیمش در اردوى امارات 
حضور داشت، در واکنش به این سئوال که چرا بازى دوستانه 
مناسبى براى این تیم در نظر نگرفته اعالم کرد که این تصمیم 
خودش بوده و اگر مى خواســته با توجه به حضور سرمربیان 
هموطنش در این کشور برگزارى دیدار دوستانه کار سختى 
برایش نبوده است. برانکو البته شام را هم در کنار سرمربى 
العین در آن زمان صرف کرد. سرمربى این تیم در آن زمان البته 
«زالتکو دالیچ» بود. اما نکته جالب توجه این بود که برانکو در 
واکنش به این سئوال گفت: ما مى توانستیم با تیم هاى اماراتى 
مثل العین یا حتا بازى کنیم که سرمربیان شــان از دوستانم 
هستند حتى ما مى توانستیم به مصاف النصر امارات هم برویم 
که ســرمربى آن روزگارى بازیکن خود من بوده است اما ما 
مى خواستیم به مصاف تیم هاى ضعیف تر برویم تا با شرایط 

بدنى بازیکنان ما وفق داشته باشد.  
نکته جالب این است که در آن زمان هدایت این تیم برعهده 
زوران مامیچ بود. سرمربى پرسپولیس که در زمان حضور این 
تیم در اردوى د بى ضیافت شامى را در کنار دوستانش برگزار 
کرده بود البته بعید است که فرصتى براى رساندن اطالعات 

یــف  العین به هموطن خود در امارات حر
نصیبش شده باشد.  

منصور ابراهیم زاده معتقد است که تیمش برابر ملوان بندرانزلى مستحق پیروزى 
بوده است.

 منصور ابراهیم زاده سرمربى تیم مس کرمان در مورد تساوى برابر ملوان بندرانزلى 
گفت: واقعًا مســتحق تســاوى نبودیم بچه هاى ما خیلى خوب بودند و تالش 
کردند و موقعیت هایى که برایمان به وجود آمد فراتر از موقعیت هاى ملوان بود. 
در روزى که همه طرفداران ما، همه هــواداران ما آمدند و جمعیت زیادى حضور 
داشتندعلیرغم بازى خوبى که بچه ها انجام دادند از فرصت ها استفاده نکردیم و 

نتوانستیم به آن چیزى که استحقاقش را داشتیم برسیم.
وى ادامه داد: بــازى مــا و ملــوان جوانمردانه بــود و جدا از مســائل فنى و 
گردن کلفتى شــان خوب کار کردند. ایــن حق ما بود که پیروز میدان باشــیم.
ابراهیم زاده در مــورد دیدارهاى آینده این تیم و شــانس مــس کرمان براى 

صعود به لیگ برتر عنوان کرد: اعتقادم این اســت کــه 9 فرصت دیگر 
هســت و باید بــازى هاى دیگــر را قوى ظاهر شــویم و تالشــمان 
را براى موفقیــت در این مســابقات دو چندان کنیــم.  بارها گفته ام 
9 تیم شــانس صعود دارند و شــش تاى باالى جدول شانس شــان 
بیشــتر اســت اما تا روزهاى آخر مسابقه مشــخص نیست که چه 

اتفاقى مــى افتد و این همه بخشــى از جذابیت لیگ یک اســت.
سرمربى سابق تیم ذوب آهن که با این تیم به مقام نایب قهرمانى 
آسیا نیز دست یافت در مورد دیدار تیم سابقش برابر العین اظهار 
داشت:  بازى با العین ســختى هاى خود را داشت، آنها تیم خیلى 
خوبى هستند ولى ذوب آهن به خوبى توانست یک امتیاز از خانه 

آنها بگیرد و این شروع خوبى براى نماینده ایران و اصفهان بود.

ذوب آهن مى تواند
 به صعود خوش بین باشد
 گروه ورزشــى روزنامه نصف جهان  در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها و 
نظرات دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى 
پردازد. شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى 
خود در رابطه با مسائل مختلف ورزش را به پست 
 info@nesfejahan.net الکترونیک

ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ ذوب آهن شــروع خوبى در آســیا داشــت. 
العین یکــى از بــزرگ ترین تیم هــاى فوتبال 
امارات اســت کــه ســابقه قهرمانــى و نایب 
قهرمانــى در لیگ قهرمانــان آســیا را هم در 
کارنامــه خــود دارد و هر ســال هزینــه هاى 
گــزاف و وحشــتناکى در فوتبــال مــى کند. 
شــاید آنها اگــر از هزینه هاى باشــگاهى مثل 
ذوب آهن مطلع شوند فقط به ما بخندند که هزینه 
کل باشگاهى مثل ذوب آهن یا سپاهان به اندازه 
یکى از بازیکنان آنهاســت. به هر حال کســب 
یک امتیاز در خانه حریف کار بزرگ شــاگردان 
مجتبى حســینى بود و به نظرم شرایط این گروه 
به گونه اى است که ذوبى ها در نهایت مى توانند 

به صعود خوشبین باشند.

■ رشــید مظاهرى در دیدار با العین همان رشید 
همیشــگى بود و به یکى از نقاط قوت ذوب آهن 
تبدیل شــده بود. امیدوارم این روند را همچنان 

ادامه دهد.

■ استقالل خوزستان که در شــرایط بحرانى به 
سر مى برد و حتى اعالم مى شد که ممکن است 
از لیگ قهرمانان آســیا کنار بکشد تنها تیم پیروز 
ایران در هفته اول این رقابت ها لقب گرفت. هر 
چند  تیم الفتح عربســتان رقیب قدرتمندى نبود 
ولى این پیروزى در اولین حضور آســیایى براى 
استقالل خوزستان بسیار ارزشمند بود. امیدوارم از 
گروهشان صعود کنند و مسئوالن و شرکت هاى 

خوزستانى هم به خوبى از این تیم حمایت کنند.

■ ذوب آهن با توجه به شرایط بدى که در لیگ 
برتر پیدا کرده بود، توانست در آسیا تقریبًا شروع 
خوبى داشته باشد. با توجه به نتایج اخیر ذوبى ها 
در لیگ، خیلى نگران بازى هاى آسیایى این تیم 
بودم که خدا را شکر در اولین دیدار توانستیم از تیم 
قدرتمند العین یک امتیــاز بگیریم و این به نظرم 

خوب است.

■ واقعًا مسخره اســت که در دیدار پرسپولیس- 
الهالل، تیم ایرانى میزبان است، آن وقت شرایط 
به سمت و سویى مى رود که بیش از ده هزار نفر از 
هواداران الهالل در ورزشگاه حضور دارند و کمتر 
از هزار ایرانى! این خنده دارترین نوع میزبانى در 

تمام دنیاست.

■ اگر اســتقالل حداقل مى توانست از االهلى 
امارات یک تساوى بگیرد و در دقایق آخر غافلگیر 
نمى شد، آن وقت مى شــد یک نمره قابل قبول 
به عملکرد نمایندگان ایــران در هفته اول لیگ 
قهرمانان آســیا داد. استقالل خوزســتان که به 
خوبى درخشــید. ذوب آهن و پرسپولیس هم بد 
عمل نکردند و مــى توانند بــه دیدارهاى آینده 
و پنج هفته باقیمانده امیدوار باشــند. اســتقالل 
تهران هم فرصت جبران دارد. به امید صعود همه

تیم هاى ایرانى.

■رضا شکارى به روستوف پیوسته و مدام عکس 
از خودش و سردار آزمون مى گذارد و رسانه هاى 
روسى هم اخبار حضور او را منتشر مى کنند، آن 
وقت مدیران ذوب آهن هنــوز در مصاحبه هاى 
خود مى گویند که وى بازیکن ذوب آهن اســت 
و حضورش در روســیه غیر قانونى است! باشگاه 
مطرحى همچون روستوف سخت به نظر مى رسد 
که بى گدار به آب بزند. قطعًا نــوع قرارداد ذوب 
آهن با شکارى جورى بوده که حق فسخ داشته و 

حاال با خیال راحت به روستوف رفته است.

صداى هواداران

چند نکته از هفته اول لیگ قهرمانان و  دیدار ذوب آهن - العین  

کرنرهاى لعنتى، فرشته نجات و  اتهام به برانکو

ابراهیم زاده: شروع خوبى بود
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بر دریافت تمامى اطالعات از رقیب ایرانى اش بر مى گردد. 
موضوعى که ذهن ها را به سمت اینکه او به کمک دوستان 
ایرانى اش در لیگ ایران این اطالعات را کسب کرده مى برد. 
اکنون باید دید دوستان ایرانى مربى کروات العین در ایران چه 

یــف  العین به هموطن خود در اماراتحر
نصیبش شده باشد.  

9گ برتر عنوان کرد: اعتقادم این اســت کــه 9 فرصت دیگر 
ید بــازى هاى دیگــر را قوى ظاهر شــویم و تالشــمان 
یــت در این مســابقات دو چندان کنیــم.  بارها گفته ام 
س صعود دارند و شــش تاى باالى جدول شانس شــان 
ـت اما تا روزهاى آخر مسابقه مشــخص نیست که چه
 افتد و این همه بخشــى از جذابیت لیگ یک اســت.
ق تیم ذوب آهن که با این تیم به مقام نایب قهرمانى 
العین اظهار سابقش برابر تیم ت یافت در مورد دیدار
 با العین ســختى هاى خود را داشت، آنها تیم خیلى 
د ولى ذوب آهن به خوبى توانست یک امتیاز از خانه 

ین شروع خوبى براى نماینده ایران و اصفهان بود.

ود

ین ز ى یزب ب لر ه ز یى ز رر یى ز ر برى ر و ج و ی ن هر ی بر ور

گیگ قهرمانان و  دیداار ذوب آهن - العین   چند نکته از هفته اول ل
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خیــرى کــه در پــى آن آتــش باشــد، خیــر 
نخواهــد بود، و شــرى که در پى آن بهشــت 
است شر نخواهد بود، و هر نعمتى بى بهشت 
ناچیز اســت، و هر بالیى بى جهنــم، عافیت 

موال على (ع)است.

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

آگهى مزایده (نوبت اول)چاپ دوم
شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره 602 مورخ 95/11/20 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره مجموعه فرهنگى تفریحى خود واقع در خیابان ابوذر غفارى به مدت یک سال و با قیمت پایه کارشناسى 

روزانه 4/500/000 ریال با شرایط ذیل اقدام نماید: 
1- پیشــنهاد دهندگان مى بایســتى معادل 5 درصد قیمت پایه کل ســالیانه را بصورت سپرده به حساب 
3100005159008  این شهردارى نزد بانک ملى شــعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه 

پیشنهاد خود نمایند. 
2- متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 
5294781509 نزد بانک ملت بنام شهردارى باغبادران نســبت به اخذ مدارك مزایده از دبیرخانه شهردارى 

باغبادران اقدام نمایند. 
3- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/14 در دو پاکت (الف و ب) 

الك و مهر و به دبیرخانه حراست شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
پاکت الف محتوى سپرده و برگ شرایط آگهى و اسناد مزایده که به امضاء پیشنهاد دهنده رسیده و پاکت ب محتوى 

پیشنهاد متقاضى که با عدد و حروف خوانا نوشته و زیر آن را امضاء و مهر کرده باشد. 
4- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 

5- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز یکشــنبه مورخ 95/12/15 در کمیسیونى که در دفتر شهردارى 
تشکیل میگردد باز، قرائت و صورتجلسه خواهد شد. 

6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى 
مزایده رسیده و مبهم، مخدوش و یا مشروط میباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

7- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انجام معامله با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ 
ابالغ کتبى- تلفنى- شفاهى ظرف مدت هفت روز از انجام معامله خوددارى نماید، سپرده او به نفع شهردارى ضبط 
و معامله با نفر بعدى انجام مى گیرد و اگر نفرات دوم و سوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر به انجام معامله نشوند سپرده 
آنان نیز در شهردارى ضبط خواهد شد و در صورت عدم وجود نفرات بعدى نسبت به برگزارى مزایده مجدد اقدام 

خواهد نمود. 
8- هزینه هاى مربوطه شامل هزینه آگهى، عوارض، بیمه و مالیات و غیره بعهده برنده مزایده میباشد و شهردارى 

در این زمینه هیچگونه تعهدى ندارد. 
9- برنده مزایده میبایستى از مراجع ذیصالح (نیروى انتظامى، اماکن و...) داراى تأییدیه باشد. 

10- برنده مزایده حق واگذارى به غیر را ندارد. 
11- هرگونه تغییر کاربرى یا فعالیت جنبى از مجموعه مذکور پس از موافقت کتبى شهردارى امکان پذیر خواهد بود. 
12- متقاضیان میتوانند جهت رؤیت محل مورد اجاره و اطالع از مشخصات آگهى به واحد درآمد شهردارى و یا 

سایت شهردارى باغبادران به آدرس baghbahadoran.ir مراجعه نمایند. 
13- پیشنهاد دهندگان باید ذیل این ورقه را به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مهر و امضاء نمایند. 

روزنامه نصف جهان بنا بر رسالت کارى خود در توجه به اقتصاد بخش خصوصى، ضمن ارج نهادن به تصمیم شرکت ها و واحدهاى تجارى که این روزنامه را 
محل شناساندن خود به مردم اصفهان انتخاب کرده اند، آمادگى خویش را براى معرفى هرچه بهتر و هرچه بیشتر عملکرد فعاالن بخش خصوصى اعالم مى دارد. 

یک فرصت عمومى براى بخش خصوصى

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را
 در سایت روزنامه مطالعه کنید

nesfejahannewspaper :تلگرام
داراى امتیاز کیفى 32/9 

در طرح رتبه بندى روزنامه ها

 @
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                                       نیکى کریمى به «آستیگمات» پیوست

شبکه چهار سیما براى نوروز 96، چهارده فیلم سینمایى از آثار 
برتر سینماى جهان را در قالب برنامه «گیشه» براى مخاطبان 

پخش مى کند.
واحد تأمین برنامه شبکه چهار سیما برنامه «گیشه» را براى 
نوروز 96 تدارك دیده است که عالوه بر پخش فیلم هاى روز 

سینماى جهان، شاهد تحلیل این آثار نیز خواهیم بود.
پخش برنامه «گیشه» از 29 اسفندماه آغاز و تا 13 فروردین 
ماه ادامه مى یابد. شایان ذکر است آثار سینمایى که در نوروز 
96 به روى آنتن شبکه چهار ســیما مى رود براى اولین بار 
پخش مى شــوند و تمامى آنها نامزد و دریافت کننده جوایز 

اسکار و جشنواره هاى بین المللى شده اند.
عناوین فیلم هاى ســینمایى نوروزى شبکه چهار به شرح 

ذیل است:
«مردى که بى نهایت را مى شناخت»

«برف شکن» به کارگردانى بونگ جون هو و با بازى کریس 
اونز روایت قطارى که حامل آخرین بازماندگان ســرماى 

وحشتناك زمین است.
«پیرمرد صدساله اى که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» به 
کارگردانى فلیکس هرنگرن و بازى هالوك بیلگینر و میلیسا 
سوزن (نامزد دریافت اســکار بهترین گریم، برنده 6جایزه 

اروپایى و نامزد جایزه گویا براى بهترین فیلم اروپایى)
«هتل بوداپست» به کارگردانى وس اندرسون و بازى رالف 
فاینس (برنده 4جایزه اسکار بهترین موسیقى فیلم ،بهترین 
طراحى صحنه،بهترین گریم و بهتریــن طراحى لباس در 

اسکار 2016)
«نهم آوریل» (نامزد 2جایزه در جشنواره روبرت)

«آدمکش»(نامزد جایزه بفتا براى بهترین فیلم غیر انگلیسى)
«بوگوى»

«مریخى»(نامزد 7جایزه اســکار،برنده جایزه گلدن گلوب 
براى بهترین جلوه هاى ویژه و نامزد دریافت 116جایزه دیگر)

«مدیترانه»(نامزد دریافت جایزه منتقدین جشنواره کن)
دیگر فیلم هاى این شبکه عبارتند از: «آواز غروب»(برنده 
جایزه بهترین جلوه هاى فیلم بفتا و نامزد دریافت 10 جایزه 
دیگر)«صفحه حوادث»، «به ترتیب خروج از صحنه»(نامزده 

برد 10جایزه اروپایى)، «روز ملى» و «سیارك»
اطالعات تکمیلى تر از زمان پخش و ترتیب پخش فیلم هاى 

سینمایى شبکه چهار به زودى اعالم خواهد شد.

فیلم هاى سینمایى شبکه 4سیما
 در ایام نوروز

پیش تولید فیلم سینمایى «آستیگمات» دومین ساخته 
مجیدرضا مصطفوى که از اواخر دى ماه آغاز شده بود، 
در حالى به روزهاى پایانى اش نزدیک مى شود که به 
تازگى نیکى کریمى براى حضور در فیلم با عوامل به 

توافق رسیده است.
به گزارش ایســنا، نیکى  کریمى که امسال با فیلم 
«آذر» در مقام تهیه کننده و بازیگر در جشنواره فجر 
حضور داشــت، در جدیدترین تجربه سینمایى اش 
جلوى دوربین مجیدرضــا مصطفوى مى رود. پیش 
از این حضور مهتاب نصیرپــور در این فیلم قطعى 

شده بود.

مجوز ساخت فیلمنامه سینمایى «آستیگمات» اوایل 
دى ماه امسال به تهیه کنندگى و کارگردانى مجیدرضا 

مصطفوى صادر شد.
«آســتیگمات» به قلم مشــترك پیــام کرمى و 
مصطفوى بــه نگارش درآمده اســت. همچنین به 
زودى و با کامل شدن فهرست بازیگران، فیلمبردارى 

«آستیگمات» آغاز مى شود.
عوامل این فیلم که به تازگى مشــخص شده اند به 
این شرح اســت: مدیر تولید: مهدى چراغى، مدیر 
فیلمبردارى: روزبه رایگا، دســتیار دوم کارگردان: 

محمدرضا کشمیرى.

                      

آگهى فراخوان عمومى 
شناسائى پیمانکار 

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت فناورى اطالعات ثانیه (سهامى خاص)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در نظر دارد احداث اسکلت بتنى فاز اول پروژه مجتمع فرهنگى 
بوئین و میاندشــت را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به روش دو مرحله اى با مشخصات زیر پس از ارزیابى 

پیمانکاران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
1- پروژه اسکلت بتنى فاز اول مجتمع فرهنگى هنرى بوئین و میاندشت با زیربناى حدود 1200 مترمربع. 

2- نام و نشانى کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان به نشانى اصفهان- خیابان آبشار سوم-
 بعد از پل غدیر

3- نام و نشانى دستگاه نظارت: دفتر طرحهاى عمرانى کارفرما یا نماینده وى 
4- برآورد تقریبى اجراى کار: 5/000/000/000 ریال براساس فهارس بهاى ابنیه سال 1395 و طبق بخشنامه شماره 

100/6405 مورخ 1389/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجراى کارهاى ساختمانى به صورت سرجمع. 
5- پیمانکار واجد شرایط باید داراى حداقل رتبه 4 و همچنین داراى ظرفیت کارى مربوطه باشد. 

6- تاریخ دریافت اسناد ارزیابى: از روز انتشار آگهى بمدت 5 روز کارى. 
7- محل دریافت اسناد ارزیابى: اصفهان- خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

استان اصفهان- واحد طرحهاى عمرانى. 
8- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز نوزدهم پس از انتشار آگهى. 

9- محل تحویل اسناد: دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

براى کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 36309102- 031 تماس حاصل فرمایید. 

م الف: 23695  

آگهى دعوت سهامداران شرکت فناورى اطالعات ثانیه سهامى خاص ثبت شده به شماره 31336 و شناسه ملى 10260518986 
جهت تشکیل مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در ساعت 11:30 مورخ 
1395/12/17 در آدرس اصفهان خیابان طیب بن بست 5 مجتمع آرمان بلوك مرکزى طبقه 4 واحد 504 کدپستى 8136658156 

تلفن 03132241762 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاى هیأت مدیره                     2- انتخاب بازرسین 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار             4- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیأت مدیره و بازرسین

هیأت مدیره شرکت 

نوبت  دوم

به گزارش مهر، فیلم «یادم تورو فراموش» برنده جایزه بهترین فیلم خارجى زبان 
جشنواره Canada International film festival شد.

فیلم wishbone آخرین ساخته على عطشــانى که با نام «یادم تو رو فراموش» 
در سى و پنجمین جشنواره فجر نمایش داده شــد، در چهارمین حضور بین المللى 
خود موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجى زبان جشــنواره بین المللى فیلم 

کانادا شد.
جشنواره بین المللى کانادا روز گذشــته همزمان با اعالم برندگان در شهر مونترال 

کانادا به اتمام رسید.
این فیلم براساس پرونده شهال جاهد که در ســال 1389 به جرم قتل همسر ناصر 

محمدخانى فوتبالیست اعدام شد، ساخته شده است.
در این فیلم بازیگرانى چون حســین یارى، آزاده مهدیزاده، میترا حجار، ماه چهره 

خلیلى، مازیار فالحى، خشایار راد و بیتا عطشانى حضور دارند.
میترا حجار در نقش شهال جاهد و حسین یارى در نقش ناصر محمدخانى در «یادم 

تورو فراموش» بازى کرده اند.
در خالصه داستان «یادم تورو فراموش» آمده است: دامون مربى بر کنار شده یکى از 
باشگاه هاى پرطرفدار با دخترى که سال ها پیش با او ارتباط داشته روبرو مى شود.

موفقیت فیلم «یادم تورو 
فراموش» در کانادا

رضا میرکریمى راِز موفقیت و کامیابى روز افزون ســینماى 
ایران را در سادگى موضوعات آن و کشف معانى بزرگ از دل 

لحظه هاى کوچک دانست.
به گزارش ایسنا حاضر در سارایوو، به دنبال برگزارى هفته فیلم 
ایران در بوسنى و هرزگوین، «رضا میرکریمى»، کارگردان 
ایرانى که با دو فیلم «دختر» و «خیلى دور خیلى نزدیک» در 
این کشور حضور دارد و این دو فیلم آغازگر هفته فیلم ایران 
در بوسنى در دو شب گذشــته بودند، در مصاحبه اى با شبکه 
تلویزیونى دولتى بوسنى درباره ســینماى ایران و سینماى 

بوسنى صحبت کرد.
میرکریمى در این مصاحبه تلویزیونى از شدت عالقه اش به 
سینما گفت، به اندازه اى که در پایان تحصیالتش در رشته 

گرافیک، به سمت سینما رفت.
او با بیان این که در ایران مراکز علمى و آکادمیک فراوانى براى 
عالقمندان سینما وجود دارد، و از لحاظ ایجاد فرصت براى 
ورود فیلمسازان جوان به عرصه حرفه اى جایگاه بالمنازعى 

در جهان داریم، افزود: على رغم این که 50 سال دارم، فکر 
مى کنم خیلى جوان هســتم، پس با جوانان رابطه 

خوبى  دارم.
او جشــنواره جهانى فیلم فجر را مهمترین رویداد 
سینمایى خاورمیانه و آســیاى مرکزى دانست که از 

دو سال گذشــته دبیرى آن را برعهده گرفته و افزود: 
در رویکرد جدید جشنواره توجه ویژه اى به استعدادهاى 

جوانان دارم.

ایجاد یک بخش جدید در جشنواره  جهانى 
فیلم فجر از سال گذشته

دبیر جشنواره جهانى فیلم فجر در ادامه از ایجاد بخشى 
جدید در جشنواره جهانى فیلم فجر خبر داد و افزود: از 
سال گذشته براى نخستین بار در این جشنواره بخش 
دارالفنون را براى کشــف اســتعدادهاى جدید ایجاد 
کرده ایم. امسال جوانان زیادى در ماه آوریل از سراسر 
دنیا به ایران مى آیند و با توجه به عالیق مشــترك 
امسال در کنار 30 کشور متقاضى، دو سهمیه براى 
فیلمسازان جوان بوسنیایى در نظر گرفته شده است 

که میزبان آن ها خواهیم بود.
میرکریمى درباره ى جایزه منتقدان ســینما و این که 

حضور فیلم هاى ایرانى در جشنواره هاى بین المللى مى تواند 
تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: سال 2001 براى فیلم «زیر نور ماه» 
جایزه منتقدان سینما را در جشنواره کن گرفتم. در سال هاى 
گذشته، سینماى ایران و حضورش در جشنواره هاى بین المللى 

خارجى رشد چشمگیرى داشته است.

جشنواره هاى بین المللى را 
براى فیلم سازان مان محلى 

کرده ایم
او جشــنواره ها را یــک فرصت 
دانست که به مردم کمک مى کند 
تا با فرهنگ دیگر کشورها نیز آشنا 
شوند و ادامه داد: ایران و سینماى 
ایران از ایــن فرصت هاى خوب 

استفاده کرده و تقریبا هیچ جشنواره  مهمى نیست، مگر حداقل 
یک فیلم از ایران در آن نباشد.

وى اضافه کرد: جشنواره جهانى فیلم فجر بنا دارد در رویکرد 
جدید خود با هدف دیدار و هم افزایى فیلم سازان منطقه با دنیا 
محلى باشد، ما مى خواهیم پایگاه نشر ارزش هاى اخالقى و 

معنوى همسو با سینماى بومى خود باشیم.

امیدوارم نبودن اصغر فرهادى در 
مراسم اسکار را ببینند

کارگردان «یه حبه قند» در پاسخ به سوالى 
درباره رابطه سیاست و سینما گفت: فیلمى از 

اصغر فرهادى یکى از کاندیداهاى اصلى اسکار است که به 
دلیل محدودیت هاى تبعیض آمیــز و عارى از منطق ترامپ 
و اعمال محدودیت هاى ویزایى براى شهروندان ایرانى، از 

حضور در این مراسم بازمانده است.
وى بیان کرد: امیدوارم حضور نداشتن اصغر فرهادى در مراسم 
اسکار امسال، چهره زشت و منفى سیاست زدگى را در روابط 

آزاد فرهنگى ملل بیش از پیش به نمایش بگذارد.
او همچنین در پاسخ به نقد مثبت خبرنگار در تمجید از فیلم 
«دختر» و جایزه هاى متعدد آن، با اشاره به استقبال بوسنیایى ها 
از فیلم «امروز» در سال گذشته درباره عالقه مکرر میرکریمى 
در پرداخت به موضوع خانواده پرسید و کارگردان «به همین 
سادگى» در پاسخ گفت: «خانواده» تم مشترك اکثر فیلم هاى 
ایرانى است که پاسخى هوشــمندانه به یک نیاز و نگرانى 

اجتماعى است.

امیدوارم غیبت فرهادى در اسکار دیده شود
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جشنواره هاى بین المللى را 
براى فیلم سازان مان محلى 

کرده ایم
او جشــنوارهها را یــک فرصت 
دانست که به مردم کمک مى کند 
تا با فرهنگ دیگر کشورها نیز آشنا 
شوند و ادامه داد: ایران و سینماى 
ایران از ایــن فرصت هاى خوب 

معنوى همسو با سینماى بومى خود باشیم.

امیدوارم نبودن اصغر فرهادى در
مراسم اسکار را ببینند

کارگردان «یه حبه قند» در پاسخ به سوالى
درباره رابطه سیاست وسینما گفت: فیلمى از

سادگى» در پاسخ گفت: «
ایرانىاست که پاسخىه

,,اجتماعى است.

«خانواده» تم 
مشترك اکثر 
فیلم هاى ایرانى 
است که پاسخى 
هوشمندانه به 
یک نیاز و نگرانى 
اجتماعى است

رضا میر کریمى در گفتگوى تلویزیونى:

فیلم سینمایى «گیلدا» جدیدترین ساخته مشترك کیوان 
علیمحمدى و امید بنکدار آماده نمایش شد.

به گزارش مهر، فیلمبردارى «گیلــدا» اواخر آذر ماه در 
تهران به پایان رسید و پس از اعالم اسامى فیلم هاى راه 
یافته به جشنواره سى و پنجم فیلم فجر و حضور نیافتن 
این فیلم در لیست، سازندگان تمرکز اصلى خود را براى 

انجام مراحل پس از تولید فیلم قرار دادند.
بخش هایى از این فیلم به صورت انیمیشــن است که 
ساخت آن را بزرگمهر حســین پور بر عهده داشت که 
همزمان با پایان صداگذارى و ســاخت موســیقى متن 

توسط بامداد افشار، آماده شد.

علیمحمدى و بنکــدار که هر دو تهیــه کنندگى کار را 
نیز بر عهده داشــتند، تصمیمى براى زمان اکران فیلم 

نگرفته اند.
مهناز افشار، سیاوش مفیدى، حمیدرضا پگاه، رضا شفیعى 
جم، هادى حجازى فر، فرخ نعمتى، مرتضى اســماعیل 
کاشى و حامد کمیلى، همراه با هنرمند خردسال مهدیار 

عزیزى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
در خالصه داستان «گیلدا» با مضمونى اجتماعى آمده 
گیلدا، مالک رستوران سپید، سیاه ترین شب زندگى اش 
را پشت سر مى گذارد. او براى نجات زندگى اش تا صبح 

فردا فرصت دارد… «گیلدا» آماده نمایش شد
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ساخت سریع ترین 
ابرکامپیوتر دنیا 

در ایالت وایومینگ که تولید کننده تقریبًا 40 درصد 
زغال سنگ آمریکا اســت؛ ابررایانه جدیدى ساخته 
شده که «شــاین» (Cheyenne) نام دارد. هدف از 
ســاخت این ابررایانه مبارزه بر علیه تغییرات اقلیمى 

در دنیا است.
به گفته آسوشیتدپرس؛ این دستگاه که نزدیک به 30 
میلیون دالر خرج روى دست سازندگانش گذاشته؛ 
سریع ترین ابررایانه در سراسر جهان است و در حال 
حاضر مشغول کار روى چندین پروژه است. یکى از 
این پروژه ها؛ کمک به تشخیص الگوهاى هواشناسى 

بین چندین ماه تا چند سال آینده است.
شاین با ساخت مدل هاى پیش بینى هواشناسى قادر 
به انجام پیش بینى هاى بهتر در رابطــه با تغییرات 
آب وهوایى است. «ریچ الفت»؛ یکى از متخصصان 
«مرکز ملى تحقیقــات جــوى» در این خصوص 
مى گوید: «ما معتقدیم پیش بینى هاى بهتر و دقیق تر 
آب وهوایى؛ فواید غیرسیاسى زیادى دارد: نجات جان 
انسان ها؛ کاهش هزینه ها و بهبود نتایج کسب وکار و 

کشاورزان.»

اپلیکیشن آالرم هوشمند و 
حرفه اى اندروید

Wake Up Alarm Pro یــک آالرم فــوق العاده 

کاربــردى و در عیــن حال ســاده از اســتودیوى
 برنامه ســازى Frapomo  براى سیســتم عامل 

اندروید است.
 امکانــات ایــن آالرم هوشــمند کاربــران خود 
را قــادر مــى ســازد تــا در زمــان تعیین شــده 
به طور قطع بیدار شــده و حس خواب آلودگى آنها 

از بین برود. 
لیست گســترده اى از بازى هاى کوچک جذاب و 
مهیج درون این ســاعت زنگ دار گنجانده شده اند 
که در هنگام بیدار شــدن از خواب، مخاطب خود را 
با چالش هاى مختلفى رو به رو مى کند تا بتواند به 
صورت حتمى بیدار شده و ذهنى آماده و فعال داشته 
باشد. معادالت ریاضى و پازل، لیست این بازى ها را 
تشکیل مى دهند که تا حل نشدن آنها زنگ هشدار 

برنامه قطع نمى شود.
 عالوه بر این گزینــه اى با عنوان چــرت زدن در 
این نرم افزار گنجانده شــده اســت که با انتخاب 
آن مى توانید ساعت بیدار شــدن خود را به تعویق 
انداخته و به اصطالح دقایقى را به چرت زدن سپرى

 کنید.
 بهتر است بدانید که مجموعه اى از صدا هاى آرام 
بخش و متناســب با بیدار شــدن در این اپلیکیشن 
گنجانده شده است که در صورت دلخواه مى توانید 
از آنها اســتفاده کرده و یا اینکه از میان فایل هاى 
صوتى خود یک فایــل را به عنوان زنگ هشــدار 

برگزینید.

خبر خوب براى طرفداران گیم 
و ایکس باکس

اگر عالقه شــدیدى به گیم داریــد و از طرفداران 
پروپاقرص ایکس باکس هستید، حتما از خبر جدیدى 

که منتشر شده خوشحال مى شوید.
کســانى که بى صبرانه منتظر خبرهاى جدید درباره 
پروژه Scorpio از شــرکت مایکروســافت هستند 
به خوبى مى دانند که چه زمانى قرار است این محصول 
به بازار عرضه شود. پروژه پرسروصداى مایکروسافت 
ســال گذشــته در رویداد E3 براى نخســتین بار 
رونمایى شــد.حاال این شــرکت اعــالم کرده که 
توضیحات بیشــتر درباره E3 و در حقیقت نشست 
خبرى این پروژه ماه ژوئن ســال جــارى میالدى 

برگزار مى شود.
ویدیوى تبلیغاتى این محصول نشــان مى دهد که 
پروژه Scorpio توجه خاصى به ویدیوهاى  4K دارد 

و قدرت خود را روى آن متمرکز کرده است. 

شــرکت ســینتتیک چرم ایران، تولیدکننده و صادرکننده انواع محصوالت چرم مصنوعى در کشــور اســت. این شــرکت 
در ســال 1362 تاســیس گردید و فعالیت خود را از ســال 1374 در حــوزه تولید چرم مصنوعى بطور رســمى آغــاز نموده و 
با بکارگیــرى ماشــین آالت و تجهیزات مــدرن در تولید انواع چــرم مصنوعى در گــروه برترین هاى صنعت چرم کشــور 
قرار گرفته اســت.کاربرد محصوالت چرمى شــرکت چرم ایــران، در صنایع تولیــد خودرو، کیف و کفــش و صندل، صنعت 
پوشــاك، صنایع مبلمان ســازى و صنایع ورزشى بســیار گســترده اســت ضمن اینکه کاربرد و مصرف حجم عمده اى از

 چرم هاى تولیدى این شرکت، در انحصار صنعت اتومبیل و تولید قطعات چرمى داخل اتومبیل چون روکش داشبورد، کفى، سقفى 
اتوبوس، درزگیر و روکش صندلى و ... قرار دارد.البراتوارهاى کنترل کیفى و بخش تحقیق و توسعه چرم ایران با استفاده از پیشرفته 
ترین تجهیزات و ایده هاى نوآورانه عرضه مستمر محصوالت جدید چرمى را در اولویت فعالیت هاى خود قرار داده اند.شرکت چرم 
ایران داراى خدمات مشاوره اى تکنیکال و آزمایشگاهى در تولید هرگونه چرم مصنوعى مى باشد و این خدمات مشاوره اى را در 
قالب خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق مشتریان خود عرضه مى کند.از نکات متمایز کننده شرکت چرم ایران در صنعت چرم 

کشور، توانمندى در تولید کاالهاى خودرویى برابر استانداردهاى بین المللى با باالترین کیفیت مى باشد.
http://www.charmiran.com :وب آدرس

Guns of Boom – Online Shooter از زیباتریــن و محبوب ترین بازى هاى تفنگــى و  تیراندازى آنالین براى

دستگاه هاى اندروید است. در این بازى انواع سالح هاى مختلف در اختیار شــما قرار داده مى شوند تا با کمک آنها 
دشمنان را یکى پس از دیگرى از بین ببرید و ساعت ها خود را سرگرم سازید! 

بازى على رغم حجم کم به صورت عالى طراحى شده اســت و مطمئنًا مجذوب گیم پلى اعتیادآور و گرافیک اچ دى 
آن خواهید شــد! در مبارزات این بازى شــما و حریفان در مقابل یکدیگر قرار مى گیرید و هر گروهى که بیشترین 
تعداد کشتار و کمترین تعداد کشته شدن را داشته باشد، پیروز اســت! در صورت کشته شدن هر بازیکن، بعد از چند 
ثانیه آن شــخص مجدداً وارد بازى مى شــود و این مورد تا زمان پایان یافتن هر مرحله ادامه دارد، شما مى توانید 
براى بهبود عملکرد خود از ســالح هاى مختلف و تجهیزاتى همچون نارنجک، کیت سالمتى و … استفاده کنید!
 اگــر از عالقه مندان به بــازى هاى آنالیــن و اچ دى اندروید هســتید که على رغــم طراحى عالــى بتواند نظر 
شــما را به خودش جلب کند ما به شــما بازى فــوق العــاده Guns of Boom – Online Shooter را پیشــنهاد

 مى دهیم!

راهنماى خرید

و باز هم محصولى شــگفت انگیز دیگــر از کمپانى 
 Syma X5SW کوادروتــور . Syma معروف و بنام
محصولى با کیفیت بســیار باال و قابلیت ارسال لحظه 

اى تصاویر  است.
این کوادروتور با بهره منــدى از موتور هاى پرقدرت 
کرولس توان زیادى را براى پــرواز هاى تا ارتفاع 50 
متر حتى در باد ، براى شما فراهم مى کند. کوادروتور 
Syma X5SW داراى دوربیــن HD  بــا قابلیــت 

ارســال تصویر لحظه اى مى باشــد که این امکان را
به شــما مى دهد تا بهترین عکس و فیلم ها را ضبط 

نمایید.
برد کوادروتور Syma X5SW دســتگاه بیش از 100 
متر مى باشد و حداکثر برد ارسال لحظه اى تصویر آن 
X5C حدود 100 متر است. این پرنده نسل بروز شده
مى باشد که از ظاهرى جدید و البته پروازى دقیق تر و 

بهتر بهرمند است.

syma x5sw مجهز به چراغ هاى پر نور و کم مصرف 

مى باشد که باعث مى شــود عالوه بر اعالم وضعیت 
پروازى مسیر در شب هنگام نیز پرواز کنید .

موتور هاى این کوادروتور از نوع کرولس بوده که توان 
پروازى بسیار مناســبى دارد  و در مقابل از استهالك 
بسیار پایینى برخوردار است که باعث مى شود تا افرادى 
که به صورت مبتدى هســتند و زیاد با موانع برخورد

 مى کنند دچار خسارت هاى شدید نشوند.
سایز نسبتًا متوســط این پرنده موجب گردیده تا براى 

پرواز در محیط خانه و بیرون مناسب باشد.
با نصب برنامه  اندرویدى و IOS آن مى توانید قابلیت 
ارسال لحظه اى تصویر را در گوشــى و یا تبلت خود 
فعال نمایید. رادیو این پرنده از نوع  2.4GHZ بوده که 
داراى LCD اعالن شرایط پروازى مى باشد که در آن 
شــرایطى اعم از دور موتور، وضعیت تریم ها، سرعت 

حرکت و … را نمایش مى دهد.

ایــن دســتگاه همانند مــدل هــاى هــم خانواده
 خــود از پــروازى بســیار زیبــا، اســتیبل و پایدار
 بهــره مند اســت و داراى 2 مــود پروازى ســریع و 
آرام مى باشــد که مى تواند هیجان پرواز را 2 چندان 

نماید.
کــواد کوپتــر Syma X5SW داراى قابلیــت پرواز 
360 درجه و انجام حرکات  3D مى باشــد که پروازى 
آکرو و لذت بخش را براى شــما به ارمغــان خواهد

 آورد.
باترى آن 3٫7 ولت 500 میلى آمپرى لیپو اســت که 
پروازى در حــدود 10دقیقه با فیلم بــردارى را براى 
شما میسر مى ســازد  که زمان پروازى بسیار مناسبى 

است.
شــما مى توانید این محصول را با قیمتــى در حدود 
270000 تومان از فروشــگاه هاى مجازى خریدارى 

نمایید.

وبسایت چرم ایران
  بازى تیراندازى 
آنالین اندروید

 
پى بردن به نام موزیک و 
خواننده با استفاده از تلگرام

حتمًا براى شما نیز پیش آمده است در محیطى که 
حضور داریــد موزیکى در حال پخش باشــد که به 
نظرتان زیبا برســد، اما از نام موزیک و نام خواننده  
آهنگ اطالعى ندارید. جالب است بدانید کافى است 
بر روى گوشى خود اپلیکیشن تلگرام را نصب کرده 
باشید تا بتوانید به آسانى تنها از طریق گوش دادن 
به موزیک، به نام موزیــک و خواننده  آن پى ببرید! 
این امکان حتى براى آهنگ هاى ایرانى و فارســى 

هم وجود دارد. 
 ایــن کار از طریق رباتــى به نــام Tadam انجام 
مى گیرد. براى دسترسى به این ربات، عبارت زیر را 
در محیط چت با خودتان یا دوست تان و یا حتى یکى 

از گروه ها، ارسال نمایید:
@tadam_bot

اکنون لینک آن را لمس نمایید.
حال دکمه Start را انتخاب کنید تا ربات راه اندازى 

شود.
 حاال کافى اســت دکمه  ضبط صدا را نگه دارید و 
حدود 10 ثانیه از موزیک در حــال پخش را ضبط 

کرده و براى ربات ارسال کنید.
خواهید دید که چند لحظه بعد نام آلبوم، نام موزیک 
و نام خواننده برایتان ارسال مى شود. تقریبًا تمامى 
موزیک هاى خارجــى و تمامى موزیک هاى ایرانى 
ثبت شده در مارکت هاى بین المللى نظیر اپ استور 
اپل در پایــگاه داده  این ربات وجــود دارند و قابل 

تشخیص هستند.

نسخه ایرانى روبات پیشخدمت 
رستوران ساخته شد

پژوهشگران دانشــگاه صنعتى امیرکبیر موفق شدند 
دو نوع روبات خوش آمدگو و سرویس رســان را براى 

بکارگیرى در رستوران ها طراحى و بسازند.
اســماعیل مهرابى، فارغ التحصیل رباتیک از دانشگاه 
امیرکبیــر درخصوص پروژه طراحى و ســاخت ربات 
خوش آمدگو و سرویس رســان که قرار است در یک 
مجتمع رباتیکى حضور یابند، اظهار داشت: «نزدیک یک 
سال است این پروژه ملى و تکنولوژیک در زمینه رباتیک 
را آغاز کردیم. قرار اســت در آینــده اى نزدیک، اولین 
مجتمع رباتیکى ایران و یکى از بهترین مجتمع هاى 
هوشمند دنیا را راه اندازى کنیم که در آن تعدادى ربات 
شــامل ربات  خوش آمدگو و سرویس رسان با تعامل با 
انسان به آنها سرویس رسانى مى کنند. این ربات ها داراى 
حس شنوایى بوده و از قابلیت تعامل با انسان بهره مى برند 
و مى توانند به چند زبــان زنده دنیا صحبت کنند. براى 
حرکت این ربات ها هیچ مسیرى مشخص نمى شود 
و یکى از چالش هاى مهم رباتیک در ســطح جهانى 
همکارى و تعامل ربات ها با یکدیگر است، به گونه اى که 
با هم برخوردى نداشته باشند و ما موفق به پیاده سازى 

این مهم شده ایم.»

ترفند

فناورانه

رامین مشکاه

ما در عصرى زندگى مى کنیم که به واســطه پیشرفت 
فناورى، ســرعت زیادى بر ابعاد مختلف زندگى حاکم 
شده است.این افزایش سرعت با رشد چشم گیر صنعت 
به واســطه انقالب صنعتى آغاز و با ورود رایانه و فضاى 

مجازى، چندین برابر شد. 
بسیارى از کارهایى که در گذشته انجام آنها نیاز به زمان 
زیادى داشت، اکنون به راحتى و در کوتاه ترین زمان انجام 
مى گیرد. امروزه زیر ســایه صنعت و فناورى، خصوصأ 
فناورى هاى دیجیتال، زندگى معناى دیگرى پیدا کرده 
است و پیشرفت چشــم گیر فناورى دیجیتال، بخشى از 
زندگى ما و کودکانمان را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ 
تا جایى که مارك پِِرنسکی، نویسنده و طراح بازي هاي 
رایانه اي، کودکان و نوجوانان امروز را فرزندان دیجیتال 

می نامد. 
آنها در دنیاي دیجیتال متولد شــده و رســانه ها سراسر 
زندگیشــان را احاطه کــرده انــد. رادیــو، تلویزیون، 
فیلم ها، بازي هاي ویدئویی و رایانه اى، تلفن هاي همراه 
و شبکه هاى کامپیوتري نقش محوري را در زندگی روزانه 
کودکان ما گرفته اند و رسانه ها آثار بالقوه عمیق، مثبت و 
منفی بر روي توسعه شناختی، اجتماعی و رفتاري کودکان 

نشان مى دهند.
با فراگیر شدن استفاده از ابزارهاى ارتباطى، چالش بزرگى 
که بســیارى از والدین با آن روبرو هســتند، نحوه ورود 

فرزندانشان به دنیاى دیجیتال است. 
از آنجایــى که رســانه هــاي دیجیتال عضــو جدید

خانواده هاي ما شده است، کمتر خانواده اي را میتوان یافت 
که رایانه نداشته باشد؛ هرکدام از ما دست کم یک گوشی 
تلفن همراه داریم و یا اکثر کودکان و نوجوانان ساعتها پاي 

بازي هاي رایانه اي می نشینند. 
بنابراین با گســترش کاربردهاي این فناوریهاي جدید، 

امکان پرهیز و دوري از آنها  هم دیگر وجود ندارد.
شــاید تعداد کمی از والدین، از انواع رسانه ها و فن آورى 
هاى دیجیتال و کارِکرد آن ها در زندگی روزمره آشنایی 
و آگاهی داشته باشند، اما بســیاري از کاربران کودك و 

نوجوان نســبت به فن آوري اطالعات روز، 
از والدین یا حتــی از معلمان خود نیز 

آگاه تر هستند و با توجه به ذهن 
پویا و فعالى که دارند در اسرع 
وقت با آنها ارتبــاط برقرار 
کرده و آنهــا را وارد زندگی 

خویش می کنند. 

در مورد کودکان مى توان گفت نقش فناورى بیش از همه 
پررنگ بوده است. امکان حضور در رسانه براى کودکان با 
عمومى شدن گوشى هاى هوشمند و رسانه هاى اجتماعى 

تبدیل به یک دغدغه براى آنها شده است. 
این ابزار رسانه اى اکنون در دست کودکان قرار گرفته و 
آنها را قادر ساخته به راحتى محتواى رسانه اى تولید کنند. 
در پى به وجود آمدن این امکان تــازه، کودکان به تقلید 
از جماعت بزرگســال یا کشــف خودجوش خودشان از 
امکانات نشر بر اینترنت، داشتن فضاى رسانه اى را نه یک 
امکان بلکه یک نیاز خواهند دید. به زبان صریح تر، مسئله 
ارتباط رسانه اى براى کودکان امروز، دیگر نه یک امکان 
بلکه تبدیل به یک دغدغه شــده است؛ دغدغه اى که با 

شکل گیرى گروه هاى مجازى کودکان، به زودى یک 
جماعت رسانه اى را هم تشکیل خواهد داد.

همانطور که مى دانیم وســایل ارتباط جمعی مهمترین 
شــاخصه جامعه مدرن به شــمار مــی رود و همچون 
پنجره اى رو به دنیاست و در این میان، تلویزیون نسبت 
به سایر رسانه ها برجسته تر به نظر می رسد. این امر آنجا 
تحقق می یابد که کودکان بــه عنوان متقاضیان جدي 

برنامه هاي تلویزیون مطرح اند. 
امــروزه تلویزیــون در بیشــتر خانــه هــا بــه یکی 
از اعضــاي خانــواده بدل شــده اســت. کــودکان 
نــه فقط بــه کلمــات، حــاالت چهــره و حــرکات 
انســان هــاي واقعــی اطراف خــود واکنش نشــان
می دهند بلکه از شخصیت هاي صحنه نمایش نیز تأثیر

مــی پذیرنــد. تلویزیــون از طریق انتقــال مجموعه 
وســیعی از اطالعات و احساســات به کــودکان، 
مى توانــد تأثیر فــوق العاده اي بر رشــد و 
تعالی فکري و یا بالعکس تأثیرات مخرب و 

همچنین فرهنگ غالب بر آنها داشته باشد.
و اما اینترنت؛ شبکه اي است که درآن اطالعات 
براي رسیدن به اهداف مختلف، گاه مفید وگاه 
مضر، مورد اســتفاده قرار می گیرد. این شبکه از 
یک جنبه می تواند به عنوان منبعی از اطالعات 
جهت ارتقاء ســطح آموزش افراد تلقی شــود و از

جنبه اى دیگر می تواند به عنوان وسیله اي جهت 
دستیابی به اطالعات مضرو مسائل آسیب زا تلقی شود. 
در این شرایط کاربران کودك و نوجوان آسیب پذیرترین 

قشر کاربران به شمار می آیند. 
در زندگی روزمره و حقیقی، بیشتر والدین به طور معمول 
از اینکه فرزندان خود درطی روز با چه کسانی معاشرت 
می کنند باخبر هستند، اما در دنیاي مجازي که هم اکنون 
بیشــتر اوقات فرزندان را به خود اختصاص داده است، 
والدین به یک تماشاگر تبدیل شده اند و ممکن است از 

آسیب هاي بالقوه آن هیچ گونه اطالعی نداشته باشند.
همانطور که مى دانیم در بسیاري از جوامع، سن خاصی را 

براي کارهایى که مختص بزرگساالن است نظیر رانندگی 
تعریف کرده اند، اما هنوز هیچ جامعه اي نتوانسته است که 
سن خاصی را براي ایمن نگاه داشــتن کاربران کودك 
و نوجوان در فضاي اینترنت تعریــف و یا اینکه تدابیري 
را براي والدین اتخاذ کند تا از این طریق نســبت به بروز 
نوعی امنیت براي کاربران کودك و نوجوان در این فضا 

اقدام کنند.
رسانه ها آثار محسوس و قابل توجهی بر مخاطبان خود 
دارند و کودکان در این بین در معرض تهدیدات و تأثیرات 
منفی بیشتري هستند. رسانه هاي دیداري و شنیداري به 

مراتب بیشتر از دیگر رسانه ها می توانند اثرگذار باشند. 
اینترنت با ویژگی هاي خاص خود توانســته جمع تمام 
ویژگی هاي رسانه هاي دیگر را در خود داشته باشد و از 
طرفی کشش بیشتري در بین مخاطبان به ویژه کودکان 
و نوجوانان ایجاد کرده است. به همین دلیل می تواند علی 
رغم فرصت هاي بالقوه اي که دارد، تهدید جدي عصر 

حاضر براي کودکان و نوجوانان باشد.
 تأثیر رسانه ها و تهدیدات آنها براي کودکان، یک مسئله 
جهانی شــده اســت و براي حّل آن و کاهش آثار منفی

 رسانه ها تمهیدات جهانی اندیشیده شده است. 
کمیته حقوق کودکان در این راستا برنامه هاي پیشگیرانه 
و کنترلی جهانی طراحی کرده و از همه کشورها خواسته 
اســت که براي تحقق و اجــراي آن بکوشــند. نتیجه 
بررسی ها نیز نشــان داده که مدیریت رسانه ها در حوزه 
کودك و کاهش آثار منفی آن نیازمند اراده عمومی است و 
الزم است که همه نهادهاي متولی در سطح محلی، ملی 

و بین المللی در این زمینه همگام شوند. 
در این میان خانواده مى تواند نقش بسیار مهمى را ایفا کند. 
توسعه سواد رسانه اي و فراگیر کردن آن در بین والدین و به 
ویژه مخاطبان جامعه هدف، می تواند در کاهش آثار منفی 

برخى از رسانه ها تأثیر بسزایى داشته باشد.

Syma X5SW کوادروتور

شــاید تعداد کمی از والدین، از انواع رسانه ها و فن آورى 
هاى دیجیتال و کارِکرد آن ها در زندگی روزمره آشنایی 
و آگاهی داشته باشند، اما بســیاري از کاربران کودك و 

نوجوان نســبت به فن آورياطالعات روز،
از والدین یا حتــی از معلمان خود نیز 

آگاه تر هستند و با توجه به ذهن 
پویا و فعالى که دارند در اسرع 
با آنها ارتبــاط برقرار وقت
کرده و آنهــا را وارد زندگی

خویش می کنند. 
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در این ش
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در زندگی
از اینکه فر
می کنند با
بیشــتر او
والدین به

آسیب هاي
همانطور ک

فرزندان دیجیتال
 در تقابل با رسانه ها

,,
از آنجایى که رسانه هاي 
دیجیتال عضو جدید
خانواده هاي ما شده 
است، کمتر خانواده اي را 
می توان یافت که رایانه 
نداشته باشد؛ هرکدام 
از ما دست کم یک گوشی 
تلفن همراه داریم و یا 
اکثر کودکان و نوجوانان 
ساعت ها پاي بازي هاي 
رایانه اي می نشینند
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«ماتئو رنتسى»    باشگاه خبرنگاران جوان |
قصد دارد با انصراف از رهبرى حزب دموکراتیک ایتالیا، 

بار دیگر در انتخابات شرکت کند.
ماتئو رنتسى نخست وزیر ســابق ایتالیا، قصد دارد از 
رهبرى حزب دموکراتیک ایتالیا کناره گیرى کند تا خود 
را براى حضور در انتخابات پارلمان این کشور که آوریل 

یا ِمى برگزار خواهد شد، آماده کند.
پس از آنکه مردم ایتالیا در همه پرســى اصالح قانون 
اساســى، مخالفت خود را با دولت ماتئو رنتسى اعالم 
کردند وى در 7 دسامبر 2016 رســمًا از مقام نخست 

وزیرى استعفا کرد. 
رنتسى قصد داشت با اصالح قانون اساسى ایتالیا، قدرت 

نخســت وزیر را افزایش داده و اختیار عمل شوراهاى 
محلى را محدودتر کند.

رنتسى در جریان یک نشست درون حزبى که در هتل 
«رم» برگزار شد به 600 شرکت کننده حاضر در سالن 
گفت: «همه بى ثباتى هاى پیش آمده به دلیل ناکامى 
در اصالح قانون اساسى است. من خود را مسئول این 
ناکامى مى دانم. همه پرسى انجام شده یک ضربه به کل 
کشور بود، حاال ما باید موتور کشور را بار دیگر به مسیر 

اصلى بازگردانیم.»
پس از استعفاى شتاب زده رنتســى، وى امیدوار است 
بار دیگر بتواند با کســب بیشــترین تعداد کرسى هاى 

پارلمانى، نخست وزیر ایتالیا شود.

پس از اقدام پاکســتان در بســتن گذرگاه هاى مرزى 
«تورخم» و «چمن» با افغانســتان، اکنون برخى منابع 
حکایت از تشدید کم ســابقه حضور نیروهاى نظامى و 

توپخانه اى پاکستان پشت مرزهاى افغانستان دارد.
به گزارش خبرآنالین، شــبکه هاى خبرى پاکستان به 
نقل از منابع آگاه اعالم کردند ارتش این کشور با هدف 
ایجاد مانع در برابر تردد شبه نظامیان و تروریست ها به 
ویژه جلوگیرى از نفوذ تروریست ها از خاك افغانستان 
به داخل پاکســتان، نیروهاى خود را در پشت مرزهاى 

افغانستان به شدت افزایش داده است.
در روزهاى اخیــر نیز ارتش پاکســتان بخش هایى از 
مناطق افغانســتان در والیت «ننگرهار» را با استفاده 
از سالح هاى سنگین، هدف آتش قرار داد که اعتراض 
شدید کابل را به همراه داشــت و حتى برخى مقامات 
افغان تهدید به اقدام متقابــل درصورت تکرار حمالت 

پاکستان کردند.
این اقدام پاکســتان، پس از حمالت تروریستى مرگبار 
هفته گذشــته در مناطق مختلف این کشــور صورت 

گرفته است.

پاکستان مدعى است بسیارى از حمالت تروریستى که 
در نقاط مختلف این کشور انجام مى شود، توسط افرادى 
صورت مى گیرد که عوامل حمایــت کننده و آموزش 
دهنده آنها از جمله عوامل گروه تروریســتى جماعت 
االحرار وابســته به طالبان پاکســتان، در پناهگاه ها و 
مخفى گاهاى امن خود در خاك افغانستان حضور دارند.
نقاط فراوانى از مرز مشترك دو هزار و 400 کیلومترى 

میان دو کشــور همسایه، که بیشــتر به شکل مناطق 
کوهســتانى و صعب العبور است، خارج از کنترل هر دو 
طرف قــرار دارد و این امکان را به افرادى نظیر شــبه 
نظامیان یا مهاجــران غیرقانونى مــى دهد که پس از 
بسته شــدن گذرگاه هاى مرزى و مسیرهاى عادى، از 
مسیرهاى دیگر بین دو کشور تردد کنند و به راحتى از 

دیگر نقاط مرز، نفوذ کنند.

هند همزمان با افزایش تنش بین چین و ایاالت متحده 
آمریکا و پس از روى کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس 
جمهورى آمریکا به دنبال ایفاى نقشــى پررنگ تر در 

تحوالت آسیاست.
به گزارش ایرنا، دهلى نو در راســتاى دستیابى به این 
هدف در هفته ها و ماه هاى آینده با تحرك بخشــیدن 
بیشتر به دیپلماسى این کشور در صدد دستیابى به این 

هدف است.
کارشناســان هندى،ســفر وزیر امور خارجه و معاون 
رئیس جمهورى ویتنام در هفته آینده و «نجیب رزاك» 
نخست وزیر مالزى به دهلى نو را در راستاى این نقش 

هند ارزیابى مى کنند.
مقامات هندى براى دستیابى به این هدف درحال برنامه 
ریزى براى انجام سفر «شیخ حســینه» نخست وزیر 
بنگالدش در ماه آوریل و «مالکوم ترنبول» نخست وزیر 

استرالیا به این کشور هستند.
«اس جى شــانکار» معاون وزیر امــور خارجه هند نیز 
هم اکنون در حال سفر به کشــورهاى چین،سریالنکا 

و بنگالدش است.
روزنامه انگلیســى زبان «تایمز آو ایندیــا» در مطلبى 
نوشت سیاست هاى دوگانه آمریکا در جنوب شرق آسیا 
و سیاست هاى جنجالى ترامپ در خصوص جزیره سازى 
در دریاى جنوب این کشــور مى رفت که منطقه را وارد 

یک تنش جدید کند.
درادامه این مطلب اضافه شده است با پذیرش سیاست 
«چین واحد» توسط واشنگتن و صدور بیانیه نرم تر وزیر 

خارجه آمریکا قدرى از تنش در منطقه کاسته است.
این روزنامه معتبر هندى نوشــت سیاست هاى دوگانه 

آمریکا در منطقه باعث نگرانى بسیارى از کشورها شده 
است . «دلفین لورنزانا» معاون وزیر دفاع فیلیپین هفته 
گذشته در مصاحبه اى اعالم کرد: «اگر چین احساس 
کند شرایط مناسب است اقدام به ساخت و ساز در جزیره 

اى در 300 کیلومترى مانیل پایتخت ویتنام مى کند.»
شمارى از کارشناسان راهبردى هند معتقدند که وجود 
یک چین بدون رقیب باعث افزایــش تنش در دریاى 
جنوب چین خواهد شد. به گفته این افراد، همکارى هند 
و ژاپن به عنوان حامیان قدرتمند مى تواند تحوالت را در 

آسیا به نفع این دو کشور تغیر دهد.
به نظر مى رسد با لغو توافق تجارى اقیانوس آرام، ویتنام 

نیز به سوى هند تمایل بیشترى پیدا خواهد کرد.
چین نیز براى گسترى نفوذ در آســیا و به ویژه منطقه 
تالش کرده اســت کــه ارتباطات خود را بــا مالزى و 

سریالنکا افزایش دهد.
هند تنها کشورى در منطقه است که آمریکا مى تواند از 
این کشــور براى ایجاد تعادل قدرت در منطقه استفاده 

کند.

«مارتین شــولتز» به عنوان رئیس    تسنیم|
سابق پارلمان اروپا و رقیب قابل توجه «آنگال مرکل» 
چهره اى شــناخته شــده در نزد شــهروندان آلمانى 

محسوب مى شود.
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان روزهاى سختى را سپرى 
مى کند. طى هفته هاى اخیر، محبوبیت مرکل در نزد 

افکار عمومى کشورش کاهش یافته است. 
در حالى که وى براى چهارمیــن حضور پیاپى خود در 
مسند صدر اعظمى آلمان خیز برداشته، رقیب وى یعنى 
مارتین شــولتز توانسته اســت در نظرسنجى ها گوى 
سبقت را از وى برباید. مرکل هم اکنون به خوبى مى داند 
که رقیب وى، نسبت به دیگر  نامزدهاى حزب سوسیال 
دموکرات در ادوار گذشــته، از جمله «اشتاین مایر» و 
«اشتاین بروك» قدرت بیشترى دارد. مارتین شولتز به 
عنوان رئیس سابق پارلمان اروپا، چهره اى شناخته شده 

در نزد شهروندان آلمانى محسوب مى شود.
بدون شــک ســال 2017، سال ســختى براى حزب 
دموکرات مسیحى و آنگال مرکل خواهد بود. مرکل از 
سال 2002 تا کنون توانسته است با شکل دهى ائتالف 
احزاب مســیحى (حزب دموکرات مسیحى و سوسیال 
مسیحى)  قدرت را در دســت گیرد. هم اکنون حدود 
15 سال است که تالش سوســیال دموکرات ها براى 
بازگشت به قدرت و تسخیر پست صدر اعظمى به جایى 
نرسیده اســت. پس از کناره گیرى «گرهارد شرودر» 
از قدرت، مرکل سکان هدایت کشــورش را در دست 

گرفته است.
به نظر مى رســد بسیارى از شــهروندان آلمانى نیز از 
ســال 2002 تا کنون از این روند رضایت داشته اند اما 
هم اکنون معادله تغییر یافته است! حتى برخى افرادى 

که طى 15 سال اخیر از حضور مرکل در قدرت رضایت 
داشته اند، حضور مجدد وى در رأس معادالت سیاسى 
سرزمین ژرمن ها را بر نمى تابند. از دید آنها، مفهومى 
ندارد که یک صدر اعظم براى چهار دوره در این مقام 
ابقا شــود. آنها به دنبال چهره هاى جدیدى هستند که 
بتوانند جامعه آلمان را اداره کرده و بر معضالت جارى 

در این کشور فائق آیند.
با این حال فراتر از نکته مطرح شــده، نارضایتى هاى 
عمیقى نیز نســبت به مــرکل در درون جامعه آلمان 

شکل گرفته اســت. پس از وقوع بحران مهاجرین در 
اروپا، رویکرد مهاجرتى صدر اعظــم آلمان با انتقادات 
شــدیدى از ســوى احزاب مخالف و حتى برخى هم 
حزبى هایش رو به رو شــد. به عبارت بهتر، تنها منتقد 
مــرکل در این خصــوص حزب سوســیال دموکرات 
نبود، بلکه برخى سران حزب سوســیال مسیحى (به 
عنوان حــزب متحد مرکل) نیز  نتوانســتند نارضایتى 
خود را در این خصوص کتمان نمایند. همین مســئله 
باعث بــروز اختالفاتى در جمع مــرکل و همراهانش 

شد. از سوى دیگر، آلمان طى سال هاى گذشته، داراى 
دولتى ائتالفى بوده است: ائتالفى که احزاب مسیحى و 
سوسیال دموکرات ها آن را شکل داده اند. این ائتالف 
از دید بسیارى از شــهروندان آلمانى عملکرد ضعیفى 
در مواجهه با بحــران هاى جارى در حوزه سیاســت 
داخلى و خارجى آلمان داشته است. هم اکنون سوسیال 
دموکرات ها در صددند قدرت را به صورتى یک تنه در 
دست گرفته و از شرایط سخت خود طى 15 سال اخیر 

عبور کنند.
انتخاب اشــتاین مایر وزیر امور خارجه سابق آلمان به 
عنوان رئیس جمهور این کشور، امیدوارى هاى زیادى 
را در میان سوسیال دموکرات ها ایجاد کرده است. آنها 
امیدوارند مارتین شولتز نامزد حزب سوسیال دموکرات 
براى تصدیگرى پست صدر اعظمى این کشور، بتواند 
مرکل را شکســت داده و به عنوان قدرتمندترین فرد 
سیاســى در آلمان شــناخته شــود. گام بعدى تعریف 
شده در این خصوص،تشکیل دولت از سوى سوسیال 

دموکرات هاست.
در این مرحله، رقباى مرکل با موانع سخت و دشوارى رو 
به رو هستند که غلبه بر آن چندان ساده به نظر نمى رسد. 
بسیارى از شهروندان آلمانى علیرغم اقبالى که نسبت به 
مارتین شولتز دارند، نسبت به تشکیل دولتى مستقل از 
سوى سوسیال دموکرات ها و حزب سبز امیدى ندارند. 
همین مسئله شاید سبب شود تا حزب سوسیال دموکرات 
در بهترین حالت ممکن، موفق به تشکیل دولتى ائتالفى 
با همراهى برخى احزاب راستگرا شود. بنابراین، معادالت 
سیاسى جارى در سرزمین ژرمن ها بسیار پیچیده است. 
این پیچیدگى مولد نوعى ســردرگمى میــان احزاب و 

گروه هاى سیاسى  موجود در آلمان مى باشد.

هند به دنبال نقشى پررنگ تر در قاره کهن

استقرارتوپخانه  پاکستان، پشت مرز افغانستان

انصراف ماتئو رنتسى
 از رهبرى حزب حاکم ایتالیا

تصویب چارچوب سیاست خارجى 
ترکمنستان تا سال 2023

چارچوب کلى سیاســت خارجى ترکمنستان براى 
هفت ســال آینده در اولین جلســه ویژه «قربانقلى 
بردى محمداف» با ســفرا و دیپلمات هاى این کشور 

تصویب شد.
به گزارش فــارس، تلویزیون ملى ترکمنســتان در 
گزارشــى از تصویب چارچوب کلى سیاست خارجى 
ترکمنستان براى هفت سال آینده در اولین جلسه ویژه 
«قربانقلى بردى محمداف» با سفرا و دیپلمات هاى 

این کشور خبر داد.
بر اســاس این گــزارش، رئیس جمهــور منتخب 
ترکمنستان جلســه ویژه اى با حضور رئیس دستگاه 
سیاست خارجى، دیپلمات ها و سفراى این کشور در 

کشورهاى خارجى برگزار کرد.
بردى محمداف در این جلسه گفت: سیاست خارجى 
ترکمنستان بر اساس اصول بى طرفى، همکارى هاى 
تنگاتنگى با کشورهاى همســایه خواهد داشت زیرا 
ترکمنستان اشــتراکات فراوان تاریخى، فرهنگى و 

سنتى با این کشورها دارد.
وى ادامه داد: تفاهم، حسن همجوارى، اعتماد و سود 
متقابل از مهمترین شــرایط حفظ و تقویت صلح و 

امنیت در آسیاى مرکزى است.
بردى محمداف افزود: عشق آباد در آینده نیز همکارى 
فعال خود را با کشورهاى همسایه در سطح دوجانبه، 
منطقه اى و چند جانبه در حاشیه سازمان هاى معتبر 

بین المللى بیش از پیش توسعه خواهد داد.
رئیس جمهور ترکمنستان ادامه داد: توسعه و گسترش 
روابط با افغانســتان نیز از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است و عشق آباد خواســتار حل بحران این کشور از 

طریق راه هاى سیاســى  اســت و از مجامع جهانى 
خواستار کمک هاى بیشتر شد.

بردى محمداف، روســیه، آمریکا، چین و کشورهاى 
اتحادیه اروپا را از دیگر کشورهاى راهبرى توصیف 
کرد که در سیاســت خارجى عشــق آباد از اهمیت 

ویژه اى برخوردار هستند.
رئیــس جمهــور ترکمنســتان این جلســه اصول 
بى طرفى، سیاســت درهاى باز، توسعه و گسترش 
روابط اقتصادى، سیاسى و فرهنگى با همه کشورهاى 
دنیا، اصول برابرى، احترام و سود متقابل، گسترش 
تعامالت با سازمان هاى بین المللى، تشریک مساعى 
در مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد 
مخدر و تعامالت با ســازمان هاى بین المللى در این 
خصوص را از دیگر اهداف سیاست خارجى این کشور 
خواند. بردى محمداف در پایــان، دیگر محورهاى 
سیاســت خارجى دولت جدید ترکمنستان را ترسیم 
کرد و از دستگاه سیاست خارجى این کشور خواست 
که بر اســاس این موازین و چارچوب، فعالیت هاى 

دیپلماتیک خود را دنبال کنند.

ونزوئال 
دموکراتیک نیست

رئیس جمهورى گامبیا قول داده که آزادى هاى بیشترى 
را در کشور ایجاد کند و اوضاع اقتصادى و آموزشى در 

گامبیا را رونق بخشد.
به گزارش مشرق، «آداما بارو» رئیس جمهورى گامبیا 
در جریان حضور در مراسمى براى بزرگداشت به قدرت 
رسیدنش پس از یک دوره بن بست سیاسى، گفت: این 
یک پیروزى براى دموکراسى است. این پیروزى براى 
تمام مردم گامبیاســت. یک روز نمادین، چون سالگرد 

استقالل گامبیا از انگلیس در سال 1965 نیز هست.
بارو در ماه گذشته میالدى نخستین بار در سفارت گامبیا 
در سنگال سوگند یاد کرد چراکه «یحیى بارو» رئیس 
جمهورى سابق از کناره گیرى از قدرت امتناع مى کرد.

رئیس جمهورى جدیــد گامبیا همچنین قــول داد تا 
اقدامات زیادى براى بهبود وضعیت کشــورش انجام 
دهد و گامبیا در لیست کشورهاى عضو دادگاه جنایى 
بین الملل بماند و همچنین به کشورهاى همسو بپیوندد 

و زندانیان سیاسى را آزاد کند.
وى همچنین گفت:  در دوران ریاســت جمهورى من،  
ما تالش مى کنیم تا از تمامى کودکان حمایت کرده و 

آموزش مجانى را براى آنها تأمین کنیم.

رئیس جمهور جدید 
گامبیا 

وعده آزادى داد

هشدار نخست وزیر چین به ترامپ:

جنگ تجارى به سود 
هیچکس نیست

نخســت وزیــر چین بــه «دونالــد ترامــپ» رئیس 
جمهورى آمریکا هشــدار داد که نبــرد تجارى میان 
دو کشــور براى هیچیــک از طرفین نفعــى نخواهد 

داشت.
به گزارش ایرنا، «لى کچیانگ» با اشــاره به اختالفات 
موجود در روابط تجارى و منازعات اقتصادى دو کشور 
گفت که بهتر است راه حل هاى دوستانه براى برطرف 

کردن اختالفات پیدا شود.
با اینکه ترامپ پیش تر گفته بود با به دست گرفتن قدرت 
در آمریکا تعرفه تجارى بــر روى کاالهاى وارداتى از 
چین را تا 45 درصد افزایش مى دهد اما «لى کچیانگ» 
گفت که نسبت به حل و فصل مسائل و ثبات اقتصادى 

خوشبین است.
نخســت وزیر چین این ســخنان را زمانى که از «برنار 
کزنوو» نخست وزیر فرانسه میزبانى مى کرد، در اقدامى 

بى سابقه در جمع خبرنگاران بیان کرد.
معموًال مقام هاى ارشد چین در چنین شرایطى به هیچ 
وجه با خبرنگاران مصاحبه نمى کنند و اصوًال مصاحبه 
ها بسیار محدود و منوط به شــرایط بسیار خاص است 
و مواضع دولت از طریق ســخنگوها و نه مســئوالن و 

رهبران اعالم مى شود.
با این وصف روزنامه «ســاوت چاینا» روز چهارشــنبه 
ازقول نخست وزیر چین آورده اســت: نباید فراموش 
کرد ایجاد بســیارى از فرصت هاى شــغلى در آمریکا 
براى آمریکایى ها مدیون ارتباطات اقتصادى دو کشور 

است.
وى گفت که ترجیح مى دهد هر گونه منازعه اقتصادى 
میان دو کشور با الگو گرفتن از همکارى هاى گذشته و 

با گفتگو، رایزنى و به شکل دوستانه حل و فصل شود.
«گائو هو چونــگ» وزیــر بازرگانى چیــن هم گفته 
اســت که اگر جنگى تجارى میان چین و آمریکا آغاز 
شــود دیگر موضوعى به نام بردـ  بــرد وجود نخواهد

 داشت.
او گفت: اصوًال نباید نبرد تجارى میان دو کشــور یک 
گزینه باشد چرا که مناقشــات را مى توان با همکارى و 

گفتگو برطرف کرد. 

  مهر | وزارت دفاع کره جنوبى از آماده باش کامل ارتش این کشور به دنبال کشته شدن برادر ناتنى رهبر کره 
شمالى خبر داد. «مون سانگ گیون» سخنگوى ستاد وزارت دفاع سئول گفت: به دنبال کشته شدن «کیم جونگ نام» 

برادر ناتنى «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى، ارتش کره جنوبى در حال آماده باش کامل به سر مى برد.
وى در یک مصاحبه خبرى افزود: پس از به قتل رسیدن برادر ناتنى رهبر کره شمالى و احتمال اتخاذ اقدامات پیش بینى 

نشده از جانب مقامات این کشور، ارتش سئول در حال آماده باش کامل به سر مى برد.
در همین راستا سخنگوى وزارت دفاع کره جنوبى گفت: سامانه دفاع موشکى تاد طبق برنامه تا اواخر ماه جارى انجام 

خواهد شد.  
الزم به ذکر است که هفته گذشته «کیم جونگ نام» 46 ساله برادر ناتنى «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى  در فرودگاه 

کوآالالمپور در مالزى به قتل رسید و سئول مدعى است که مقامات پیونگ یانگ در قتل وى دست داشته اند.

آماده باش ارتش کره جنوبى 

روزهاى سخت صدر اعظم سرزمین ژرمن ها

رئیس جمهور آرژانتین با انتقاد شدید از    ایسنا |
دولت سوسیالیست ونزوئال گفت: ونزوئال دموکراتیک 

نیست.
«مائوریسیو ماکرى» رئیس جمهور آرژانتین در آستانه 
سفرش به مادرید مصاحبه اى با روزنامه اسپانیایى «ال 

پایس» انجام داد.
او در این مصاحبه خاطر نشــان کرد: خوب حرف زدن 
دیگر کافى است. ونزوئال یک کشور دموکراتیک نیست.
ماکرى خاطر نشان کرد: من مى دانم مردم ونزوئال از چه 
چیزى در رنج هســتند. من فکر مى کنم ما باید بدون 
هرگونه حسن تعبیر یک موضع قاطع داشته و بگوییم 

در ونزوئال دموکراسى و حقوق بشر رعایت نمى شود.
ماکرى خاطر نشان کرد: آرژانتین به پایان دادن به این 
درگیرى اقتصادى، سیاســى و اجتماعى هر جایى که 

بتواند کمک خواهد کرد.
این اظهارنظرها چند روز بعد از آن مطرح شــدند که 
ماکرى گفتگویى را با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور 
آمریکا انجام داد. دو طــرف در این گفتگوى تلفنى به 
ابراز نگرانى درمورد ونزوئال پرداختند. بعد از این تماس 
ترامپ از ونزوئال خواست چهره سرشناس مخالف دولت 

به نام «لئوپولدو لوپز» را آزاد کند.
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چهل تکه

  شفاف| «اســوتالنا ُرزالینا» زن 24 ساله روسى که 
در یک کارخانه شکالت سازى کار مى کرد، پس از آنکه تلفن 
همراهش در همزن صنعتى افتاد، براى برداشتن آن به داخل 

این دستگاه سقوط کرد اما نتوانست از آن خارج شود.
یکى از منابع محلــى در این خصوص گفــت: «این زن بینوا 
کامًال در دستگاه غول پیکر همزن صنعتى قیمه قیمه شده بود 
و تنها پاهاى وى قابل تشــخیص بود.» برخى گزارش ها نیز 
حاکى از آن است که اســوتالنا ُرزالینا در حالى که کیسه مواد 
اولیه شکالت را در دستگاه همزن خالى مى کرد، به درون آن 

افتاده است.
اسوتالنا ُرزالینا مادر دو کودك زیر پنج سال بود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک زن استرالیایى نوزادى 
با دو چهره به دنیا آورد. 

به گفته پزشــکان، این نوزاد، در واقع یک دوقلوى به هم چسبیده 
اســت که علیرغم داشــتن یک بدن، دو مغز دارد. گفته مى شود 
در زمان باردارى این زن، پزشکان از او خواستند جنینش را سقط 
کند، چرا که احتمال زنده متولد شدن او بسیار کم بود. اما در کمال 
شگفتى، این نوزاد دختر سالم به دنیا آمد. اما متأسفانه این کودك یا 

کودکان 19 روز بیشتر عمر نکرده و از دنیا رفتند.
«سیمون هوى» و همسرش «رینى یونگ» پدر و مادر این نوزاد 
که در غرب شهر سیدنى زندگى مى کنند تصمیم مى گیرند براى 

فرزندشان مراسم تدفین باشکوه را برگزار کنند.

  فرارو| مرد کودك آزار که ســال ها توانسته بود از دست 
 DNA مأموران پلیس اسکاتلندیارد فرار کند پس از آنجام آزمایش

شناسایى شده و به دام پلیس افتاد.
متهم « آرنولد باکستر» 72 ساله هنگام  نوشیدن الکل در روز تولد 
خود دستگیر شده است. متهم با توجه به میزان جرائم مرتکب شده 

به 16 سال زندان محکوم شده است.
اطالعات پلیس نشــان مــى دهد کــه متهم بین ســال هاى 
2001 میالدى تــا 2003 چندین کودك را مورد آزار و شــکنجه 
قــرار داده بود. اداره پلیس با اســتناد به ادعاى کــودکان قربانى 
توانســته بود چهره متهم را به صــورت کامپیوترى بازســازى 

کند.

تلفن همراه
زنى را به کشتن داد

نوزادى دو چهره 
با یک بدن و دو مغز

دستگیرى عضو 72 ساله 
باند کودك آزارى  030201

مرد شــیطان صفت که با عنوان پلیس مخفى، کودکان 
را فریب داده و مورد آزار و اذیت قرار مى داد، شناســایى و 

دستگیر شد.
به گزارش مهر، ســاعت 18و 20 دقیقه روز 28 بهمن ماه 
فردى به هویت مشخص به کالنترى 132 نبرد مراجعه  
کرد و عنوان داشت که سرنشــین یک دستگاه خودروى 
پراید تیره رنگ قصد آزار و اذیت دختر ده ساله اش را داشته 
اما دخترش موفق به فرار از دست این شخص شده است. 

با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «اقــدام به آزار و 
اذیت» و به دستور قاضى آرش سیفى بازپرس شعبه چهارم 
دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار 

اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
با ارجاع پرونده بــه پلیس آگاهى تهران بزرگ، شــاکى 
پرونده به همراه دختر ده ســاله اش در اداره شــانزدهم 
حاضر شد. دختر ده ساله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
«ســاعت 16و 30 دقیقه به قصد رفتن به دنبال برادرم در 
مدرسه از خانه خارج شــدم. در خیابان حبیب، وسط هاى 
پارك "شاهد" بودم که مردى به من مراجعه کرد و گفت: 
"من مأمور مخفى هســتم. دنبال چند پسر و دختر هستم 
که به دنبال مواد مخدر هســتند" و مرا به بهانه تحقیقات 
سوار خودروى پراید ســبزرنگ تیره رنگى با شیشه هاى 
دودى و صندلى هاى مشــکى رنگ  کرد. داخل ماشین 
عکس هاى متعلق به چند آقا و خانم را به من نشان داد که 
گفتم آنها را نمى شناسم. در حالى که قصد پیاده شدن از 
ماشین را داشتم، ناگهان متوجه شدم که این شخص قصد 
آزار و اذیت مرا دارد موفق شدم به سرعت از ماشین پیاده 

شده و از محل فرار کنم.»
با توجه به حساســیت موضوع، تیمى از کارآگاهان اداره 
شانزدهم پلیس آگاهى با مراجعه به محل تردد خودروى 
پراید سبز رنگ موفق به شناسایى چند مغازه و مرکز تجارى 
مجهز به دوربین هاى مداربسته شــده و در ادامه، با بهره 
گیرى از اطالعات نسبتًا دقیق دختر ده ساله در خصوص 
مشــخصات ظاهرى خودروى پراید اقدام به شناســایى 

خودروى پراید کردند. 

کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهى با شناسایى مالک 
حقوقى خودرو در شهرســتان اسالمشــهر، با اخذ نیابت 
قضائى به این شهرستان اعزام شــده و ضمن شناسایى 
مالک خودرو به تحقیــق از وى پرداختند. در تحقیقات از 
مالک خودرو مشخص شــد که خودروى پراید مورد نظر 
کارآگاهان، در سال 1392 به صورت قولنامه اى به شخص 
دیگرى فروخته شده اما تاکنون اقدامى از سوى خریدار و 
مالک خودرو جهت انتقال قانونى خودرو و تعویض پالك 
صورت نگرفته و مالک حقوقى خودرو نیز با توجه به گذشت 
بیش از دو سال از زمان فروش خودرو هیچگونه اطالعاتى 

از خریدار خودرو در اختیار ندارد. 
در چنین شرایطى، کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسى 
موفق به شناسایى آخرین خریدار خودرو به نام «صفرعلى» 
49 ساله  شدند که تصویرش از سوى دختر ده ساله مورد 

شناسایى قرار گرفت. 

با شناسایى تصویر «صفرعلى»، کارآگاهان اداره شانزدهم 
با شناســایى مخفیگاه وى در منطقه دولــت آباد به این 
منطقه اعزام و  موفق به دستگیرى او شدند. متهم در زمان 
دستگیرى قصد مقاومت و ایجاد درگیرى با کارآگاهان را 
داشت که بالفاصله قبل از هرگونه اقدامى، کارآگاهان وى 
را دستگیر و خودروى پراید سبزرنگ متعلق به وى را نیز 
در داخل کوچه شناسایى، توقیف و به اداره شانزدهم پلیس 

آگاهى منتقل کردند. 
در ادامه تحقیقات از متهم و رسیدگى به پرونده، کارآگاهان 
موفق به شناسایى دو پرونده مشابه دیگر شدند که متهم 
دقیقًا به همین شیوه و شگرد و تحت عنوان پلیس مخفى 
اقدام به آزار و اذیت یک پسر ده ساله و دختر 12 ساله کرده 
بود که این دو نوجوان نیز شناسایى، به همراه والدین خود 
در اداره شــانزدهم پلیس آگاهى حاضر و پس از مواجهه 
حضورى با متهم صراحتاً وى را مورد شناسایى قرار دادند. 

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با عنایت 
به اعترافات صریح متهم و به ویژه شناسایى دقیق متهم 
توسط شکات پرونده، قرار بازداشت موقت از سوى قاضى 
آرش سیفى، صادر و متهم جهت انجام تحقیقات و شناسایى 
دیگر جرائم ارتکابى در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
وى افزود: از کلیه شکات احتمالى دعوت مى شود تا جهت 
شناسایى متهم و پیگیرى شــکایات خود به نشانى اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان وحدت 

اسالمى مراجعه کنند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | فرمانــده انتظامى شهرســتان عباس 
آباد،از شناســایى و دستگیرى سارق ســابقه دار و حرفه اى بانک ملى مرکزى 

قبل از سرقت خبر داد.
سرهنگ مجید خان آرمویى اظهار داشت: در ساعت 4 بامداد روز حادثه در پى 
کسب خبرى مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر احتمال وقوع سرقت در 
بانک ملى مرکزى شهرستان عباس آباد، مأموران انتظامى این فرماندهى سریعًا 

به محل مورد نظر عزیمت کردند.
وى افزود: مأموران با حضور به موقع در محل وقوع سرقت فردى به نام «سجاد – 

پ» 31 ساله را حین فرار از درب پشت بانک شناسایى و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان عباس آباد گفت: مأموران با بررسى صحنه سرقت 
دریافتند، سارق به همراه یکى از همدستانش با ورود به داخل بانک قصد دستبرد 
از این بانک را داشتند که با حضور به موقع مأموران پلیس قبل از هرگونه اقدامى 
دستگیر شد.وى گفت: مأموران در بازرسى از سارق سه کیف حاوى ابزارآالت 

تخریب، بى سیم و شوکر کشف کردند.
سرهنگ خان آرمویى از شناسایى همدست متهم در این ارتباط خبر داد و افزود: 

تالش براى شناسایى مخفیگاه متهم فرارى همچنان ادامه دارد.

دستگیرى شکارچى کودکان در قالب مأمور  قالبى 
مردى در گلستان سه عضو خانواده خود را به قتل رساند.

به گزارش شفاف، سرپرست انتظامى روستاى کالله با اعالم این خبر گفت: مردى در گلستان سه عضو 
خانواده خود را به شیوه هاى مختلف به قتل رساند.

سرهنگ سید خلیل هاشمى اظهار داشت: این فرد، مجرد و فارغ التحصیل از دانشگاهى در هند، عصر 
روز حادثه پس از کشــتن پدر به وسیله تبر، مادر و خواهرزاده خردســال خود را خفه مى کند و متوارى 

مى شود اما ساعت یک بامداد روز بعد  دستگیر مى شود.
وى افزود: قاتل فرارى حادثه خونین کالله پس از گذشت هشت ســاعت از ارتکاب به قتل سه نفر از 

اعضاى خانواده اش دستگیر شد.
سرهنگ هاشمى گفت: این قاتل در حالى که در خانه یکى از بستگان در روستاهاى اطراف کالله پنهان 

شده بود، دستگیر شد. هنوز انگیزه قاتل از وقوع این جنایت مشخص نیست.
گفتنى است روستاى «آقیاجى» در حوزه بخش «پیشکمر» کالله و در حدود 20 کیلومترى شرق کالله 

قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از کشف 
28کیلوگرم تریاك که زیر صندلی هاي یک پژو 

405 جاساز شده بود خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا خدادوست در گفتگو با  پایگاه 
خبري پلیس اظهار داشــت: در پی کسب خبري 
مبنی بر اینکه یک قاچاقچی مواد مخدر قصد دارد 
مقداري تریاك را وارد شهرســتان نجف آباد کند 
بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه 

با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت . 
وى در ادامــه گفت: مأموران وارد عمل شــدند و 
خودروي حامل مواد را شناسایی و در یک عملیات 

ضربتی متوقف کردند. 
این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 28 کیلوگرم تریاك که زیر صندلی راننده و صندلی 

شاگرد جاساز شده بود کشف شد. 
سرهنگ خدا دوست بیان داشت: در این خصوص دو سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خوانسار از جستجو و نجات تیم هاى امدادى این جمعیت براى 
مفقود شدن پیرمرد 85 ساله اهل و ساکن روستاى «تجره» خوانسار خبر داد.

فروغى گفت: این پیرمرد  که با یک رأس االغ جهت سرکشى به مزرعه «بید عرب» واقع در ارتفاعات 
پوشیده از برف روستا رفته بود که پس از عدم مراجعت و اطالع به نیروى انتظامى و در خواست کمک از 

هالل احمر بالفاصله تیم هاى امدادى این جمعیت  به منطقه اعزام شدند.
وى با اشاره به سرماى شدید منطقه و سختى عملیات جستجو تصریح کرد: پس از چهار ساعت تالش 

بى وقفه متأسفانه جسد یخ زده این پیرمرد پیدا و با هماهنگى نیروى انتظامى  به روستا انتقال داده شد.

قتل عام خانوادگى در گلستان

جاساز 28 کیلو گرم مواد افیونی در پژو 405 

تالش  براى جستجوى فرد گم شده در برف و کوالك
سارق حرفه اى از سرقت بانک ناکام ماند

فرمانده انتظامى اســتان کرمان گفت:جوان 25 ساله که 
حدود سه هفته قبل در یکى از خیابان هاى شهر کرمان به 
اشتباه توسط قاچاقچیان مواد مخدر ربوده شده بود با تالش 

پلیس به آغوش خانواده اش بازگشت.
به گزارش  مهر، سردار رضا بنى اسدى فر گفت: حدود سه 
هفته قبل گزارشى از مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى 
بر ربوده شدن جوان 25 ساله اى به نام «نیما» در خیابان 
گزارش شد؛ بر این اساس بالفاصله اکیپى از مأموران پس 
از پى بردن به صحت موضوع تحقیقات خود را آغاز کردند.

ســردار بنى اســدى فر با بیان اینکه موبایل و خودروى 
فرد ربوده شــده در صحنه جا مانده بود افزود: تحقیقات 
کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه پس از گذشت چند روز از 
کشور پاکستان با خانواده فرد ربوده شده طى تماس تلفنى 

درخواست مبلغ پنج میلیارد ریال وجه نقد در قبال آزادى 
گروگان کردند. فرمانده انتظامى استان کرمان ادامه داد: 
پلیس در تحقیقات اطالعاتى با خبر شــد افرادى در حوزه 
جنوب و شرق استان با گروگانگیران ارتباط دارند ؛ بر این 
اساس طى چند هفته تالش شبانه روزى نهایتاً دوشنبه شب 
محل اختفا فرد ربوده شده که در نقاط صعب العبور منطقه 

بود شناسایى و گروگان نیز آزاد شد.
فرمانده انتظامى کرمان انگیزه گروگانگیران را مطالباتى در 
خصوص مواد مخدر برشمرد و گفت: در این رابطه گروگان 

به اشتباه ربوده شده بود.
سردار بنى اسدى فر با بیان اینکه گروگانگیران شناسایى 
شده اند افزود: تالش جهت دستگیرى متهمان فرارى این 

پرونده همچنان ادامه دارد.

  افکار نیوز | تاریخ ازدواجشــان مصادف شده 
است با زمانى که مصرف مواد مخدر را آغاز کرده  اند.

دختر 22 ساله به همسرى مردى در مى آید که آن زمان 
20 ساله بوده است. هر دو جوان و هر دو بى تجربه؛ از 
اعتیاد و مواد مخدر، تنها نام آن به گوششــان خورده 
است و با اولین پیشنهاد، مى پذیرند که تجربه اش کنند.

در نهایت کار به جایى مى رســد کــه زن و مرد هر دو 
معتاد شده و روزگار برایشان دشوار مى شود.تنها درآمد 
خانواده، حقوقى است که مرد بابت سرایدارى در یک 

خانه واقع در کرج دریافت مى کند.
در این شرایط دشوار، نخســتین فرزند خانواده متولد 
مى شــود. «ایلیا» که به دنیا مى آید، مادر اعتیاد شدید 
به تریاك دارد. با هر بار گریه کــردن او، مادر بى قرار 
مى شود و براى ســاکت کردن آن، تنها چاره اش حل 
کردن تریاك در آب و خوراندنش بــه نوزاد تازه متولد 

شده است.
روزها پیش مى رود و ایلیا هر روز در چند نوبت تریاك 
حل شــده در آب را مى خورد. او نیز دیگر همانند پدر و 
مادر اعتیاد پیدا مى کند تا اینکه دومین فرزند خانواده 

به دنیا مى آید.

«آنــا»، چهار مــاه قبل چشــم بــه روى ایــن دنیا 
گشــوده اســت. به ایــن خاطر کــه نــوزاد در خانه 
متولد شــده، در بدو تولــد با مشــکالتى مواجه بوده 
و مرتب تشــنج مى کرده اســت. راهکار مــادر براى 
درمــان او، تنهــا خوراندن تریــاك به نــوزاد بوده 

است.
با هر بــار خوراندن تریاك به نــوزاد، او براى مدتى به 
خواب مى رود و مادر فرزند دوم خود را نیز به این طریق 

معتاد مى کند.در حال حاضر اقدامات براى ترك کودك 
دو ساله و نوزاد چهار ماهه آغاز شده است.

محبوبه ُحســن مــددکار اجتماعى مؤسســه خیریه 
مهرآفرین  مى گوید: «مادر براى ساکت کردن هر دو 
فرزند خود به آنها مواد مخدر مى داده است. هر کدام از 
کودکان از  بدو تولد تریاك حل شده در آب خورده اند و 

اکنون به این ماده مخدر اعتیاد پیدا کرده اند.»
وى مى افزاید: «مادر در صحبت هاى خود ادعا کرده 

که پس از تشــنج هاى زیاد فرزندش، پزشــک به او 
توصیه کرده که به نوزاد تریاك حل شده در آب بدهد 
اما در حقیقت اینطور نیست که پزشک بخواهد چنین 

دستورى دهد.»
این مددکار اجتماعى با بیان اینکه مادر در طول شبانه 
روز سه وعده تریاك حل شده در آب را به فرزندان خود 
مى خوراند مى گوید: «مادر پس از حل تریاك در آب، 
آن را از صافى رد کرده و در سه نوبت به فرزندان خود 
مى دهد. اکنون تریاك به نوعى جایگزین شــیر براى 
نوزاد چهار ماهه شده است و دو کودك در شیشه شیر 

خور، تریاك حل شده در آب مى خورند.»
حسن مى افزاید: «مادر به صورت هفته اى براى مصرف 
کودکانش تریاك تهیه مى کند و او اعالم کرده که هر 
بار مبلغى حدود ده هزار تومان براى خرید تریاك هزینه 

مى کند.»
وى با بیان اینکه اعتیاد مادر و کودکان او محرز شــده 
است، مى گوید: «در شرایطى که اعتیاد مادر و کودکان 
او محرز شده است، اقدامات حمایتى از این خانواده در 
دستور کار قرار گرفته تا شــرایط ترك کودکان فراهم 

شود.»

مادرى کودکانش را معتاد کرد
پایان 

گروگان گیرى 
اشتباهى در 

کرمان

,,

دختر ده ساله 
در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: 
«ساعت 16و 30 
دقیقه به قصد رفتن 
به دنبال برادرم در 
مدرسه از خانه خارج 
شدم. در خیابان 
حبیب، وسط هاى 
پارك «شاهد» بودم 
که مردى به من 
مراجعه کرد و گفت: 
«من مأمور مخفى 
هستم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز 
آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از 

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند 0
1)راى شماره 139560302034018132 هیأت اول0 احمد میرشازرى فرزند منده على بشماره شناسنامه 
76 صادره از کاشان به شماره ملى 1261438711 –ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103/9 

مترمربع بشماره3 فرعى مجزا از شماره 1 فرعى  از پالك 1781- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
2) راى شماره 139560302034018131 هیأت اول0 کبرى خانم فدائى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
1762 صادره از کاشان به شماره ملى 1261393740 –سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 103/9 

مترمربع بشماره 3 فرعى مجزا شده از شماره 1 فرعى  از پالك1781- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
3) راى شماره 139560302034026167 هیأت دوم0 مرضیه توحیدى نیا فرزند عباس بشماره شناسنامه 
302 صادره از کاشان به شماره ملى 1262307554 –سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/47 
مترمربع  (تشکیل شده از4460 و4483 – اصلى) بشــماره 1 فرعى از پالك4483- اصلى واقع در اراضى 

پامنار بخش 1 کاشان.
4) راى شماره 139560302034026165 هیأت دوم0 حســین احسنى نژاد فرزند على بشماره شناسنامه 
728 صادره از کاشان به شماره ملى 1261720725 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/47 
مترمربع (تشکیل شده از4460 و4483 – اصلى) بشــماره 1 فرعى از پالك4483- اصلى واقع در اراضى 

پامنار بخش 1 کاشان.
5)راى شــماره 139560302034026162 هیأت دوم0 على مالئى فرزند امراله بشماره شناسنامه 3583 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261982916- ششدانگ یکبابخانه بشماره 4 فرعى از پالك5942- اصلى 

واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان
6) راى شماره 139560302034023131 هیأت دوم0 معصومه سادات سیدیان بیدگلى فرزند سیدحسین 
بشماره شناسنامه 44139 صادره از کاشان به شماره ملى 1260431436- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 

بمساحت146/10 مترمربع پالك6190- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.
7) راى شماره 139560302034023132 هیأت دوم0 علیرضا اژدرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 911 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261861841- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/10 مترمربع 

پالك6190- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.
8) راى شماره 139560302034025111  هیأت اول0 اشرف الســادات قاضى فینى فرزند سیدسیف اله 
بشماره شناسنامه 3245 صادره از تهران بشــماره ملى 0052492184 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
124/45 مترمربع (تشکیل شــده از6534/1  و6536/8 – اصلى)  بشماره 9 فرعى مجزا شده از8 فرعى  از 

پالك 6536- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
9) راى شماره 139560302034022890  هیأت دوم0 محمد انصارى کیا فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
115 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262163676 – ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 90/30 مترمربع 
بشماره 12 فرعى مجزا از شماره5 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 8759- اصلى واقع در اراضى شهر 

بخش 1 کاشان.
10) راى شــماره 139560302034022871  هیأت دوم0 حامد حس فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
8045 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263392962-  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 13/75 مترمربع 
بشماره 13 فرعى مجزا از شماره 5 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك7859- اصلى واقع در اراضى شهر 

بخش 1 کاشان.( خریدارى از محمدتقى انصارى کیا و غیره)
11) راى شماره 139560302034023783  هیأت اول0 زهره ریش سفید فرزند شکراله بشماره شناسنامه 
72 صادره از آران وبیدگل بشــماره ملى 6199829484-  ششدانگ ساختمان قدیمى بمساحت 185/08 
مترمربع بشماره 11 فرعى مجزا از شماره هاى 6 و 9 فرعى ازپالك8011- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.

12) راى شــماره 139560302034023537  هیأت اول0 امیرحســین کوچى فرزند حسینعلى بشماره 
شناسنامه 500 صادره از کاشان بشماره ملى 1261706846-  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/17 مترمربع (تشکیل شــده از8294 و8295 – اصلى)  بشــماره 9 فرعى مجزا از 7 فرعى از پالك 

8295- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
13) راى شــماره 139560302034023536  هیأت اول0 لیال عسلى اســترکى فرزند هوشنگ بشماره 
شناسنامه 317 صادره از کاشان بشماره ملى 1262344190- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/17 مترمربع (تشکیل شــده از8294 و8295 – اصلى)  بشــماره 9 فرعى مجزا از 7 فرعى از پالك 

8295- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
14) راى شــماره139560302034020754هیأت اول0 سیداســماعیل صیــادى اســحق آبــادى 
فرزندسیدمرتضى بشماره شناسنامه 8 صادره از کاشان بشماره ملى 1262811589- سه دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 202/90 مترمربع بشماره 11121 فرعى مجزى از شماره 1162 فرعى از پالك2- اصلى 

واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان (خریدارى از على عباسى کاشانى)
15) راى شــماره 139560302034020753هیأت اول0 اکرم رودگله فرزند تیموربشماره شناسنامه 13 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262804531- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 202/90 مترمربع 
بشماره 11121 فرعى مجزى از شماره 1162 فرعى ازپالك 2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان 

(خریدارى از على عباسى کاشانى)
16) راى شــماره 139560302034010645 هیأت اول0 سعید مهدیزاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
3348صادره از کاشان بشماره ملى 1262021197-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 141/37 مترمربع 
بشماره 11262 فرعى مجزا از شماره10842 فرعى از پالك2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از علیرضا آمین آبادى)
17) راى شماره139560302034014832هیأت اول0 عباس کوچى فرزند على بشماره شناسنامه 491 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262327539- ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل برمغازه بمساحت 60/6 
مترمربع بشماره 11280 فرعى مجزى از شماره 264 فرعى از پالك2- اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 

کاشان (خریدارى از وراث فرهنگ کوچى)
18)راى شماره  139560302034025749هیأت اول0  طاهره حمامى خمبى فرزندعلى  بشماره شناسنامه 
4 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262970288- ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 33/90 مترمربع بشماره 

11311 فرعى مجزا از شماره 10532  فرعى از پالك 2 - اصلى واقع در صالح آباد بخش 2 کاشان
19) راى شماره 139560302034023541 هیأت اول0فاطمه رضوانى فرد فرزند حمید بشماره شناسنامه 
1251108431 صادره ازکاشان  بشماره ملى 1251108431- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 37/60 
مترمربع بشماره 11316  فرعى مجزا از شــماره2135 فرعى از  پالك2- اصلى واقع در صالح آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى از مهدیه رضوانى)
20) راى شماره 139560302034015437هیأت دوم0 حمیدرضا اشترى برزکى فرزند سلطانعلى بشماره 
شناسنامه 62 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262963788- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 126/45 
مترمربع بشماره 601  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش2 کاشان.(خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
21)راى شــماره 139560302034017419هیأت دوم0 رقیه زاهدى پور دولت آباد فرزند تقى بشــماره 
شناسنامه 22760 صادره از مرند بشماره ملى 1580200575- ســه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت 82/08 مترمربع بشــماره 608  فرعى از  پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
22) راى شــماره 139560302034015517هیأت دوم0 محمدرضا کاویان پور فرزند حســن بشــماره 
شناسنامه 7958 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260585913- سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان  
بمساحت 82/08 مترمربع بشــماره 608 فرعى ازپالك3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. 

(خریدارى از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
23) راى شماره 139560302034017389هیأت دوم0 غالمرضا معیلى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
125 صادره از کاشان بشماره ملى 1261789946- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 129/07 
مترمربع بشماره 610  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
 24) راى شــماره 139460302034017390هیأت دوم0زهره قاسمى ویدوجى فرزند رمضانعلى بشماره 

شناسنامه 41 صادره
 از گلپایگان بشماره ملى 1219729914- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 129/07 مترمربع 
بشماره 610  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آبادبخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین مشاعى 

مزرعه غیاث آباد)
 25) راى شــماره 139560302034025979هیأت دوم0 محســن جوکار رهقى فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 3 صادره از کاشان بشماره ملى 1263261329- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 82/55 مترمربع 
بشماره 616  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین مشاعى 

مزرعه غیاث آباد)
 26) راى شــماره 139560302034023524 هیأت دوم0 احمدعلى کارگر برزکى فرزند عقیل بشــماره 
شناســنامه 7 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263039448- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 106/60 
مترمربع بشماره 617  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
27) راى شــماره 139560302034023848هیأت دوم0 محمدتقى واحدزاده زارع فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 324 صادره از کاشان بشماره ملى 1261616944- ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 185/42 
مترمربع بشماره 618 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از مالکین 

مشاعى مزرعه غیاث آباد)
28) راى شماره 139560302034027714هیات دوم. طاهره ســلیمانى نصرآبادى فرزند جعفر بشماره 
شناسنامه 1271 صادره از آران وبیدگل بشماره ملى 6199350715- ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 
118/23 مترمربع بشماره 624 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى 

از مالکین مشاعى مزرعه غیاث آباد)
29) راى شــماره 139560302034015323هیات اول0 اعظم زیدآبادى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
628 صادره از کاشان بشماره ملى 1261695852- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 195/67 
مترمربع بشماره9239 فرعى مجزا   از شــماره هاى7968و119 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع درزیدى 

بخش 2 کاشان.
30) راى شماره 139560302034015322هیأت اول0على عموحسنى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
384 صادره از کاشان بشماره ملى 1261668030- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 195/67 
مترمربع بشماره 9239 فرعى مجزا از شــماره هاى7968و119 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع درزیدى 

بخش 2 کاشان.
31)راى شماره 139560302034025739هیات اول. اصغر شیرخدائى فرزند رضا بشماره شناسنامه 90 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261614607- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 149/70 مترمربع بشماره 

9310 فرعى مجزا از شماره388 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان
32)راى شــماره 139560302034025768هیأت اول0 محمدحســن کیخا فرزند محمدعلى بشماره 
شناسنامه 11174 صادره از کاشان بشماره ملى 1263424236- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/84 
مترمربع بشماره 9311  فرعى مجزا از شماره هاى428  و 1546 فرعى از پالك 11 - اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از حبیب اله باقالکار)
33) راى شــماره 139560302034025735هیأت اول0 اصغر شیرخدائى کاشــانى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 90 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261614607- ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 148/40 
مترمربع بشماره 9312  فرعى مجزا از شماره 388 فرعى از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034025780هیأت اول0 اشرف سرکرده فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
878 صادره از کاشان بشماره ملى 1262279429- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت360 مترمربع 

بشماره 9314  فرعى مجزا از شماره 388 فرعى از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان
35) راى شــماره 139560302034025783هیأت اول0 اصغر شیرخدائى کاشــانى فرزند رضا بشماره 
شناســنامه 90 صادره از کاشــان بشــماره ملى 1261614607- ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت360مترمربع بشماره 9314  فرعى مجزا از شماره 388 فرعى از پالك11- اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.
36) راى شماره 139560302034026191هیأت دوم0 فاطمه باقرزاده ینجه کار فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 1343 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261960513- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 256/50 
مترمربع بشماره 9317  فرعى مجزى از شــماره  521 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 

کاشان.(خریدارى از وراث انیس عناصریان)
37) راى شماره 139560302034026015هیأت دوم0ابوالفضل نجاتى برزکى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 411 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263549330- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 80/95 

مترمربع بشماره 9318  فرعى مجزا از شماره421 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
(خریدارى از عزت میراب طاهرى)

38) راى شماره 139560302034023576هیأت دوم0 حسن قیاسى فرزند عباس بشماره شناسنامه 39855 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260388591- ششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 75/80 مترمربع بشماره 

9320  فرعى مجزى از شماره 163 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
39) راى شماره 139560302034023582هیأت دوم0 حسن قیاسى فرزندعباس بشماره شناسنامه 39855 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260388591- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 56/30 مترمربع بشماره 

9321  فرعى مجزى از شماره 2157 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
40) راى شــماره 139560302034023749هیأت دوم0 سیدهادى بهشــتیان فرزند سیدرضا بشماره 
شناسنامه 1555 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262087228- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 230/15 
مترمربع بشماره 9322  فرعى مجزى از شــماره 419  فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 

کاشان.(خریدارى از وراث على گندمى)
41) راى شماره 139560302034023916 هیات دوم. عذرى جعفرى ارانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
104 صادره از آران  و بیدگل بشــماره ملى 6199652746- ششــدانگ چهار دیوارى مشتمل بر اعیان 
بمساحت 131مترمربع بشماره 9325 فرعى مجزا از پالك 419 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از وراث على گندمى)
42) راى شــماره 139560302034020642هیــأت اول0 اکرم خادمى طامه فرزند غالمرضا بشــماره 
شناسنامه 441 صادره از شهررى  بشــماره ملى 0492320462- سه دانگ از  ششدانگ اعیانى در عرصه 
موقوفه  بمساحت 197/50 مترمربع بشماره 9326  فرعى مجزا از شماره90فرعى از پالك 11- اصلى واقع 

در زیدى  بخش 2 کاشان.
43) راى شــماره 139560302034020643هیأت اول0 احمد عبدى فرزند اقاحسین  بشماره شناسنامه 
252 صادره از اران وبیدگل  بشماره ملى 6199506066- سه دانگ از  ششدانگ اعیانى در عرصه موقوفه  
بمساحت 197/50 مترمربع بشــماره 9326  فرعى مجزا از شــماره90فرعى از پالك 11- اصلى واقع در 

زیدى  بخش 2 کاشان
 44) راى شماره 139560302034026474هیأت اول . محمد بوجار فرزند عباس  بشماره شناسنامه 3552 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262023238- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 176/9 مترمربع بشماره 9335  

فرعى مجزا از شماره 358  از پالك 11- اصلى واقع درزیدى  بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس بوجار)
45) راى شماره 139560302034026426هیأت اول0 مسیب بوجار فرزند عباس  بشماره شناسنامه 3227 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263344798- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/7 مترمربع بشماره 9336  

فرعى مجزا از شماره 111 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.
46) راى شماره 139560302034017429هیأت اول0 على فرجى  فرزند جواد بشماره شناسنامه 7368 
صادره از کاشان بشــماره ملى 1260580024- ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 67/10 مترمربع 
بشماره 5599 فرعى مجزا از پالك 2715 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان 
47)راى شماره 139560302034025505هیأت دوم. فهیمه سلطانى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2236 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262050723- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85/17 مترمربع 

بشماره 5603  فرعى مجرا از 480 فرعى از پالك 13- اصلى واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان. 
48)راى شماره 139560302034025506هیأت دوم. حســن کارگرنژاد فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
856 صادره از کاشان بشماره ملى 1261926722- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 85/17 
مترمربع بشماره 5603  فرعى مجرا از 480 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان. 
49) راى شماره 139560302034006229هیأت اول.اصغر حکیمى کاشانى فرزند على  بشماره شناسنامه 
835 صادره از کاشان بشماره ملى 1261938682-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110 مترمربع 

بشماره 21788  فرعى مجرا از 6987 فرعى از 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
50) راى شــماره 139560302034006230هیأت اول. زهره خارى زاده فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
2199 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262093661-سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 110 

مترمربع بشماره 21788  فرعى مجرا از 6987 فرعى از 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
51) راى شماره 139560302034009046هیأت دوم. ابوالحسن جندقیان فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 
103 صادره از اران وبیدگل بشماره ملى 6199403738-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/80 
مترمربع بشماره21837 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
52) راى شماره 139560302034009046هیأت دوم. صدیقه راوندى بیدگلى فرزند على بشماره شناسنامه 
110 صادره از اران وبیدگل بشماره ملى 6199444493-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/80 
مترمربع بشماره21837 فرعى از پالك  15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
53) راى شماره 139560302034015105 هیأت اول0 سمیه حاجى زاده فرزند امراله بشماره شناسنامه 
3971 صادره از کاشان به شماره ملى 1262027421- ششدانگ ساختمان مسکونى بمساحت 75 مترمربع 

بشماره 21922 فرعى مجزا از 3049 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
54) راى شــماره139560302034014823 هیات اول. نادر حبیبى فرزند احمد بشــماره شناسنامه538 
صادره از بیجار بشماره ملى3780481812- قســمتى از یکباب آپارتمان بمساحت 566/74 مترمربع به 

شماره 21924 فرعى از پالك 15-اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى از اکبر ناجى آبادى)
55) راى شــماره 139560302034014824هیأت اول0 على ناجى آبادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
653 صادره از کاشان بشماره ملى 12619254691- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل بر آپارتمان بمساحت 
1748/28 مترمربع بشماره 21925  فرعى ازپالك15- اصلى واقع درناجى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از ورثه حسین ناجى آباد)
56) راى شماره 139560302034014827هیأت اول0 لیال مدیرى فرزند خلیل اله بشماره شناسنامه 4750 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261023854- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/5 مترمربع بشماره 21931  

فرعى مجزى از شماره7893 فرعى  از پالك15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
57) راى شماره 139560302034025484 هیأت دوم0 اسماعیل سینائى  فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 
160 صادره از فالورجان به شماره ملى 1110730349- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 50 مترمربع 

بشماره 22114 فرعى مجزا از شماره 5362 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
58) راى شماره 139560302034026193 هیأت دوم0 غالمحسین باقرزاده ینجه کار فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 421 صادره ازکاشان به شماره ملى 1261573382- ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 
317 مترمربع بشــماره 22116 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى از 

وراث محمد فراتى کاشانى)
59) راى شماره 139560302034028333 هیأت دوم0 محبوبه سلمانى اسحق آبادى فرزند محمدعلى 
بشماره شناســنامه 3814 صادره از کاشان به شماره ملى 1262066506- ششــدانگ یکباب ساختمان 
86/60 مترمربع بشماره 22117 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان (خریدارى از 

مالکین مشاعى ناجى آباد
60) راى شماره 139560302034026021 هیأت دوم0 انسى فدائیان فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 24 
صادره ازکاشان به شماره ملى 1262198127-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 66/10 مترمربع بشماره 
22118 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)

61) راى شماره 139560302034025344 هیأت دوم0 احمد دالکى فرزند عباس بشماره شناسنامه 31 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263231179-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/50 مترمربع بشماره 

22119 فرعى مجزا از شماره3750 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
62) راى شــماره 139560302034025760 هیــأت اول0 على شــواخى زواره فرزند خلیل بشــماره 
شناسنامه9161 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263404121-  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
106/32 مترمربع بشماره 22121 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى 

از محمدجواد اخوان)
 63) راى شماره 139560302034025793 هیأت اول0 علیرضا شاکر اردکانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
3863 صادره از کاشان به شماره ملى 1262066999-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 83/50 مترمربع 

بشماره 22123 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از مهدى قدیرى)
64) راى شــماره 139560302034025272 هیأت اول0 حمیدرضا حیدریان یزدلى فرزند مجید بشماره 
شناســنامه 1325 صادره از کاشان به شماره ملى 1263491340-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 125 
مترمربع بشماره 22125 فرعى مجزا از شــماره4982 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى از محمدرضا تهرانى)
65) راى شماره 139560302034025797 هیأت اول0 حمیدرضا مصلح حسن آبادى فرزند فخراله بشماره 
شناسنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملى 1262905011-  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 154/72 

مترمربع بشماره 22126 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
66) راى شــماره 139560302034025970 هیأت دوم0 على محمد زراعتکار کاشــانى فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 906 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261520963-  ششدانگ قطعه زمین محصور 
مشتمل بر ساختمان بمساحت 732/58 متر مربع بشماره 22129  فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان
67) راى شماره 139560302034025940 هیأت دوم0 مریم کربالئى برزکى  فرزند على محمد بشماره 
شناسنامه 969 صادره از کاشان به شماره ملى 1261763998-  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
112/50 مترمربع بشماره 22132  فرعى مجزا از شماره3882 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان. (خریدارى از آقاى مصطفى زارعى)
68) راى شماره 139560302034025939 هیأت دوم0 مصطفى زارعى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 
68 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262924782-  سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 112/50 
مترمربع بشماره 22132 فرعى مجزا از شــماره3882 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.
69) راى شماره 139560302034025992 هیأت دوم0 سیدرضا جدى فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه 
4348 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262115116- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 155/85 مترمربع 
بشماره 22135 فرعى مجزا از شــماره11336 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 

(خریدارى از عباس قهرودى جوینانى)
70)راى شــماره 139560302034026178 هیأت دوم0 فاطمه زراعتکار کاشــانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 40943 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260399516- سه چهارم دانگ از ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
71) راى شــماره 139560302034026174 هیأت دوم0 حبیب اله راحتى فرزند اســماعیل بشــماره 
شناسنامه88 صادره از کاشان بشــماره ملى1261614585- ســه چهارم دانگ از ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان .(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
72)راى شــماره 139560302034026180هیأت دوم0 ابوالفضل حمیدى فردفرزند امیرعباس بشماره 
شناسنامه 2858 صادره از کاشان بشماره ملى 1261975669-  سه دانگ از ششدانگ قطعه زمین محصور 
مشتمل بر اعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
73)راى شــماره139560302034026182هیأت دوم مسعودمشرقى کاشــانى فرزندابوالقاسم بشماره 
شناسنامه 1250094739 صادره ازکاشان بشماره ملى 1250094739- 1/5دانگ ازششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل براعیان بمساحت 144/05 مترمربع بشماره 22136 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى ناجى آباد)
74) راى شــماره 139560302034026185 هیأت دوم0 عطیه سادات نجاتى قمصرى فرزند سیدحمید 
بشماره شناسنامه 142 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263536158- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

165/50 مترمربع بشماره 22137  فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
75)راى شماره 139560302034026189 هیأت دوم0 محمدرضا راشدى فر فرزند حسن بشماره شناسنامه 
442 صادره از کاشان به شماره ملى 1262317800- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 
22139 فرعى مجزا ازشماره 2698 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از آقاى ولى اله عموزاده)
76) راى شماره 139560302034023802 هیأت اول0 ماهى پشتاره فرزند محمد بشماره شناسنامه 57 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263203175- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 77/85 مترمربع بشماره 

22143 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
77) راى شماره 139560302034023814 هیأت اول0 رضا بخشى کاشى فرزند على بشماره شناسنامه 
6614 صادره از کاشان به شماره ملى 1260572587- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 مترمربع 
بشماره 22147  فرعى مجزا از شــماره5830 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.

(خریدارى از آقاى محمد غفارى)
78)  راى شماره 139560302034020644هیات اول. حمید مصلحى فرزند محمد  بشماره شناسنامه 4069 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263353215- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/80 مترمربع 

بشماره 22149 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان 
79) راى شماره 139560302034020645هیات اول. محدثه سیفى کار فرزند عباس  بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250106672- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/80 مترمربع 

بشماره 22149 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان 
80) راى شماره 139560302034020646هیأت اول0 ابوالفضل مه آبادى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
43067 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1260420736- سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 
مترمربع بشماره 22150 فرعى مجزا از شماره 990 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان

81) راى شــماره 139560302034020647هیأت اول0 منیره شیر خورشــیدى فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 285 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261840461- سه دانگ از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
100 مترمربع بشــماره 22150  فرعى مجزا از شــماره 990 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش  

کاشان
 82) راى شماره 139560302034020626هیأت اول0 حســن خدابنده فرزند على  بشماره شناسنامه 0 

صادره از کاشان
بشماره ملى 1250002532- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102/18 مترمربع بشماره 22150  فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان
83) راى شماره 139560302034023817هیأت اول0 محمد ستاره فرزند جواد  بشماره شناسنامه 1912  
صادره از کاشان بشماره ملى 1262090792- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع بشماره 22151  

فرعى مجزا از شماره  4624 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان
84) راى شماره 139560302034023638هیأت دوم . محمد رضا بیدگلیان فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
2946 صادره از کاشان بشماره ملى 1262057825- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 63/05 مترمربع بشماره 

22154  فرعى مجزا از شماره 3431  از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
85) راى شماره 139560302034023075هیأت دوم. زهرا جهان دیده فرزند على محمد  بشماره شناسنامه 
45866 صادره از کاشان بشماره ملى 1260448746- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 50 مترمربع 
بشماره 22158  فرعى مجزا از شماره 3409 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان.

86) راى شماره 139560302034024066هیأت دوم. عظما نیکخواه فینى فرزند امیر شاهرخ خان  بشماره 
شناسنامه 1283 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261726286- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 190/20 

مترمربع بشماره 22160 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در  ناجى اباد بخش 2 کاشان. 
87)راى شماره 139560302034024008هیأت دوم. فاطمه قسمت کننده فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
62 صادره از کاشان بشماره ملى 1262351782- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 262/47 

مترمربع بشماره 22161  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان. 
88)راى شماره 139560302034024010هیأت دوم. محسن چام فرزند اسمعیل  بشماره شناسنامه 742 
صادره از تهران  بشماره ملى 0057652023- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 262/47 مترمربع 

بشماره 22161  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان
89)راى شماره 139560302034026474هیأت اول. رضا حجت پناه فرزند عباس بشماره شناسنامه 3507 
صادره از کاشان   بشماره ملى 1261011351- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 251/3 مترمربع بشماره 

22163  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد  بخش 2 کاشان. 
90)راى شــماره 139560302034012048هیأت دوم. امیرحسین شــبانى ارمکى فرزند جواد  بشماره 
شناسنامه 49739 صادره از کاشان بشماره ملى 1260487441- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از 
یکبابخانه بمساحت 89/60 مترمربع بشماره 4177  فرعى مجرا از شماره 345 فرعى از پالك 23- اصلى 

واقع در درب فین بخش 2 کاشان
 91)راى شماره 139560302034012049هیأت دوم. سیما سادات صبیحى فرزند سعید  بشماره شناسنامه 
1675 صادره از کاشان بشماره ملى 1263494846- ســه دانگ مشاع  از ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
بمساحت 89/60 مترمربع بشماره 4177  فرعى مجرا از شــماره 345 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در 

درب فین بخش 2 کاشان. 
92) راى شماره 139560302034020630هیأت اول.ماشااله معصومى فرزند على  بشماره شناسنامه 516 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261507169- ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 
233/90 مترمربع بشماره 6435  فرعى مجرا از شماره 249 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در  درب فین 

بخش 2 کاشان.
93)راى شماره 139560302034023503 هیأت اول . محمد طیبه فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250229782- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/90 مترمربع بشماره 
6437 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23- اصلى واقع دردرب  فین بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از ورثه سید حسین رضوى)
94)راى شماره 139560302034023502 هیأت اول. مریم گلستانئى فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه - 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250258200- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/90 مترمربع 
بشــماره 6437 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شــماره 23- اصلى واقع دردرب  فین بخش 2 کاشان.

(خریدارى از ورثه سید حسین رضوى)
95)راى شماره 139560302034023803 هیأت اول. طاهره عسگرى فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
5355 صادره از کاشان بشماره ملى 1263366066- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 60/25 مترمربع 

بشماره 6438  فرعى مجزا ازشماره 81 فرعى از شماره 23- اصلى واقع در درب  فین بخش 2 کاشان.
96)راى شماره 139560302034022099 هیأت دوم. الهه سخنگو حسن ابادى فرزند رمضانعلى بشماره 
شناسنامه 5465 صادره از تهران بشــماره ملى 0052604861- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/34 
مترمربع بشــماره 6439  فرعى مجزا ازشماره 244 فرعى از شــماره 23- اصلى واقع در درب فین بخش 

2 کاشان.
97)راى شــماره 139560302034025109 هیأت اول. معصومه خدابخشى مجرد فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 44 صادره از کاشان بشماره ملى 1262885401- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 328/11 
مترمربع بشماره 6440  فرعى مجزا ازشماره 4036 فرعى از شــماره 23- اصلى واقع در درب فین  بخش 

2 کاشان.
 98)راى شــماره 139460302034025282 هیأت اول. مصطفى جعفرزاده فرزند عباســعلى بشــماره 
شناسنامه 1250711835 صادره از کاشان بشماره ملى 125711835- ششدانگ یکباب باغچه مشتمل 
براعیان بمساحت 755 مترمربع بشماره 6441  فرعى مجزا از شماره351 فرعى  ازپالك23 - اصلى واقع 

در درب فین بخش2 کاشان.
99) راى شماره 139560302034025295 هیأت اول0 زهرا جعفرزاده فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 
1250231779 صادره از کاشان بشــماره ملى 1250231779- ششــدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 
283/9 مترمربع بشــماره 6442 فرعى مجزا از شــماره 351 فرعى  ازپالك23 - اصلى واقع دردرب فین 

بخش2 کاشان.
100)راى شــماره  139560302034025298 هیأت اول0 نصراله بخشــى فرزند على محمد بشــماره 
شناسنامه 1859 صادره از کاشان بشماره ملى 1261394739- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 48/35 
مترمربع بشماره 6443 فرعى مجزا از شماره33 فرعى از پالك23 - اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان
 101) راى شماره 139560302034025299 هیأت اول0 اعظم رحیم زاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 

479 صادره از کاشان
بشماره ملى 1262258863- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 288/4 مترمربع بشماره 6444 فرعى مجزا 
از شــماره249 فرعى ازپالك23 - اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان.(خریدارى از آقاى محمدجواد 

توالئى)
102) راى شماره 139560302034025935 هیأت دوم0 على نارنجى فرزند جواد بشماره شناسنامه 1609 
صادره از تهران به شماره ملى 0051856344- قسمتى از یکبابخانه بمساحت 1012/50 مترمربع بشماره 

6446 فرعى مجزا از شماره 435 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان.
103) راى شماره 139560302034020637 هیأت اول0 داودعلى نقى نژاد فرزند عباس بشماره شناسنامه 
2 صادره از نطنز به شماره ملى 1239843526- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 163/12 مترمربع بشماره 

6449  فرعى مجزا از شماره 361 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین  بخش2 کاشان.
104) راى شماره 139560302034027738 هیأت دوم0 نیره شبانى ارمکى فرزند جواد بشماره شناسنامه 
2206 صادره از کاشان به شماره ملى 1261874791- قسمتى از یکبابخانه بمساحت103 مترمربع بشماره 

6492  فرعى مجزا از شماره 345 فرعى  از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان.
105 ) راى شماره 139560302034027710 هیأت دوم0 ســیدمحمود مومنى فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 40 صادره از کاشان به شماره ملى 1262801443- ششــدانگ چهاردیوارى مشتمل به اطاق 
بمساحت 303/43 مترمربع بشماره 6723 فرعى مجزا از شماره هاى295و294  فرعى از پالك 34- اصلى 

واقع در فین بزرگ بخش2 کاشان
106) راى شــماره 139560302034022831 هیأت دوم0 محمد چشــمه ئى فرزند حسینعلى بشماره 
شناسنامه 10534 صادره از کاشان بشماره ملى 1260611698- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
167/50 مترمربع بشماره 1401  فرعى مجزا از شماره 176 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 

کاشان.(خریدارى از حسینعلى چشمه ئى) 
107) راى شماره 139560302034022833 هیأت دوم0 محبوبه خوبى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1475 صادره ازآران وبیدگل به شماره ملى 6199928857- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
167/50 مترمربع بشماره 1401  فرعى مجزا از شماره 176 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 

کاشان.(خریدارى از آقاى حسینعلى چشمه ئى) 
108) راى شماره 139560302034018121 هیأت اول0 ســعید فینى دیزچه فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 356 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260699641- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/75 
مترمربع بشــماره 1403 فرعى مجزا از شــماره 1242 فرعى  از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش2 

کاشان(خریدارى از غالمحسین فینى)
109) راى شماره 139560302034004943 هیأت دوم0 مهدى فالحیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
2197 صادره از کاشان به شماره ملى 1261874706- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 78/55 مترمربع 

بشماره 10528  فرعى مجزا از شماره 1219 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش2 کاشان
 110) راى شماره 139560302034024086 هیأت دوم0 اسداله فالحیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250212537- قسمتى ازیکبابخانه بمساحت 77/44 مترمربع بشماره 10749 

فرعى مجزا از شماره 1219 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 کاشان
111) راى شماره 139560302034025490 هیأت دوم0 حســن گندمى فینى فرزند آقانصراله  بشماره 
شناسنامه 125 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262796636- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141/25 
مترمربع بشماره 10752 فرعى مجزا از شماره 494 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 

کاشان( خریدارى از وراث نصراله گندمى فینى)
112) راى شــماره 139560302034023570 هیأت دوم0 رضا حداد کاشــانى فرزند حبیب اله بشماره 
شناسنامه 6782 صادره از کاشان به شماره ملى 1260574271- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/70 
مترمربع بشماره 10753  فرعى مجزا از شماره 871 فرعى  از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش2 

کاشان.( خریدارى مع الواسطه از اسداله پهلوان فینى)
113) راى شــماره 139560302034028621 هیأت اول0 حســین قهرودى فینى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 618 صادره از دزفول به شماره ملى 5269431718- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 116/25 مترمربع بشماره 6455  فرعى مجزا از شــماره 1883 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع 

درفین بزرگ بخش2 کاشان.
114) راى شماره 139560302034028623 هیأت اول0 ام البنین چهارباغ فینى فرزند محمد هاشم بشماره 
شناســنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملى 1262997178-ســه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 116/25 مترمربع بشماره 6455  فرعى مجزا از شماره 1883 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در 

فین بزرگ بخش2 کاشان.
115) راى شماره 139560302034023533 هیأت دوم0 محمد حســینعلى زاده فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 33 صادره از کاشان به شماره ملى 1262962791- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
255/47 مترمربع بشماره 6687  فرعى مجزا از شماره 5628 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.
116) راى شــماره 139460302034030607 هیأت دوم0 معصومه دشتبانى فینى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 4635 صادره از کاشان به شماره ملى 1261022718- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
255/47 مترمربع بشماره 6687 فرعى مجزا از شماره 5628 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان
117) راى شــماره 139560302034024089هیأت دوم0 امید ابوالقاسمى کاشانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 2263 صادره از تهران بشماره ملى 0064019721- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
155/60 مترمربع بشماره 6696 فرعى مجزا از شماره 2293 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از على اکبر دارابى)
118) راى شــماره 139560302034024088هیأت دوم0 محمد ابوالقاسمى کاشانى فرزندعلى بشماره 
شناسنامه 32675 صادره ازکاشــان بشــماره ملى 1261306406- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت155/60 مترمربع بشماره 6696 فرعى مجزا ازشماره 2293 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع درفین 

بزرگ بخش2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از على اکبر دارابى)
119) راى شــماره 139560302034022488 هیأت دوم0 الهه عظیمى حســن ابادى فرزند على اصغر 
بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملى 1262996988- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/25 
مترمربع بشماره 6697 فرعى مجزا از شماره 1093 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از عزیزاله برهمن)
 120) راى شــماره 139560302034023907 هیأت دوم0 احمد محمدى سرواله فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 470 صادره از کاشان به شماره ملى 1261900863- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144/5 
مترمربع بشماره 6698 فرعى مجزا از شــماره 845 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.
121) راى شــماره 139560302034023785 هیأت دوم0 عباســعلى احمدیان فرد فینى فرزند على اقا 
بشماره شناسنامه 38 صادره از کاشــان به شماره ملى 1262801427- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
202/45 مترمربع بشماره 6700 فرعى مجزا از شماره 611 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.
122) راى شــماره 139560302034023505 هیأت اول. محمدرضا عبدلیان فینى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 4506 صادره از کاشان به شماره ملى 1261021411- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
222/71 مترمربع بشماره 6702 فرعى مجزا از شماره 1085 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از عباس عبدلیان)
123) راى شــماره 139560302034023504 هیأت اول. سمیه رهبردوســت فرزند حیدرعلى بشماره 
شناسنامه 69 صادره از کاشان به شماره ملى 6199899911- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
222/71 مترمربع بشماره 6702 فرعى مجزا از شماره 1085 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از عباس عبدلیان)
124) راى شــماره 139560302034025774هیأت اول. امیرحسین مهندس پورفرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 531 صادره ازکاشان بشماره ملى 1261094011- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
245/10 مترمربع بشماره 6704 فرعى مجزا از شماره 222 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش2 کاشان.(خریدارى از ورثه شکراله همایونفال)
125) راى شماره 139560302034025772 هیأت اول. محمدرضا مهندس پور فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 45981 صادره از کاشان بشماره ملى 1260449882- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
245/10 مترمربع بشماره 6704 فرعى از شماره 222 فرعى  از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش2 

کاشان.(خریدارى از ورثه شکراله همایونفال)
126) راى شماره 139560302034003793 هیأت دوم. ملیحه خیرخواه حسن ابادى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 1179 صادره از کاشان بشماره ملى 1260954234- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
315/62 مترمربع بشماره 1444 فرعى مجزا از شــماره 297 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد 

بخش2 کاشان.(خریدارى از وراث حسن اشرف)
127) راى شــماره 139560302034003792 هیأت دوم. مجید اشرف حسن آبادى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 955 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1260951987- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
315/62 مترمربع بشماره1444 فرعى ازشماره 297 فرعى ازپالك 40- اصلى واقع درحسن آباد بخش2 

کاشان(خریدارى از وراث حسن اشرف حسن ابادى)
128) راى شــماره 139560302034018114 هیأت اول. فرزانه غفارزاده قمصرى فرزند نعمت بشماره 
شناسنامه 14786 صادره از کاشان به شماره ملى 1263460348- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
133/44 مترمربع بشماره 1467 فرعى مجزا از شماره 453 فرعى  از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد 

بخش2 کاشان.(خریدارى از ورثه محمداقا ارجمندى)
 129) راى شماره 139560302034026232 هیأت دوم.مهدى حاجى زاده حسن آبادى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 1099 صادره از کاشان به شماره ملى 1260953432- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 236/56 
مترمربع بشماره 1468 فرعى مجزا از شماره 1161 فرعى  از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه از رضا حاجى زاده)
130) راى شماره 139560302034018111 هیأت اول. سعید عباسى حســن ابادى فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 206 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263553265- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 247/45 
مترمربع بشماره 1469 فرعى مجزا از شــماره 676 فرعى  از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش2 

کاشان.(خریدارى از حسین چلوئى)
131) راى شماره 139560302034005738 هیأت اول. طاهره حسین پور مقدم لتحرى فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 49 صادره از کاشان به شماره ملى 1262966872- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 130/14 
مترمربع بشماره 6730 فرعى مجزا از شماره 443 فرعى  از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2 کاشان.

(خریدارى از جعفر شالچى)
132)راى شماره 139560302034017708 هیأت دوم. مهدى منصورى فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1250224306-یک دهم دانگمشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/15 
مترمربع بشماره 6795  فرعى ازشماره 363 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از حاج حسین فیضى خادم)
133)راى شــماره 139560302034017710هیأت دوم. فاطمه منصورى ارمکى فرزندحســن بشماره 
شناسنامه 661 صادره از کاشان بشماره ملى 1261953770-پنج دانگ و نه دهم دانگمشاع از ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 90/15 مترمربع بشــماره 6795  فرعــى از 363 فرعى ازپــالك 45- اصلى واقع 

درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حسین فیضى خادم)
134)راى شماره 139560302034025527 هیأت دوم. مریم طحان زاده فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 
68 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262945291-سه دانگ از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 203/80 
مترمربع بشماره 6802  فرعى مجزا ازشماره 1447 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از حسین شعبانى)
135)راى شماره 139560302034025526هیأت دوم. اسماعیل صفائى راد فرزند عباس بشماره شناسنامه 
40 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262945011-سه دانگ از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 203/80 
مترمربع بشماره 6802 فرعى مجزا ازشماره 1447 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از حسین شعبانى)
136)راى شماره 139560302034025975 هیأت دوم. عباس سلمانى لتحرى فرزند حبیب واحد العین  
بشماره شناسنامه 25 صادره از کاشان بشماره ملى 1262880254- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 287/40 
مترمربع بشماره 6803 فرعى ازشــماره 3518 و قسمتى مفروز از شــماره 1279 و 1282 فرعى ازپالك 

45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه ازسید عبداله امام و محمود توتستانى)
137)راى شــماره 139560302034025787 هیأت اول. فاطمه صحراگرد قزاانى فرزند رسول بشماره 
شناسنامه 887 صادره از کاشان  بشماره ملى 1260772942- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 103/55 
مترمربع بشماره 6804 فرعى مجزا ازشماره 1326 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از حسین کاظمى)
 138)راى شــماره 139560302034025115 هیأت اول.داود مهدى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
1574 صادره از تهران  بشماره ملى 0048079383- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 198/71 مترمربع 

بشماره 6806 فرعى مجزا ازشماره 3484 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
139)راى شماره 139560302034025773 هیأت اول0 مریم غالمحســینى قزاان فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 39 صادره از کاشــان   بشماره ملى 1263539467- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 119/30 
مترمربع بشماره 6807 فرعى مجزا ازشماره 1542 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از سید حسن مسعودى)
140)راى شــماره 139560302034025776 هیأت اول0 صغرى الوچه لتحرى فرزند مصطفى بشماره 
شناسنامه 43 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262757983- ششدانگ انبار مشتمل بر اعیان بمساحت 304 
مترمربع بشماره 6808 فرعى مجزا ازشماره 1435 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان

141)راى شــماره 139560302034025988 هیأت دوم. زهرا رحیمیان لتحرى فرزند شــعبان بشماره 
شناسنامه 46 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262921961- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/87 مترمربع 
بشماره 6809 فرعى مجزا ازشماره 261 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از سید عبداله امام)
142)راى شــماره 139560302034025294 هیأت اول. محســن فالح لتحرى فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 1704 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1261043626- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
184/68 مترمربع بشماره 6810 فرعى مجزا ازشماره 1348 فرعى ازپالك 45 - اصلى واقع در لتحربخش 

2 کاشان(خریدارى از ربابه سبزى فروش)
143)راى شماره 139560302034025297 هیأت اول. احسان فالح لتحرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1754 صادره از کاشان بشماره ملى 1261044126- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 83/81 مترمربع 

بشماره 6811 فرعى مجزا ازشماره 1340 فرعى ازپالك 45 - اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان
144)راى شماره139560302034023496 هیأت اول. رضا رجب زاده زارع فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1238 صادره ازکاشان بشماره ملى 1261959469- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 122/25 
مترمربع بشماره 6814 فرعى مجزا ازشماره 3640 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

(خریدارى از نعمت اله اسکندرى)
145)راى شــماره 139560302034023497 هیأت اول. زهرا ابراهیمى قزاانى فرزند حســین بشماره 
شناسنامه 27 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262629354- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
122/25 مترمربع بشماره 6814 فرعى مجزا ازشماره 3640 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 

2 کاشان. .(خریدارى از نعمت اله اسکندرى)
146)راى شماره 139560302034020621 هیأت اول. حسین منوچهریان فرزند على بشماره شناسنامه 
49850 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260488551- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 62/70 مترمربع 
بشماره 6821  فرعى مجزا ازشماره 1378 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى 

از اشرف غیاثى)
147)راى شــماره 139560302034017700 هیــأت دوم0 محمــد نجفى فرزند اکرم على بشــماره 
شناســنامه 524 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1260659380- ســه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 111/13 مترمربــع بشــماره 14197 فرعــى مجــزا ازشــماره 1427 فرعــى ازپــالك 
49- اصلــى واقــع در صفــى ابــاد بخــش 2 کاشــان.(خریدارى مــع الواســطه از محمدامیــن

 گیالسى)
  148)راى شــماره 139560302034017701 هیــأت دوم0 مولود فالحى فرزند رمضانعلى بشــماره 
شناسنامه 579 صادره از کاشان  بشماره ملى 1260659933- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
111/13مترمربع بشماره 14197 فرعى مجزا از شماره 1427 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى اباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از محمدامین گیالسى)  
149)راى شماره 139560302034023797 هیأت اول. مهدى ابراهیم ابادى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
929 صادره از کاشان بشماره ملى 1261997018- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/95 
مترمربع بشماره 14211 فرعى مجزا ازشماره 1480 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى اباد  بخش 2 

کاشان.(خریدارى از محمد باغ چائى)
150)راى شــماره 139560302034023796هیأت اول. زینب شــیرین فرزند داود بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250231957- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/95 مترمربع 
بشماره 14211 فرعى مجزا ازشماره 1480 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى اباد  بخش 2 کاشان.

(خریدارى از محمد باغ چائى)
151)راى شــماره 139560302034023602 هیأت دوم. جعفر فرسا فرزند حسن بشماره شناسنامه 365 
صادره ازکاشان بشــماره ملى 1261675762- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 93/11 مترمربع بشماره 

14212 فرعى مجزا ازشماره 8206 و 8226 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى اباد بخش 2 کاشان.
152)راى شماره 139560302034025799 هیأت اول. رضا ســقازاده پوالدى فرزند على اکبر بشماره 
شناسنامه 654 صادره از کاشان به شماره ملى 1262339431- ششدانگ یکباب انبارمکانیکى بمساحت 
57/36 مترمربع بشماره 14234 فرعى مجزا ازشماره 10848 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از  طاهره فارسى)
153)راى شماره139560302034025764  هیأت اول. محمدعلى ظهیر زاهدى فرزند غالمعلى بشماره 
شناسنامه 197 صادره از کاشان به شماره ملى 1262234786- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 66/38 
مترمربع بشماره 14235 فرعى مجزا از شــماره 1872 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.
154)راى شماره 139560302034025303 هیأت اول0 محمد نجاریان فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 
9 صادره از کاشان  بشماره ملى 6199912624- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/35مترمربع 

بشماره 14237 فرعى مجزا از شماره 9325 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
155)راى شماره 139560302034025302 هیأت اول0 زهرا فاکر فرزند على  بشماره شناسنامه 14770 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263460186- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/35 مترمربع 

بشماره 14237 فرعى مجزا ازشماره 9325 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
156)راى شماره 139560302034025240 هیأت اول. فاطمه اکبرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1194 
صادره ازکاشان به شماره ملى 1262386225- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/31 مترمربع بشماره 14238 

فرعى مجزا ازشماره 11892 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
 157)راى شــماره 139560302034025719 هیأت اول. الهام تقى زاده شــعرباف فرزند امیررضا بشماره 
شناسنامه 14886 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263461344- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/10 
مترمربع بشماره 14240 فرعى مجزا ازشــماره 4320 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از محمد فالحتى نژاد)
158)راى شماره 139560302034026246 هیأت دوم0 على رستگاردباغى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
46061 صادره از کاشان به شماره ملى 1260450686- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 404 
مترمربع بشماره 14242 فرعى مجزا از شماره 492 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

159)راى شماره 139560302034026245 هیأت دوم0 سهیال ارفعى فرزند مصطفى خان بشماره شناسنامه 
9221 صادره از کاشان به شماره ملى 1260598561- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 404 مترمربع 

بشماره 14242 فرعى مجزا از شماره 492 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
160)راى شماره 139560302034020620 هیأت اول. حسین انصارى فرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
128 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262119421- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93/35 مترمربع بشماره 
14248 فرعى مجزا ازشماره 1479 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از قدسى پشت مشهدى)
161)راى شماره 139560302034020617 هیأت اول. غالمحسین مهتابى فرزند حبیب بشماره شناسنامه 
6257 صادره از کاشان به شماره ملى 6199224752- ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 15/65 مترمربع 
بشماره 14249 فرعى مجزا از شــماره 5767 و 7560 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان.(خریدارى از احمد و عباسعلى باغبانى)
162)راى شماره 139560302034018115 هیأت اول. محمد زارع فرزند على بشماره شناسنامه 4892 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1263361439- ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى بمساحت 110/64 مترمربع 
بشــماره 14252 فرعى مجزا از شــماره 372 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى ازسید مصطفى و سید جواد مصطفوى)
163)راى شماره 139560302034023542 هیأت اول. مصطفى شریف راد فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
6939 صادره از کاشان به شماره ملى 1263381901- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 137/32 مترمربع 
بشماره 14254 فرعى مجزا از شــماره 6879 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از اصغر شریف راد)
164)راى شــماره 139560302034023539 هیأت اول. مهدى امین نصر ابادى فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه 6229 صادره از کاشان بشماره ملى 1263374808- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 122/33 
مترمربع بشــماره 14255 فرعى مجزا  ازشــماره 9720 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 

2 کاشان.
165)راى شــماره 139560302034020650 هیأت اول. محمود مال امینى نصرابادى فرزند کریم بشماره 
شناسنامه 295 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260701931- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
150/45 مترمربع بشماره 14256 فرعى مجزا ازشــماره 1331 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى خورشید ماجدى)
166)راى شــماره 139560302034020651 هیأت اول. زهرا برخور فرزند حســینعلى  بشماره شناسنامه 
644 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261859170- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 150/45 
مترمربع بشماره 14256 فرعى مجزا از شــماره 1331 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان(خریدارى از خورشید ماجدى)
 167)راى شماره 139560302034023818 هیأت اول. احمد ژاله خواه فرزند عباس بشماره شناسنامه 5918 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260565572- ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 173/62 مترمربع 
بشــماره 14257 فرعى مجزا از شــماره 717 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از پریدخت خرمى)
168)راى شماره 139560302034023493 هیأت اول. اصغر هاشمى خواه فرزند حسن بشماره شناسنامه 
404 صادره از اران وبیدگل  به شماره ملى 6199518705- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101 
مترمربع بشماره 14258 فرعى مجزا ازشماره 372 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى ازسید مصطفى و سید جواد مصطفوى)
169)راى شماره 139560302034023494 هیأت اول. کبرى محدث فرد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
298 صادره از آران و بیدگل  به شماره ملى 6199574346- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101 
مترمربع بشماره 14258 فرعى مجزا از شماره 372 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى ازسید مصطفى و سید جواد مصطفوى)
170)راى شــماره 139560302034023590 هیأت دوم. عباس جوینانى فرزند مسیب بشماره شناسنامه 
3 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262472857- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 111/44 مترمربع 
بشماره 14261 فرعى مجزا ازشــماره 1480 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از محمد باغچائى)
171)راى شماره 139560302034022113 هیأت اول. نجمه حدادى فرزند على نقى شناسنامه 327 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262358019- ششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 914 مترمربع بشماره 268 فرعى 

ازپالك 52 - اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش2کاشان
172)راى شماره 139560302034002433 هیأت اول. احمد سلیمانى نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 
2742 صادره از کاشان بشماره ملى 1261974506- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع 

بشماره 284 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
173)راى شماره 139560302034002434 هیأت اول. مرضیه بذرکار فرزند حسین بشماره شناسنامه0 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250130034- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 284 

فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
174)راى شماره 139560302034020634 هیأت اول0 حسین عطابخشیان فرزند رضا بشماره شناسنامه 12 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261947207- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 191/75 مترمربع بشماره 
2953 فرعى مجزى از شماره 1909 فرعى از پالك53 - اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان.(خریدارى 

از فاطمه عباس زاده)
175)راى شــماره 139560302034009044هیأت دوم. حســین خیرخواه راوندى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 1678 صادره از کاشان بشماره ملى 1261205898- ششدانگ دوباب مغازه و انبار بمساحت257/20 
مترمربع بشماره 5238 فرعى از 1826 ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان(خریدارى مع الواسطه 
از میرزا اقا ارباب سرنجى وعلى همایونى مقدم) 176)راى شــماره 139560302034023816 هیأت اول0 

سعیدرضا طوقانى فرزند مهدى بشماره شناسنامه 3651 صادره از
تهران بشماره ملى 0056438958- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان و باغچه بمساحت 
232/66 متر مربع بشــماره 5271 فرعى از 2199 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشــان.

(خریدارى از عبدالرحیم عیار)
177)راى شماره 139560302034025530 هیأت دوم. ابوالفضل هنرمند فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1999 صادره از کاشان بشماره ملى 1261209095- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 214/62 مترمربع 
بشماره 5275 فرعى مجزا از شماره 2232 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان(خریدارى از 

اقا حسین هنرمند).
178)راى شــماره 139560302034025945 هیأت دوم. حســین هنرمند فرزند عباس بشماره شناسنامه 
19 صادره از کاشان بشماره ملى 1263138322- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 373/15 مترمربع 
بشماره 5276 فرعى مجزا از شماره 1846 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از بانو ایران عامرى)
179)راى شماره 139560302034023992 هیأت دوم0 حسین هنرمند فرزند على بشماره شناسنامه 1513 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261204239-سه دانگ از ششدانگ یکباب چهار دیوارى مشتمل بر مغازه 
بمساحت 251/12 مترمربع بشماره 5282 فرعى از 1826 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از میرزااقا ارباب سرنجى)
180)راى شماره 139560302034023993 هیأت دوم0 سیدرضا حسینى راوندى فرزند سیدخلیل بشماره 
شناسنامه 326 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262218411-ســه دانگ ازششدانگ یکباب چهاردیوارى 
مشتمل برمغازه بمساحت 251/12 متر مربع بشماره 5282 فرعى از 1826 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در 

راوند بخش4کاشان.(خریدارى از میرزااقا ارباب سرنجى)
181)راى شــماره 139560302034008844 هیأت اول0 حامد خرم ابادى فرزند صادق بشماره شناسنامه 
104 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263313701- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 189/5 
مترمربع بشــماره 3380 فرعى مجزا از شــماره 2333 و 17 فرعــى ازپالك 3- اصلى واقــع در طاهراباد 

بخش4کاشان(خریدارى از ابراهیم حاجى ابراهیمى )
182)راى شماره 139560302034008845 هیأت اول0 ندا چترنور فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250276217- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/5 مترمربع بشماره 
3380 فرعى مجزا از شماره 2333 و 17 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان( خریدارى 

از ابراهیم حاجى ابراهیمى )
183)راى شــماره 139560302034023403 هیأت دوم0 سیدحسن ســاداتى فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 291 صادره از کاشان بشماره ملى 1261186990- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 1004/01 
مترمربع بشــماره 1751 فرعى مجــزا از شــماره 171 و 172 فرعى ازپــالك 4- اصلى واقــع در خزاق 

بخش4کاشان(خریدارى از حاج حسین ارشدى خزاقى و رشیدى خزاقى)
184)راى شماره 139560302034026111 هیأت دوم0 اعظم اسحق ابادى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
9 صادره از کاشان بشماره ملى 1262882291- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 416/51 مترمربع 
بشماره 3849 فرعى مجزا از شماره 360 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از سکینه جمالى )
185)راى شماره 139560302034026114 هیأت دوم0 حسین على دوست فرزند قنبر بشماره شناسنامه 
3540 صادره از تهران بشماره ملى 0048746797- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 416/51 
مترمربع بشــماره 3849 فرعى مجزا از شــماره 360 فرعى ازپــالك 35- اصلى واقع در نیاســر بخش6 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از سکینه جمالى )
 186)راى شماره 139560302034009045 هیأت دوم0 مهین ثابتى نیاسر فرزند حسین بشماره شناسنامه 
30 صادره از کاشان بشماره ملى 1262844878- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/60 مترمربع بشماره 
3860 فرعى مجزا از شماره 782 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از بانو جواهر مهرابى)
187)راى شماره 139560302034020618 هیأت اول. طاهره دباغ کلهرى فرزند مانده على بشماره شناسنامه 
746 صادره از کاشان بشماره ملى 1261632451- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/73 مترمربع بشماره 
3864 فرعى مجزا از شماره 143 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6کاشان(خریدارى از مجتبى 

خرم گاه)
188)راى شماره 139560302034026013 هیأت دوم. محمد مهراجى فرزند عباس بشماره شناسنامه 87 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262726859- ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 305/92 مترمربع بشماره 

3866 فرعى مجزا از شماره 1780 فرعى ازپالك 35- اصلى واقع در نیاسر بخش6 کاشان.
189)راى شماره 139560302034024092 هیأت دوم. محمدرضاپیرانى زاده کاشانى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 459 صادره از کاشان بشماره ملى 1261814290- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 354/85 مترمربع 
بشماره 204 فرعى مجزا از شــماره 135 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع دردولت آباد نیاسر بخش6 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از نصرت اله رضایى)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد0
م الف: 2117 تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/12/5  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1395/12/21  سلمانى  رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك کاشان/12/153
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/33876- 1395/11/29 آقاى حمیدشفیعى فرزند محمود باوکالت از خانم فاطمه ابراهیم 
زاده نجف آبادى فرزندغالمعلى به موجب تفویض وکالتنامه شماره 7463 مورخ 1395/11/02 دفترخانه 343 
نجف آباد و وکالت نامه شــماره 7462 مورخ 1395/11/02 دفترخانه 343 نجف آباد و به باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى 648/4 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 287 دفتر 217 
امالك ذیل ثبت 48718 بنام خانم فاطمه ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند غالمعلى ثبت و سند به شماره سریال 
527280 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 

اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. هزینه آگهى از متقاضى وصول گردد. م الف: 3548 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/170
مزایده

شــماره: 940169 ح5- 95/12/01 در پرونده کالســه 940169  اجرایى و به موجب دادنامه 940-0771 
صادره از شعبه پنجم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى على ناز موالئى فرزند ... محکوم است به پرداخت 
362/368/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 15/000/000ریال 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک دستگاه 
کفى تریلى بدون دستگاه کشنده مدل 1389 سیســتم کاال برس بظرفیت 30 تن و دو محور و دستگاه کفى 
کمپرسى لبه دار به ارتفاع 1/2 متر بطول 10 متر بانضمام سایر متعلقات از قبیل جک نگهدارنده جلو-صفحه 
رام- شاسى به همراه جک تخلیه که جمعا 310/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد در تاریخ 95/12/25 ساعت 10 صبح در همان محل اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 
2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند 
ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از  اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3544   اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/12/172
حصر وراثت

نصراهللا توکلى حاجى آبادى داراى شناسنامه شماره 836 به شرح دادخواست به کالسه 310/95   از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه خلیلیان بشناسنامه 436 در 
تاریخ 1395/09/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- نصراهللا توکلى حاجى آبادى ش ش 836 ، 2- احدرضا توکلى حاجى آبادى ش ش 50 ، 3- مصطفى توکلى 
ش ش 11، 4- زهرا توکلى حاجى آبادى ش ش 18، 5- نصرت توکلى حاجى آبادى ش ش 1 (فرزندان متوفى) 
6- باقر توکلى حاجى آبادى ش ش 9 (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: 

3551 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/173
حصر وراثت

مهین هوشیارى داراى شناسنامه شماره 2138 به شرح دادخواست به کالسه 306/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو صابرى جمالوئى بشناسنامه 
1405 در تاریخ 1395/05/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- احمد هوشیارى ش ش 2020،  2- حسین هوشــیارى ش ش 22 (پسران متوفى)  3- مهین 
هوشیارى ش ش 2138،  4- بى بى جان هوشیارى ش ش 3 ، 5- کفایت هوشیارى ش ش 38، 6- عصمت 
هوشیارى ش ش1767، 7- صدیقه هوشــیارى ش ش 1380، 8- فاطمه سلطان هوشیارى ش ش 1264 
(دختران 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 واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 3546  شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /12/174
اجراییه

شماره: 526/95 -95/11/26 به موجب راي شــماره 694/95 تاریخ 95/10/18 حوزه گلدشت شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مهناز مظاهرى فرزند عباسعلى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند یک دستگاه خودرو سوارى 
پراید به شــماره انتظامى 345 ى 36 ایران 13 به نام محکوم له نصرا... بهارلو فرزند محمدحسین به نشانى: 
نجف آباد خ آیت ا... حججى بن بســت گلها منزل آخر و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه 
دادرسى و حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 3547 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /12/175
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9309973730101134 شــماره پرونده: 9309983730100738 شماره بایگانى شعبه: 
930756  خواهان: آقاى قنبرعلى مهرابى با وکالت آقاى محمدلطفى جالل آبادى به نشانى اصفهان-نجف 
آباد- خ امام خمینى- بعدازچهارراه شهردارى-نبش کوچه شهامت-ط فوقانى خواندگان: 1. آقاى روح اله اداوى 
به نشانى (مجهول المکان) اصفهان خیابان اما خمینى خیابان ساحل مق مدرسه طوسى کوى یاسمن. 2. شرکت 
سهامى البرز پاسارگاد به مدیرعاملى روح اله اداوى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه 
با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى قنبرعلى مهرابى 
فرزند حسین و با وکالت آقاى محمدلطفى و به بطرفیت 1- شرکت سهامى البرز سپاهان پاسارگاد به مدیرعامل 
روح اله اداوى 2- روح اله اداوى فرزند امان اله و به خواســته رسیدگى و صدورحکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت یکصدوبیست و پنج میلیون ریال با احتســاب هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل، این دادگاه باتوجه به رونوشت مصدق چک سریال 901/01371360 از حساب جارى 56852811502   
7602100055048 و عهده پست بانک ایران و به مبلغ یکصدوبیست و پنج میلیون ریال و گواهینامه عدم 
پرداخت مذکور که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان بوده و خواندگان با وصف ابالغ حضور نیافته و دلیلى بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده است با استصحاب اشتغال ذمه خواندگان دعوى خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 
198و 502 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 314 و 320 از قانون تجارت و تبصره الحاقى 
به ماده 2 و ماده 19 از قانون صدور چک خواندگان را مضامنا به پرداخت یکصدوبیست و پنج ریال بعنوان اصل 
خواسته و از باب تسبیب به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برطبق جدول شاخص بانک مرکزى از تاریخ صدورچک 
(93/04/03) لغایت زمان اجرا و پرداخت سه میلیون و هشتصدو ده هزار ریال بعنوان هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان مى باشد. م الف: 3550 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/12/176 
حصر وراثت

دنیا جهانبخش داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 763 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 274/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهنام بهرامى نژاد بشناسنامه 1635 
در تاریخ 95/11/06  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- مولود بهرامى نژاد باباحیدرى فرزند بهنــام ش.ش 1271266148 ت.ت 1371 صادره از اصفهان (دختر 
متوفى) 2- دنیــا جهانبخش فرزند رضاقلــى ش.ش 763 ت.ت 1355 صادره از دهاقان (همســر متوفى) 
3- هستى بهرامى نژاد فرزند بهنام ش.ش 1274102030 ت.ت 1382 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 1047 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/177
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى عبدالرضا طاهرى دادخواستى به مبلغ هشتاد 
میلیون ریال بطرفیت آقاى امین اورك که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 321/95 در 
شعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 96/1/19 ساعت 5 عصر در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1099 

شعبه هفتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/12/178
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم خانم فرشته معصومى فرزند فرهاد- آقاى ابراهیم رضایى 
ساکن: چرمهین- بلوار آبشار 18 پ 2141 دادخواستى به خواسته مطالبه چک مبلغ دوازده میلیون ریال بطرفیت 
فرشته معصومى که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 381/95 ش 2 ح ثبت گردیده و 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود روز 96/1/24 ساعت 4/30 عصر در شعبه دوم شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست 
ابالغ شده تلقى و دادگاه غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1093 شعبه اول حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (زرین شهر) (مجتمع شماره یک) /12/179
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640201534 شماره پرونده: 9509983640200744 شماره بایگانى شعبه: 950769 
جناب آقاى خداداد حسینى به شماره شناسنامه 504 بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 
73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى خانم فرزانه دهقانى فرزند لطف اله به طرفیت شما مبنى بر 
به کالسه بایگانى 950769 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1396/01/29 ساعت 9 صبح وقت رسیدگى 
تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم 
آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت 

رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1109 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/180
حصروراثت

محمدطاهر افشارى فراموشجانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 938 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
565/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نازى افشارى 
بشناســنامه 990 در تاریخ 94/12/3 اقامتگاه دائمــی خودبدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مجید افشارى فراموشــجانى به ش.ش 17، 2- وحید افشارى فراموشجانى به ش.ش 
115004472 (پســران متوفى) 3- فرحناز افشارى فراموشــجانى به ش.ش 3301، 4- فریده افشارى به 
ش.ش 2857 (دختران متوفى) 5- محمد طاهر افشــارى فراموشــجانى فرزند محمدباقر به ش.ش 938 
(همسر متوفى) اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 102 شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان چادگان 

(مجتمع شماره یک)/12/181
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به ســعید طاهرى فرزند رضاقلى کالســه پرونــده: 941816 وقت 
رسیدگى: 1396/1/30 ســاعت 12 خواهان: مهوش محمدى فرزند خســرو خوانده: سعید طاهرى فرزند 
رضاقلى خواسته: مطالبه نفقه معوقه خواهان و دو فرزند مشترك ظرف یکسال گذشته. خواهان دادخواستى 
تســلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رســیدگى به شــعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى 
تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 
73 آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشــار ایران آگهى مى شود تا خوانده از 
تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگى حضور بهم رســاند ضمنًا 
چنانچه بعداً ابالغى بوســیله آگهى الزم شــود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود. بدیهى 
اســت در صورت عدم حضور در جلسه دادرســى دادگاه غیاباً رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. 
ضمنًا جهت مالحظه نظریه کارشناســى در این دادگاه حاضر شــوید. م الف: 1106 دادگاه عمومى بخش

 باغبهادران/12/187
حصر وراثت

مرضیه جاللى ورنامخواستى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 148 بـه شـرح دادخواست به کالسه 157/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالمحمود جاللى ورنامخواستى 
بشناســنامه 28 در تاریخ 95/05/31  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمدطاها جاللى ورنامخواستى فرزند عبدالمحمود ش.ش 1160553254 ت.ت 1386 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- پرنیا جاللى ورنامخواستى فرزند عبدالمحمود ش.ش 1160766894 ت.ت 
1394 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- مرضیه جاللى ورنامخواستى فرزند خداداد ش.ش 148 ت.ت 1363 
صادره از لنجان (همسر متوفى) 4- محترم جاللى ورنامخواستى فرزند علیرضا ش.ش 5 ت.ت 1330 صادره 
از لنجان (مادر متوفى) 5- ولى اله جاللى ورنامخواســتى فرزند خدارحم ش.ش 105 ت.ت 1319 صادره از 
لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1108 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/12/189
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى اکبر نجفى فرزند ذوالفعلى دادخواستى به 
انتقال ســند خودروى پژو به شــماره انتظامى 721 ص 48- ایران 53 بطرفیت آقــاى احمدرضا صادقى 
فرزند لطف ا... که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالســه 1226/95 در شعبه سوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتــب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 96/1/21 ســاعت 5/00 عصر در 
جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 1104 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/11/1386
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/335178- 1395/11/25 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالك ثبتى 
شماره: 2873 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 8945 در صفحه 694 دفتر امالك 
جلد 83 به نام سهراب اسالمى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شماره: 77839- 62/5/20 دفتر سه شهرضا به حبیب اله سخائى انتقال گردیده سپس بموجب سند شماره 
16811- 85/6/29 دفتر سه شهرضا تمامت سه دانگ مشاع از مالکیت خود را به مجیده جمشیدى اصداق 
نموده اینک حبیب اله سخائى با  ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 95091871128621- 95/11/23 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 91418- 95/11/21 به گواهى دفترخانه 
4- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 714  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/12/100
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103759207575 شــماره پرونده: 9509983759200074 شماره بایگانی شعبه: 
950076 خواهان ســارا مورى دادخواســتی به طرفیت خوانده مهدى نامدارى و پروانه نادرى ســامانى به 
خواســته تنفیذ مبایعه نامه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759200074 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/31 و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از 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: 1950 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/12/101
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى عباس خسروى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى محمد زهرانى اصفهانى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 582/95 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 96/1/28 ساعت 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 اینصورت رأى غیابى صادر 
خواهد شد. م الف: 1951 شعبه پنجم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/12/102
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759200001 شــماره پرونده: 9509983759201392 شماره بایگانى شعبه: 
951419 خواهان غالمرضا کریم زاده دادخواستى به طرفیت خوانده هاجر ابراهیمى به خواسته رسیدگى و 
اعالم بى اعتبارى و بطالن معامله صورى فیمابین آقاى غالمرضا کریم زاده و خانم هاجر ابراهییمى مقوم ب 
210000000 و اعالم بطالن سند مالکیت انتقال خودرو کامیون کشنده و مطلق خسارات وارده اعم از هزینه 
دادرسى- حق الوکاله وکیل – هزینه کارشناسى و غیره تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان 
شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201392 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/03/22 و 
ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م 

الف: 1953 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/103
اجراییه

شماره: 472/95 – 95/10/25 به موجب راي شــماره 619 تاریخ 95/8/22 حوزه پنجم حقوقى شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه اکبر عابدى درب کوشکى فرزند محمدعلى 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به فک پالك خودرو موصوف توسط آقاى على اکبر عابدى 
درب کوشکى و پرداخت مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صفر قاسمى فرزند هیبت 
ا... به نشانى: شاهین شهر خیابان حافظ شــمالى فرعى 5 غربى پ 52، صادر گردید. ضمنًا پالك پیکان به 
شــماره انتظامى 987 ب 51 ایران 13 در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 1918 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/104
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973759101479 شــماره پرونده: 9509983759100780 شماره بایگانی شعبه: 
950783 خواهان: خانم خاطره خدرى فرزند على کرم با وکالت آقاى سعید معظم جزى فرزند محمد به نشانى: 
اصفهان خ توحید چهارراه توحید مجتمع ماکان 3 طبقه اول واحد 4، خوانده: آقاى میالد قاسمى پورفریدنى 
فرزند قاسم به نشانى: مجهول المکان، خواسته : طالق به درخواست زوجه، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم خاطره خدرى فرزند على کرم با وکالت آقاى سعید معظم به طرفیت میالد قاسم پورفریدنى فرزند قاسم 
به خواسته تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش جهت اجراى صیغه طالق به لحاظ عسر و حرج (به لحاظ 
سوابق کیفرى زوج و ترك انفاق) و تحقق شروط ضمن عقد نکاح بندهاى 1 و 2 و 6 و 8 و 9 دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده، مالحظه دادخواست تقدیمى رونوشت مصدق سند رسمى ازدواج که کلیه شروط ضمن عقد 
به امضاء زوجین رسیده و با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه تالش دادگاه و داوران و شوراى حل اختالف 
براى انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و با توجه به تحقیقات به عمل آمده توسط دادگاه استماع اظهارات 
گواهان، اخذ سوابق مشارالیه عسر و حرج زوجه و همچنین تحقق بندهاى 1 و 2 و 6 و 8 شروط ضمن عقد نکاح 
محقق است لذا مستنداً به مواد 1119 و 1130 و 1135 و 1139 و 1144 و 1146 و 1150 و 1151 قانون مدنى 
و مواد 26 و 29 قانون حمایت از خانواده و با رعایت قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب 
11/ آبان/ 1376 دادگاه اقدام به صدور گواهى عدم امکان سازش جهت اجراى صیغه طالق مى نماید تا زوجه 
به استناد وکالت اعطایى ضمن عقد نکاح با حضور در یکى از دفاتر رسمى طالق وفق مقررات شرعى و قانونى 
نسبت به اجراى صیغه طالق از طرف زوج و مطلقه نمودن خود اقدام نماید نوع طالق با عنایت به بذل یک سکه 
خلع و بائن و با توجه به مراتب فوق مدت عده سه طهر و احراز سایر شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله 
موارد مندرج در مواد 1134 لغایت 1141 قانون مدنى با مجرى محترم صغیه طالق است. در خصوص مهریه و 
نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت فعًال ادعایى ندارد و زوجین فاقد فرزند مشترك مى باشند. در ضمن زوجه طبق 
نظریه شماره 3511/ م/ 4/2- 95/9/13 پزشکى قانونى شاهین شهر باردار نمى باشد. مدت اعتبار گواهى از تاریخ 
قطعیت راى سه ماه مى باشد. این رأى غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه 
و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است و وفق مقررات قابل فرجام 
مى باشد. م الف: 1947 محمدى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/105

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103759105751 شــماره پرونده: 9509983759100968 شماره بایگانى شعبه: 
950974 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده: آقاى على محبى کردسفلى خانم نسیم 
مهدیه فرزند فاضل دادخواستى به خواسته طالق به طرفیت شما به این شعبه تقدیم که به کالسه 950974 
ح1 ثبت و براى مورخ 1396/1/19 ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
دادگاه حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1946 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/12/106
ابالغ راي

به مورخه 95/11/12 جلسه شعبه سوم شــوراي حل اختالف شهرستان سمیرم به تصدى امضاء کننده ذیل 
تشکیل است، پرونده 94- 452 و از دفتر واصل و تحت نظر و بررسى است؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
ختم رســیدگى اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواست 
تقدیمى خواهان آقاى محمدحســین نصر اصفهانى فرزند على با وکالت آقاى مجتبى شــفیعى به طرفیت 
خواندگان وحید عرفانى جزى فرزند اسماعیل- مهدى همتى فرزند محمدعلى- على افشارى فرزند هرمز و 
احمدرضا رمضان پور فرزند صفرعلى به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 223 مورخه 93/4/25 
موجود در پرونده کالسه 3/93- شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان سمیرم و الغاء دادنامه 
صادره کلیه عملیات اجرائى آن به علت بى حقى خواندگان به انضمام مطلق خســارات دادرسى به شرح متن 
دادخواست با این توضیح که اعالم شده است براساس کپى مصدق مدارك پیوست از جمله تعهدنامه کشف 
فساد مورخه 93/3/29 و وکالت نامه رسمى شماره 9566- مورخه 92/5/20 دفترخانه 414 و اصفهان موکل 
آقاى محمدحسین نصر اصفهانى مالک یک دستگاه خودروى سوناتا به شــماره انتظامى 382 و 87- ایران 
13 بوده که خودروى مذکور را از آقاى احمدرضــا رمضان پور خونده ردیف 4 خریدارى نموده و هم اکنون نیز 
خودرو مذکور در ید و  تصرف و اختیار  موکل است ولى متاسفانه پرونده  کالسه 3/93- آن شورا خوانده ردیف 
اول آقاى وحید عرفانى با علم و اطالع از مالکیت موکل به خودروى مذکور اقدام به طرح دعوى الزام به انتقال 
سند رسمى خودرو به طرفیت سایر خواندگان به عنوان ایارى قبلى نموده و در دادخواست مطروحه از موکل 
به هیچ عنوان نامى برده نشده است و ضمنًا هیچ گونه مبایعه نامه اى که خواندگان را به مالک رسمى خودرو 
خوانده ردیف 4 مرتبط نماید نیز به شورا ارائه نگردیده است که پس از رسیدگى هاى به عمل آمده شورا براساس 
دادنامه غیابى شماره 223- 93/4/25- اقدام به صدور حکم به الزام خوانده ردیف چهارم به انتقال سند رسمى 
خودروى مذکور نموده است و خوانده ردیف اول با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمى داراى راهنمایى و رانندگى 
و فک پالك خودرو به شماره انتظامى 184 ل 97  ایران 43 و اقدام به اخذ سند مالکیت رسمى و تعویض پالك 
خودرو نموده که کلیه این اقدامات موجب ایجاد خسارت به حقوق موکل گردیده است لذا با توجه به دستور مقام 
قضائى و نامه اجرائى احکام شعبه 13 عمومى حقوقى اصفهان خودرو در مورخه 94/2/30 توقیف و تحویل به 
موکل گردیده است، با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظر به اینکه طبق دادنامه صادره در پرونده 930553 
به مورخه 1393/9/27 حکم به تأیید فســخ قرارداد عادى مورخه 92/6/25 و محکومیت خوانده (محســن 
گالبى)، به استرداد خودروى سوارى سوناتا مدل 2008 سفید رنگ به شماره انتظامى 382 و 87- ایران 13 در 
حق آقاى محمدحسین نصر اصفهانى صادر و حسب گواهى صادره که مورخه 95/7/6 از ناحیه دفتر شعبه 13 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان دادنامه فوق االشعار قطعى و اجرائیه صادر و به اجراى احکام ارسال شده است 
و حکم صادره غیابى و از طریق نشر آگهى ابالغ صورت گرفته است و از ناحیه اجراى احکام طبق نامه مورخه 
94/2/30 در پرونده 94/50 ج 13 دســتور تحویل خودرو به آقاى محمدحسین نصر اصفهانى صادر گردیده 
است، و خواندگان حاضر نگردیده، الیحه اى ارســال ننموده، و دالئلى که حاکى از ثابت بودن سلسله روابط 
قراردادى بین ایشان و مالک رسمى خودرو الیق آقاى احمدرضا رمضان پور باشد تقدیم نشده است صرفاً یک 
برگ مبایعه نامه بین آقاى مهدى همتى و وحید عرفانى ارائه شده است، که در صفحه اولیه ضمائم دادخواست 
بدوى مشهود است تاریخ تقدیم دادخواست بدوى از ناحیه آقاى وحید عرفانى 92/12/25 بوده است در مورخه 
93/4/25 بدون رسیدگى به دالئل و احراز ایادى قبلى و ثبوت آن رأى محکومیت اصدار گردیده است، و اینکه 
مالکیت معترض ثالث طبق دادنامه صادره از ناحیه شعبه 13 محاکم عمومى حقوقى اصفهان و قطعیت آن و 
دستور تحویل در این خصوص ثابت است و در این خصوص از ناحیه خواندگان تعرضى به عمل نیامده است و 
طبق مواد 1284 و 1285 قانون مدنى اعتبار اسناد رسمى را داشته مضافاً اینکه سند وکالت به شماره 9566 به 
صفحه 74 دفتر جلد 27 صادره از دفترخانه 414 رسمى شهرستان اصفهان از ناحیه آقاى احمدرضا رمضان پور 
فرزند صفرعلى به آقاى محمدحسین نصر اصفهانى با موضوع انجام کلیه امور ادارى و مالى موکل در خصوص 
فک و تعویض پالك یک دستگاه خودروى سوارى سیســتم هیونداى سوناتا مدل 2008 به شماره انتظامى 

382 و 87  ایران 13 به شماره موتور G4KE8880248 به نام هرکس که وکیل صالح بداند ولو به نام خود و  
تعهدنامه کشف فساد از ناحیه آقاى احمدرضا رمضان پور فرزند صفرعلى به آقاى محمدحسین نصر اصفهانى 
اماره قوى بر وجود رابطه قراردادى بین آقاى محمدحسین نصر اصفهانى و آقاى احمدرضا رمضان پور داشته 
و لذا بلحاظ عدم سقوط حقوق خواهان که اساس و مأخذ اعتراض بوده است دعوى مطروحه از ناحیه خواهان 
را محمول بر صحت تلقى به استناد مواد 198 و 519 و 417 و 418 و 419 و 422 قانون آئین دادرسى مدنى به 
نقض دادنامه شماره 223 مورخه 93/4/25 در پرونده 3/93 شعبه سوم شوراى حل اختالف حقوقى شهرستان 
سمیرم و رفع اثر از عملیات اجرائى و پس از آن و بى حقى خواهان بدوى و همچنین محکومیت خواندگان ردیف 
اول وحید عرفانى و ردیف چهارم احمدرضا رمضانى پور به پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه توسط اجراى احکام حقوقى محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید در خصوص دادخواســت تقدیمى خواهان (معترض ثالث) به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم 
مهدى همتى و على افشارى با استحضار از ماده 420 قانون آئین دادرسى مدنى و نظر به اینکه در این قست 
دعوى متوجه ایشان نمى باشد و به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان 
را صادر و اعالم مى نماید. راي صادره نسبت به خوانده ردیف اول وحید عرفانى حضورى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان سمیرم است و نسبت به خوانده 
ردیف چهارم احمدرضا رمضانى پور غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه شورا 
و پس از انقضاء ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 
سمیرم مى باشد و نسبت به خواندگان حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى سمیرم مى باشد. م الف: 1873  ابوالحسنى زارع قاضى شعبه سوم حقوقى شوراي 

حل اختالف شهرستان سمیرم (مجتمع شماره یک)/12/108
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105727 شــماره پرونده: 9509983759101429 شماره بایگانى شعبه: 
951441 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده: امیررضا خردمندى فرزند محمد خانم 
مهرى توانایى فرزند امراله دادخواستى به خواسته 1- تفکیک و اخذ صورت مجلس تفکیکى و 2 و الزام به تنظیم 
سند رسمى پالك ثبتى 406/5479 بخش 16 ثبت اصفهان بطرفیت شما به این شعبه تقدیم که به کالسه 
951441 ح 1 ثبت، و براى روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 ساعت 10 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد؛ جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1943 شعبه 

1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/109
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105732 شــماره پرونده: 9509983759101430 شماره بایگانى شعبه: 
951442 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده: امیررضا خردمندى فرزند محمد آقاى 
مهدى پوره فرزند اسماعیل دادخواستى به خواســته 1- تفکیک و اخذ صورت مجلس تفکیکى و 2 و الزام به 
تنظیم سند رســمى پالك ثبتى 406/5479 بخش 16 ثبت اصفهان بطرفیت شما به این شعبه تقدیم که به 
کالسه 951442 ح 1 ثبت، و براى روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 ساعت 10:30 صبح تعیین وقت دادرسى 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد؛ 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1944 

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/110
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105723 شــماره پرونده: 9509983759101428 شماره بایگانى شعبه: 
951440  آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده: امیررضا خردمندى فرزند محمد آقاى اقبال شیرعلى 
فرزند نوراله  دادخواستى به خواسته 1. تفکیک و اخذ صورت مجلس تفکیکى و 2 و الزام به تنظیم سند رسمى 
پالك ثبتى 406/5479 بخش 16 ثبت اصفهان به طرفیت شما به این شعبه تقدیم که به کالسه 951440ح1 
ثبت، و براى روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 ســاعت 09:30 تعیین وقت دادرسى گردیده است.  با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد؛ جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شــوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1942 شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/111
ابالغ

شــماره دادنامه: 9509973640701416 شــماره پرونده: 9509983640700657 شماره بایگانى شعبه: 
950679 خواهان: آقاى سید مسعود مرادى دهنوى فرزند سید مجید به نشانى استان اصفهان – شهرستان 
لنجان – شهر فوالدشهر محله شهید چمران- دهالویه کوچه 6، خوانده: آقاى هادى صمدى فرزند طاهر به 
نشانى مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته. به تاریخ 95/11/28 در وقت فوق 
العاده جلسه رسیدگى شعبه 4 دادگاه عمومى لنجان به تصدى امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده 950679 
تحت نظر است. مالحظه مى گردد خواهان به موجب دادخواست تقدیمى تقاضاى صدور قرار تامین خواسته 
از اموال خوانده را نموده است. لذا دادگاه با بررسى جمعى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار تامین خواسته: نظر به اینکه آقاى سید مسعود مرادى فرزند سید 
سعید مجید ضمن دادخواست تقدیمى خود به طرفیت آقاى هادى صمدى فرزند طاهر درخواست صدور قرار 
تامین خواسته به مبلغ 180000000 ریال را نموده است فلذا دادگاه با عنایت به به محتویات پرونده و درخواست 
خواهان و جامع بودن شرایط قرار تامین خواسته با اجابت درخواست خواهان به استناد بند د ماده 108 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار تامین خواسته به مبلغ 180000000 ریال از مطلق اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم 
مى نماید. قرار صادره پس از ابالغ اجرا و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ به خوانده قابل اعتراض در این دادگاه 

مى باشد. م الف: 1107 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/113
ابالغ

احتراماً به استحضار مى رســاند نظر به اینکه خانم مهناز شیخى فرزند حسین به طرفیت خدیجه شمشیرى 
فرزندحسین دادخواستى مبنى بر انتقال سند خودروى پژو 405 به شــماره پالك 979 د 92 ایران 93 به این 
شعبه ارائه نموده است و باتوجه به اینکه تاریخ رســیدگى پرونده فوق به شماره 628 مورخ 95/1/30 میباشد 
خواهشمند است تاریخ رســیدگى به طور کامل در یکى ازجراید کثیراالنتشار آگهى و نتیجه ظرف یک هفته 
به این مرجع ارسال شود. م الف: 95/276 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان(مجتمع 

شماره یک)/12/114
ابالغ راي

کالسه پرونده: 94/166 شماره دادنامه: 290 تاریخ رســیدگى: 95/10/9 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى 
حل اختالف دهاقان خواهان: داریوش یزدانى به نشانى: دهاقان- شهردارى دهاقان خوانده: جاوید اسماعیلى 
به نشانى: مجهول المکان. خواسته: تقاضاى رسیدگى و الزام خوانده به انتقال سند خودروى سمند به شماره 
انتظامى 964 ل 22 ایران73 در یکى از دفاتر اسناد رسمى به احتســاب خسارت دادرسى. گردشکارك پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست تقدیمى خواهان داریوش یزدانى فرزند محمدحسن به طرفیت خوانده آقاى جاوید اسماعیلى فرزند 
غالمعلى به خواسته الزام خوانده به انتقال سند خودروى سمند به شماره انتظامى  964 ل 22 ایران73 در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى به احتساب خسارت دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و مختصراً بدین شرح که خواهان 
مدعى است خودروى موصوف را با انعقاد قولنامه از خوانده خریدارى نموده که حسب استعالم صورت گرفته از 
راهور فرماندهى انتظامى و سایر قرائن موجود در پرونده و باتوجه به اینکه آدرس ایشان مجهول المکان مى باشد 
مراتب حضور ایشان از طریق نشر آگهى در مورخ 95/09/23 ابالغ گردیده است که در جلسه دادرسى حاضر 
شده و الیحه اى نیز در این خصوص ارائه ننموده اند لذا دعوى ایشان را با کیفیت فوق وارد دانسته و مستنداً 
به ماده 198 و 512 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى و ماده 219 و 220 و 362 و 383 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به انتقال سند خودروى موصوف در یکى از دفاتر اسناد رسمى و مبلغ پانصد و سى و پنج هزار 
ریال بابت خسارت دادرسى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى دهاقان مى 
باشد. م الف: 95/270 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره دو)/12/115

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 1729/95 ش ح- 1395/11/26 خواهان احمد اسعد سامانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت سید زمردیان کرابى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1729/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/16 ساعت 9:30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى  باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. م الف: 3533 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /12/149
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 952605 ح 3- 1395/11/27 خواهان نرگس هزاره فرزند حبیب اله شغل خاندار ساکن کهریزسنگ 
دادخواستى به خواسته طالق به طرفیت محسن قربانى فرزند حیدر فعًال مجهول المکان به این دادگاه تقدیم که 
به کالسه 952605 ح 3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود و به خوانده فوق الذکر اخطار میگردد پس 
از نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى 
که براى روز سه شنبه مورخه 96/01/29 ساعت 8/30 تعیین گردیده حاضر شوند. در غیر این صورت دادگاه غیابًا 
به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف:  3536 شعبه 3 دادگاه عمومى نجف آباد/12/150

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 689/95 ش ح 2- 1395/11/17خواهان یاور چراغى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه دو 
میلیون و هشتصد و ده هزار تومان به طرفیت خوانده محمد قربانى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 689/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/01/17 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد  فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3539 شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/151
حصر وراثت

محمدجواد ابراهیم نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 2082 به شرح دادخواست به کالسه 271/95ش ح10 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله ابراهیم نجف آبادى 
بشناسنامه 146 در تاریخ 95/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمد جواد ابراهیم نجف آبادى ش ش 2082 (پســرمتوفى)  2- مرضیه ابراهیم نجف آبادى 
ش ش 27214 ، 3- زهرا ابراهیم ش ش 751  4- فرشــته ابراهیم نجف آبادى ش ش 24189 ، 5- سمانه 
ابراهیم نجف آبادى ش ش 5108 ، 6- اطهر ابراهیم نجف آبــادى ش ش 2490 ، 7- اعظم ابراهیم نجف 
آبادى ش ش 2491 (دختران متوفى) 8- صاحب ســلطان ابراهیم زاده ش ش 3 (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3494 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/154
حصر وراثت

مهناز کرباسى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 6026 به شرح دادخواست به کالسه 302/95 ش ح 10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى کرباسى نجف آبادى 
بشناسنامه 18603 در تاریخ 90/1/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمود کرباسى نجف آبادى ش ش 339 (پسرمتوفى) 2- مهنوش کرباسى نجف آباد ش ش 35  
،3- مهناز کرباسى نجف آبادى ش ش 626 ، 4- مهرى کرباسى نجف آبادى ش ش 706 (دختران متوفى) 
5- طیبه عطائى نجف آبادى به ش ش 98 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
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: 3534 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/155
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سبزیجات قرمز رنگ مانند 
گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى مى توانند به کاهش خطر 

ابتال به بیمارى هایى مانند دیابت، پوکى استخوان و کلسترول باال 
کمک کنند. مواد مغذى گیاهى که رنگ زیبایى به این ســبزیجات 

مى بخشند داراى فواید سالمت قدرتمندى نیز هستند.
رنگ هاى تیره تر، مانند رنگ تیره چغندر، به طور معمول به معناى آن 
است که این سبزیجات از محتواى مواد مغذى گیاهى از جمله آنتى 
اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنى بیشترى برخوردار هستند. این 
مواد مغذى به پیشگیرى از سرطان، مبارزه با بیمارى هاى مزمن و 

تقویت سیستم ایمنى کمک مى کنند.
بنابر گزارش موسسه ملى سرطان آمریکا، به رغم فواید بسیار، بیشتر 
بزرگساالن به میزان کافى از سبزیجات قرمز و نارنجى رنگ مصرف 
نمى کنند. در ادامه با برخى از مفیدترین قرمزهاى دنیاى سبزیجات 

بیشتر آشنا مى شویم.

■ چغندر
چغندر یکى از سبزیجات سرشــار از آنتى اکسیدان است. همچنین، 
چغندر منبع خوبى براى پتاسیم، فیبر، فوالت، ویتامین C، و نیترات ها 
است. مطالعات جدید نشان داده اند که این سبزى مى تواند فشار خون 
را کاهش دهد، جریان خون را بهبود ببخشد، و استقامت ورزشکاران 

را تقویت کند.
براى کسب بهترین نتیجه، سرخ کردن چغندر با مقدار اندکى از یک 
روغن سالم توصیه مى شود و مصرف برگ هاى چغندر را نیز به واسطه 
محتواى باالى ویتامین هاى A، C، و K فراموش نکنید. همچنین، 
مى توانید آب چغندر را مصرف کنید، اما بنابر توصیه پژوهشــگران 
باید نسبت به میزان مصرف مراقب باشید. نوشیدن روزانه آب چغندر 
بیش از اندازه اســت. در عوض، تنها چند بار در هفته چغندر مصرف 
کنید و آب چغندر را با آب میوه و ســبزیجات دیگر ترکیب کنید تا نه 
تنها نوشیدنى خوشمزه ترى داشته باشید، بلکه مواد مغذى بیشترى 

دریافت کرده و از مصرف بیش از اندازه نیز پیشــگیرى
 کنید.

■ کلم قرمز
در شرایطى که بیشتر بنفش رنگ به نظر مى رسد تا قرمز، این سبزى 
از فواید سالمت بسیارى همانند دیگر اعضاى خانواده کلم مانند کیل، 
بروکسل و بروکلى برخوردار است. رنگ تیره کلم قرمز از آنتوسیانین، 
آنتى اکسیدانى قدرتمند که مى تواند خطر اختالالت مغزى، سرطان، 

و بیمارى قلبى عروقى را کاهش دهد، ناشى مى شود.
کلم قرمز از محتــواى ویتامین ها و مواد معدنى باال ســود مى برد. 
تنها یک فنجان از این سبزى 85 درصد از دوز روزانه مورد نیاز براى 
ویتامین C، 42 درصد از ویتامیــن K، و 20 درصد از ویتامین A را 
تامین مى کند. کلم قرمز منبع خوبى براى فیبر، ویتامین B6، پتاسیم 

و منگنز نیز محسوب مى شود.

■ گوجه فرنگى
گوجه فرنگى یکى از ســبزیجات محبوب و پر مصــرف در جهان 
است. گوجه فرنگى منبع خوبى براى لیکوپن، ویتامین C، و پتاسیم 
است. بنابر گزارش موسسه ملى سالمت آمریکا، گوجه فرنگى تازه و 
محصوالت گوجه فرنگى مانند رب و سس حدود 85 درصد از لیکوپن 
موجود در رژیــم غذایى ما را تامین مى کنند. در شــرایطى که انواع 
مختلف شیوه هاى مصرف مفید هســتند، گوجه فرنگى پخته شده 

با مقدارى روغن سالم جذب لیکوپن را براى بدن تسهیل مى کند.

■ فلفل دلمه اى قرمز
این سبزى تقریبا شیرین مزه مى تواند دوز روزانه ویتامین A، و سه 
برابر دوز روزانه ویتامین C شما را تامین کند و این در شرایطى است 
که تنها 30 کالرى دارد. فلفل دلمه اى قرمز انتخابى سالم 
براى تقویت سیستم ایمنى و بهره مندى از پوستى 
سالم و درخشان است. محتواى باالى ویتایمن 
C موجود در این سبزى به محافظت در برابر 
عفونت کمک مى کند. خوردن فلفل دلمه 

اى قرمز به صورت خام یا پخته ویتامین B6، ویتامین E و فوالت را 
در اختیار بدن قرار مى دهد.

■ تربچه
این ریشه هاى خوراکى که از مزه اى تند ســود مى برند در خانواده 
کلم ها قرار دارند. تربچه منبع خوبى بــراى ویتامین C، فوالت، و 
پتاسیم اســت و نصف فنجان از آن تنها نه کالرى دارد. فیبر موجود 
در تربچه به احساس سیرى کمک مى کند. در حالت خام، تربچه از 
بیشترین میزان ویتامین ها، مواد معدنى و آنتى اکسیدان ها بهره مى 

برد، اما در حالت ترشى نیز از مواد مغذى و دوستدار روده سود مى برد.

■ فلفل چیلى قرمز
با فلفل چیلى قرمز مى توانید مقدارى تندى را وارد رژیم غذایى خود 
کرده و با التهاب مبارزه کنید. ممکن است تندى فلفل در ابتدا اندکى 
مشکل آفرین باشد، اما کپسایسین موجود در فلفل مى تواند به کاهش 
درد کمک کند. همچنین، پژوهشگران پتانسیل کپسایسین در مبارزه 
با سرطان را بررسى مى کنند. یک اونس (28 گرم) فلفل چیلى قرمز 
افزون بر تامین منیزیم، مس، و ویتامین A مى تواند دو سوم از دوز 

روزانه براى ویتامین C را نیز فراهم کند.

■ کاهوى برگ قرمز
بسیار شبیه به رادیکیو، کاهوى برگ قرمز سرشار از مواد مغذى است 
که مى توانند به محافظت در برابر ســرطان و کند کردن روند پیرى 
کمک کنند. برگ هاى قرمز و تیره این کاهو سرشــار از مواد مغذى 
مانند آنتى اکسیدان ها و ویتامین B6 هستند. یک فنجان از برگ خرد 
شده کاهو قرمز تقریبا نیمى از نیاز روزانه براى ویتامین هاى A و K را 
تامین مى کند. مصرف این کاهو به حفظ آب بدن نیز کمک مى کند 

زیرا 95 درصد برگ هاى آن از آب تشکیل شده اند.

■ ریواس
 K و ویتامین ،C ریواس منبع خوبى براى کلسیم، پتاسیم، ویتامین
است. مصرف ریواس بدون این که قند زیادى به آن اضافه شده باشد و 

به صورت خام بیشترین میزان فواید سالمت را دارد.

■  پیاز قرمز
در شرایطى که شاید تمایل چندانى به مصرف پیاز قرمز خام نداشته 
باشــید مى توانید با افزودن آن به غذایى که مــى پزید، مواد مغذى 
بیشترى را مصرف کنید. پیاز قرمز حاوى ارگانوسولفورها، ترکیباتى 
که در سیر، تره فرنگى، و پیاز یافت مى شوند، است. این مواد شیمیایى 
گیاهى مى توانند سیستم ایمنى بدن را تقویت کنند، تولید کلسترول را 

کاهش دهند، و از کبد پشتیبانى کنند.
آلیل سولفیدها نیز مى توانند به مبارزه با سرطان و بیمارى قلبى کمک 

کنند و فیبر موجود در پیاز قرمز از سالمت روده پشتیبانى مى کند.

س

سبزیجات قرمز رنگ مانند 
گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى مى توانند به کاهش خطر

مانند دیابت، پوکى استخوان و کلسترول باال  های
بهاین ســبزیجات  ا

زى

قدرتمند 
رمزهاى 

این ق

هرگز با این مواد غذایى 
نوشابه نخورید

اگر شما هم جز افرادى هستید که عالقه وافرى به نوشابه ها (به ویژه کوالها) 
دارند و احتماًال خودتان هم به خوبى مى دانید که این نوشــیدنى ها براى سالمتى مفید 

نیستند، حتما این مطلب را بخوانید.حواستان باشد که نوشابه ها را با برخى مواد غذایى نخورید
اگر نمى توانید از نوشیدنى مورد عالقه تان دل بکنید و نوشابه را از برنامه غذایى تان حذف کنید، پس حد اقل مراقب 
باشید زیرا گرچه ممکن است به سرعت اثرات مخرب آن را مشاهده نکنید، اما باید بدانید که خوردن نوشابه ها با 
برخى مواد غذایى مى تواند شما را قربانى سوءهاضمه یا اختالالت درونى و گاها خطرناك کند. در این مطلب در 

خصوص این ممنوعه ها بیشتر صحبت مى کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
همه ما بدون اینکه متوجه باشیم، گاهى مواد غذایى مختلفى را با هم مى خوریم که متأسفانه ترکیب آن ها ممکن 
است براى بدن خطرناك باشد. احتماًال بسیار عادى است که شما به همراه ناهار یا شام یک یا چند لیوان نوشابه نیز 
میل کنید. اما ترکیب نوشابه ها با برخى مواد غذایى براى سالمتى خطرساز است که در ادامه به آن ها اشاره مى شود:

■  شیر
بدون شک منظورمان این نیست که کسى شیر و نوشــابه را در یک لیوان مخلوط مى کند و مى خورد. اما برخى 
غذاهایى که ما براى ناهار یا شام مى خوریم حاوى شیر است. مانند برخى سوپ ها یا دسرها و غیره. به عنوان مثال 
پاستا با خامه یا کیک هاى تولد حاوى شیر هستند. زمانى که این غذاها یا شیرینیجات حاوى شیر را میل مى کنید 
و در عین حال نوشابه هم مى خورید این دو در معده تان حالت اسیدى وسیعى ایجاد مى کنند که باعث درد معده 

شدید، ریفالکس و سوءهاضمه مى شود.

■ قهوه
باز هم خنده دار اســت که تصور کنیم فردى قهوه خود را با نوشابه بنوشد. اما براى همه پیش مى آید که به همراه 
غذا نوشابه بخورد و دسر را با قهوه. این ترکیب بسیار خطرناك است. زمانى که دو ترکیب در داخل دستگاه گوارش 
ترکیب مى شود نوعى کف فرار تشکیل مى شود که اسیدیته زیادى تولید مى کند. اگر این اشتباه غذایى را انجام 

دهید احساس تندمزاجى، عصبانیت و معده درد داشته و دچار سوءهاضمه مى شوید.

■ غذاهاى تند و پرادویه
ادویه هاى تند مانند فلفل یا کارى و غیره طعم فوق العاده اى به تمام غذاها مى دهند. زمانى که 
این ترکیبات به بدن مى رسند حرارت و دماى بدن را باال مى برند. به همین دلیل نیز بعد 
از خوردن این غذاها هوس نوشیدن آب یا حتى نوشابه به سرتان مى زند. اما این کار به 
نفع بدن نیست. نوشیدنى هاى حاوى کوال، زمانى که تحت حرارت باال قرار بگیرند 
اسید تولید مى کنند. اگر براى برطرف کردن سوزش ناشى از غذاهاى تند نوشابه مى 
خورید آسیب زیادى به سالمتى تان مى زنید. این ترکیب باعث افزایش ترشحات 

گوارشى مى شود که به نفع بدن نیست.

■ آب نبات هاى نعنایى
احتماًال شما هم در کلیپ هایى که در فضاى مجازى انتشار یافته است 
فیلم بطرى نوشابه اى که آبنبات نعنایى داخل آن انداخته شده 
است را دیده اید. در این فیلم شــاهد یک انفجار کوچک و 
البته هشداردهنده هستیم. این انفجار ناشى از قدرت 
جوشان این قبیل آبنبات ها و گاز موجود در نوشابه 
است. حال تصور کنید که ترکیب این دو در 
معده تان چه مى کند. توصیه اکید داریم 
حتى فکر امتحان این دو ترکیب هم به 
سرتان نزند. چون واکنش شیمیایى 
ترکیب این دو ماده براى سالمتى 
فوق العاده خطرناك 

است.

 

ناخن جویدن که به نام اونیکوفاژیا شــناخته مى شــود، عادتى بسیار رایج 
در میان مردم جهان اســت که بنابر ارزیابى ها 35 درصد از بزرگســاالن، 
45 درصــد از نوجوانــان، و 30 درصــد از کــودکان را تحــت تاثیر قرار 

مى دهد.
اگرچه ناخن جویدن - که مى تواند به واســطه استرس، اضطراب، اختالل 
وسواس فکرى، یا تنها از روى بى حوصلگى و بى قرارى رخ دهد - ممکن 
اســت بى ضرر به نظر برســد، اما این کار مى تواند موجب ورود باکترى ها 
یا قارچ هاى مضر به بدن و جریان خون شــود و از این رو، احتمال ابتال به 

سرماخوردگى یا آنفلوآنزا افزایش مى یابد.

عفونت هاى باکتریایى و قارچى 
اگر مانیکور انجام داده اید، احتماال کثیفى و آلودگى که از زیر ناخن ها خارج 

مى شوند، توجه شما را جلب کرده اند. 
این چیزى است که با چشم غیر مســلح مشاهده مى شود و تنها کافى است 

یک لحظه باکترى هایى که قابل مشاهده نیستند را تصور  کنید. 
شــایع ترین عوامل بیمارى زا که در زیر ناخن هاى ما ساکن هستند، شامل 

باکترى هاى اســترپتوکوك، اســتافیلوکوك و کورینفورم مى شــوند که 
مى توانند از طریق جراحت هاى پوســتى یا از طریق بلع به واسطه جویدن 
ناخن وارد بدن شوند. اگر این شرایط به عنوان یک عامل بازدارنده براى شما 
کافى نیست، قارچ درماتوفیت را مد نظر قرار دهید که به نام کرم حلقه اى نیز 
شناخته مى شود و از طریق جویدن ناخن مى تواند وارد بدن شود. پس دفعه 
بعد که دچار استرس و اضطراب شدید، بهتر است چند نفس عمیق بکشید و 

از جویدن ناخن ها پرهیز کنید.

سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
بنابر گزارش مراکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى آمریــکا، بیش از 200 
ویروس سرماخوردگى در هر لحظه اطراف ما شناور هستند. اگرچه عوامل 
خطر آفرین براى ابتال به ســرماخوردگى شامل سیســتم ایمنى ضعیف و
یا ارتباط با فردى بیمار مى شــوند، اما با دور نگه داشــتن دست ها از دهان

 مى توانید احتمال ورود یک ویروس به بدن را به طور قابل توجهى کاهش 
دهید. 

ویروس هایى که موجب آنفلوآنزا مى شوند روى پوســت نیز حضور دارند 
و شستشــوى مرتب دســت ها با آب و صابــون یا اســتفاده از ضدعفونى 
کننده هاى الکلى و جویدن آدامس به جاى جویدن ناخن ها از ورود آنها به 

بدن جلوگیرى مى کنند.

آسیب به دندان ها 
ناخن جویدن مى تواند به دندان و لثه آســیب برساند. پژوهش هاى صورت 
گرفته نشــان داده اند که ناخن جویــدن مى تواند ایجاد تــرك و تضعیف 
دندان هاى جلو را به همراه داشته باشد و همچنین به طور بالقوه ایجاد درد 

در لثه و آسیب بافت آن را موجب شود.
 با مراجعه به دندانپزشــک مى توانید اســتفاده از محافظ دهان 

براى کمک به توقــف ناخن جویدن و یا به حداقل رســاندن برخى
 آسیب هاى آن را بررسى کنید.

جویدن ناخن تا چه حد مى تواند بد باشد؟

محققان بار دیگر تایید کردند که زایمان به روش سزارین 
ریسک چاقى نوزاد در دوره کودکى را افزایش مى دهد.

محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند در مقایسه 
با کودکان متولد شده به شیوه طبیعى، کودکان متولدشده 
به شیوه ســزارین 40 درصد از ریسک باالتر ابتال به چاقى 

یا اضافه وزن تا رسیدن به سن 7 سالگى برخوردار هستند.
به گفته نئول مولر، سرپرست تیم تحقیق، این ریسک حتى 
در کودکان متولد شده به شیوه ســزارین از مادران چاق و 
داراى اضافه وزن به مراتب بیشتر بوده و از 70 تا 80 درصد 
خواهد بود. مولر در این باره مى گوید: «ما دریافتیم که نقش 
حفاظتى زایمان طبیعى به مراتب بیشتر است و به مادران 
چاق یا داراى اضافه وزن کمک مى کند تا کمتر چاقى بین 

نسلى را انتقال دهند.»

به عقیده مولر و همکارانش در زایمان به طریق طبیعى نوزاد 
به هنگام خروج از مسیر زایمان میکروب هاى مفید مادر را 
دریافت مى کند و این میکروب ها به حفاظت از کودك در 

مقابل چاقى منجر مى شوند.
مولر در ادامه مى افزاید: «شــواهد مکرر نشان مى دهد که 
نوزادان متولدشده به شــیوه طبیعى در مقایسه با نوزادان 
متولدشده به روش سزارین، داراى میکروب هاى متفاوتى 
در روده هستند.» در این مطالعه، محققان داده هاى بیش 
از 1400 زایمان را در بوســتون بررسى کردند. در حدود 57 
درصد زنانى که به شیوه ســزارین و 57 درصد زنانى که به 

شیوه طبیعى زایمان کرده بودند چاق بودند.
طبق گزارش محققان، کودکان متولدشده به شیوه سزارین 

با ریسک بیشتر اضافه وزن مواجه بودند.

سزارین 
ریسک چاقى 
نوزاد را افزایش 
مى دهد

 آب چغندر را با آب میوه و ســبزیجات دیگر ترکیب کنید تا نه 
شیدنى خوشمزه ترى داشته باشید، بلکه مواد مغذى بیشترى 

ت کرده و از مصرف بیش از اندازه نیز پیشــگیرى

ز ر ى ل ■
Aاین سبزى تقریبا شیرین مزه مى تواند دوز روزانه ویتامین A، و سه 
Cبرابر دوز روزانه ویتامین C شما را تامین کند و این در شرایطى است 
0که تنها 30 کالرى دارد. فلفل دلمه اى قرمز انتخابى سالم 
براى تقویت سیستم ایمنى و بهره مندى از پوستى 
سالم و درخشان است. محتواى باالى ویتایمن 
C موجود در این سبزى به محافظت در برابر 
عفونت کمک مى کند. خوردن فلفل دلمه 

است. مصرف ریواس بدوناینکه قند زیادى
به صورت خام بیشترین میزان فواید سالمت

پ■  پیاز قرمز
در شرایطى که شاید تمایل چندانى به مصرف
باشــید مى توانید با افزودن آن به غذایى که
بیشترى را مصرف کنید. پیاز قرمز حاوى ارگ
ا که در سیر، تره فرنگى، و پیاز یافت مى شوند،
گیاهى مى توانند سیستم ایمنى بدن را تقویت

کاهش دهند، و از کبد پشتیبانى کنند.
آلیل سولفیدها نیز مى توانند به مبارزه با سرطا

ت ال زاز ازق ف کنند و فیبرموجود در پیاز قرمز از سالمت رودهه پشتیبانى مى کند.کنند

ق■ قهوه
باز هم خنده دار اســت که تصور کنیم فردى قهوه خود را با نوشابه بنوشد. اما براى همه پیش مى آید که به همراه 
با قهوه. این ترکیب بسیار خطرناك است. زمانى که دو ترکیب در داخل دستگاه گوارش غذا نوشابه بخورد و دسر را
ترکیبممبمببممبممبمبممب مى شود نوعى کف فرار تشکیلمى شود که اسیدیته زیادى تولید مى کند. اگر این اشتباه غذایى را انجام

،،ى، عصبانیت و معده درد داشته و دچار سوءهاضمه مى شوید. زازاججزازازاجزاززاجزاجزاجمزاج دهید احساس تند

غغغغغغغغ■غذاهاى تند و پرادویه
اااادادویه هاى تند مانند فلفل یا کارى و غیره طعم فوق العاده اى به تمام غذاها مى دهند. زمانى که 
این ترکیبات به بدن مى رسند حرارت و دماى بدن را باال مى برند. به همین دلیل نیز بعد 
از خوردن این غذاها هوس نوشیدن آب یا حتى نوشابه به سرتان مى زند. اما این کار به 
نفع بدن نیست. نوشیدنى هاى حاوىکوال، زمانى که تحت حرارتباال قرار بگیرند

اسید تولید مى کنند. اگر براى برطرف کردن سوزش ناشى از غذاهاى تند نوشابه مى 
خورید آسیب زیادى به سالمتى تان مى زنید. این ترکیب باعث افزایش ترشحات 

گوارشى مى شود که به نفع بدن نیست.

آ■ آب نبات هاى نعنایى
احتماًال شما هم در کلیپ هایى که در فضاى مجازى انتشار یافته است 
فیلم بطرى نوشابه اى که آبنبات نعنایى داخل آن انداخته شده 
است را دیده اید. در این فیلم شــاهد یک انفجار کوچک و 
البته هشداردهنده هستیم. این انفجار ناشى از قدرت 
جوشان این قبیل آبنبات ها و گاز موجود در نوشابه 
کنید که ترکیب این دو در است. حال تصور

معده تان چه مى کند. توصیه اکید داریم 
حتى فکر امتحان این دو ترکیب هم به 
سرتان نزند. چون واکنش شیمیایى 
کیکیبکیبکیکیکیبکیبکیبکیبکیبرکیبرکیبرکیبرکیبرکیبرکیبرکیب این دو ماده براى سالمتى  تتت
فوق العاده خطرناك 

است.

 اســتافیلوکوك و کورینفورم مى شــوند که 
واسطه جویدن طریق بلع به ى پوســتى یا از

شرایط به عنوان یک عامل بازدارنده براى شما 
حلقه اى نیز کرم قرار دهید که به نام  را مد نظر

ویدن ناخن مى تواند وارد بدن شود. پس دفعه 
بکشید و است چند نفس عمیق بشدید، بهتر

.

آنزا 
200 بیمارى آمریــکا، بیش از ىىىىىىىىىىگیرى از یشــ
ما شناور هستند. اگرچه عوامل  لحظه اطراف
وففوفوفوففوفوفوفوففوففویف و ایمنى ضع سیســتم رماخوردگى شامل
ـوند، اما با دور نگه داشــتن دست ها از دهان
قابل توجهى کاهش یروس به بدن را به طور

وآنزا مى شوند روى پوســت نیز حضور دارند 
 ها با آب و صابــون یا اســتفاده از ضدعفونى 
امس به جاى جویدن ناخن ها از ورود آنها به 

ن و لثه آســیب برساند. پژوهش هاى صورت 
ن جویــدن مى تواند ایجاد تــرك و تضعیف 
شته باشد و همچنین به طور بالقوه ایجاد درد 

ب شود.
ى توانید اســتفاده از محافظ دهان 

جویدن و یا به حداقل رســاندن برخى
.
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