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زمین120  میلیارد تومانى رفع تصرف شد

کرملین: آمریکا براى دیدار پوتین و ترامپ اقدام نمى کند واردات پرتقال سرما زده خارجىجنگ بین گوگل، مایکروسافت و آمازون تعطیالت نوروز، بین فصول تقسیم شودپاى احضار روح هاشمى هم وسط آمد! بین المللاقتصادفناورىاجتماعجهان نما

لرزه بر اندام 4 شهر!
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در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

دلیل سرفه هاى بى وقفه چیست؟ قبض آب، «داد» مردم را درآورد!
اگرچه به گفته مسئوالن دولتى، تعرفه آب در سال جارى افزایشى به 
خود ندیده اما چند برابر شدن هزینه هاى متفرقه قبوض موجب افزایش 
پرداختى مشترکین شده است.بارها شنیده شده که سخنگوى دولت 
یا وزیر نیرو در رابطه با افزایش قیمت آب، برق و گاز به عدم تصمیم 
دولت براى افزایش قیمت ها اشاره کرده و آن را سیاستى براى حفظ 

ثبات هزینه هاى خانوار اعالم کرده اند.  

همه ســرفه ها مربوط به بیمارى و دلیلى براى مراجعه افراد به دکتر 
نیســتند، اغلب موارد سرفه ها موقتى هســتند، اما حتى یک سرفه
کوتاه مدت مى تواند نشانه اى از یک مشکل بزرگ تر باشد که باید 
توســط یک دکتر معاینه شــود. در اینجا مى گوییم که چگونه این 
سرفه ها را محدود کنیم تا به طور مثال از آسم به ذات الریه و سپس 

به سیاه سرفه تبدیل نشود. هفته پیش استان اصفهان، 5 بار زمین لرزه را تجربه کرد
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شب عید و مرغ
 و گوشت و میوه

با نزدیک شــدن به روزهاى پایانى سال، بحث 
تنظیم بــازار اهمیت ویژه اى پیــدا مى کند؛ به  
خصوص در سال جارى که بازار کاالهاى اساسى 
وضعیت چندان مطلوبى نداشته و برخى از این 
کاالها مانند گوشت قرمز و برنج افزایش قیمت 

چشمگیرى داشته اند.
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در جریان انتخابات از 
بیت المال 
استفاده نشود

ستاره خاموش 
دراولدترافورد

جشنواره آرمانى در اصفهان 
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جمعه شلوغ برفى در پیست فریدونشهرجمعه شلوغ برفى در پیست فریدونشهر

هجوم هجوم 33003300 نفر براى اسکى در یک روز! نفر براى اسکى در یک روز!

طالفروشى ها ساعت 9 شب تعطیل کنند

مصرف مرغ و تخم مرغ هاى محلى، ممنوع است

متصرفین به صورت شبانه با کاشت درخت و احداث بنا و استخر در این زمین در شاهین شهر نسبت به تثبیت تصرف خود اقدام کرده بودند  

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه 

آگهى مناقصه عمومى 

محمد شرفا- شهردار مبارکهمحمد شرفا- شهردار مبارکه

مدت انجام کار برآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژه ردیف 

عملیات مرمت و لکه گیرى و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزى در محالت سطح شهر 1
4 ماه 3/062/087/320(مبارکه، نصیرآباد، قهنویه، صادقیه، نهچیر، محمدیه)

عملیات مرمت و لکه گیرى و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزى در محالت سطح شهر 2
4 ماه 3/062/087/320(صفائیه، دهنو، درچه، شیخ آباد، سرارود، اسماعیل ترخان، تقى آباد)

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشــخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و 

رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) ارجاع کار 
ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با 

پروژه هاى مذکور 
ج) توانائى ارائه تضمین شــرکت در مناقصــه و همچنین تهیه 

ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ کل برآورد اعتبار؛ 
بصورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه 
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب- ساختمان 

شهردارى- امور قراردادها (52402021- 031) 

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه  
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ســاعات ادارى تا روز چهارشنبه 

مورخ 1395/12/18 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: 

تا روز شنبه مورخ 1395/12/21 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 

13 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1395/12/22 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج 

گردیده است. 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات واصله مختار 

مى باشد. 

نوبت دوم

آگهى مزایده اتوبوس

دبیرخانه کمیسیون معامالت واحد مبارکهدبیرخانه کمیسیون معامالت واحد مبارکه

دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه 
اتوبوس بنز 302 به شــماره انتظامى 124 ج 29  ایران 23 مدل 1364  اقدام 

نماید.  
از متقاضیان محترم دعوت مى شود جهت رؤیت اتوبوس و نیز نسبت به دریافت 
فرم پیشنهاد قیمت، براى شــرکت در مزایده حداکثر تا ده روز بعد از تاریخ 
انتشار آگهى به دانشگاه مراجعه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط 
مزایده با شماره تلفن 03152464281 امور حقوقى تماس حاصل نمایند. ضمنًا 
هزینه هاى آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و دانشــگاه در رد و قبول 

پیشنهادات مختار است. 

 با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
4/466 مورخه 95/12/2 شوراى اسالمى شــهر نسبت به واگذارى 
مجموعه درآمدى پارك تاریخى طاالر نیاسر اعم از (استخر قایقرانى- 
غار تاریخى رئیس و پارکینگ هاى مجاور آن) از طریق مزایده به افراد و 
شرکت هاى واجد شرایط اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 
انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده 

به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.  

    آگهى مزایده عمومى 

سبحان نظرى- شهردار نیاسرسبحان نظرى- شهردار نیاسر

نوبت اول

شهردارى سمیرم به استناد بند 2 جلسه شماره 29 مورخ 95/9/30 شوراى 
محترم اسالمى شهر سمیرم شهردارى در نظر دارد عملیات تهیه طرح جامع 
گردشگرى شهر سمیرم با اولویت محور گردشگرى درون شهرى از پارك 
دریاچه تا تقرچه را تهیه نماید. لذا از کلیه مهندسان مشاور واجد صالحیت 
دعوت به همکارى مى نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 
اوراق مناقصه از تاریخ 95/12/8 به مدت 7 روز  کارى در ساعات ادارى به 
واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا روز 

یک شنبه مورخ 95/12/15 به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند. 

آگهى فراخوان مرحله دوم

لطفى میان جایى- شهردار سمیرم  لطفى میان جایى- شهردار سمیرم  

دانشگاه آزاد اسالمى

فراستى، افخمى، سهیلى 
و باقى قضـــــــــــایا!
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رئیس ستاد انتخابات کشــور با بیان اینکه ما باید زمینه 
حضور همه مردم حتى آراء خاموش را در انتخابات فراهم 
کنیم، گفت: جریان ضد انقالب دارد کار مى کند و آنها 

هیچ کدام از ما، از هیچ جناحى را قبول ندارند.
به گزارش ایســنا، على اصغر احمدى اظهار داشــت: 
برخى به دنبال نشــان دادن نارضایتى و یأس هستند و 
مى خواهند اینگونه مطرح کنند که بین رئیس جمهور و 
رهبرى فاصله وجود دارد. آنها تخریب را با القاب خاصى 

آغاز  مى کنند.
وى افزود: یک نفر حاضر است به راحتى بگوید که رئیس 
جمهور دروغ مى گوید، یعنى آنقدر میدان تاخت و تاز آنها 

باز است که اینگونه صحبت مى کنند. اینها جاى درد و 
غصه دارد. البته انتقاد اِشکال ندارد ولى نباید با تخریب 

مردم را مأیوس کرد.
احمدى تأکید کرد: کسانى که در رسانه هاى بیگانه علیه 
انقالب حرف مى زنند تکلیفشان روشن است اما دلسوزان 
نظام حواسشان باشد که اگر آنها هم بر طبل عدم حضور 

مردم بکوبند، به مردم و کشور ظلم کرده اند.
معاون سیاسى وزیر کشــور در ادامه گفت: فرمانداران 
و اســتانداران باید گزارش روزانه خود را درباره مسائل 
انتخاباتى و رصــد تحرکات سیاســى جریان ها اعالم 

کنند. 

رئیس جمهورى با تأکید بر اینکه رأى مردم، حق الناس 
است و همه باید از آن مراقبت کنند، گفت: امیدوارم در سال 
96، شاهد انتخاباتى رقابتى، باشکوه و خیره کننده باشیم.

به گزارش ایســنا، حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى روز شنبه در همایش سراسرى مجریان برگزارى 
انتخابات 1396 تصریح کرد: همه باید مراقب باشیم که 
در جریان انتخابات از امکانات عمومــى و دولتى به نفع 
فرد، گروه و جناح خاصى استفاده نشود، چرا که این حرام 

و ممنوع است.
رئیس  جمهورى خاطرنشان کرد: امکانات دولتى به معناى 
عام کلمه، همه قوا، نیروهاى مسلح و همه دستگاه هایى 

که از بیت المال اداره مى شوند را شامل مى شود و هیچکس 
حق ندارد از تریبون هاى عمومى و رسانه ملى و روزنامه ها 
و سایت هایى که از بیت المال اداره مى شوند، نسبت به تبلیغ 
فرد یا جناح خاصى استفاده کند و این موضوع ممنوع است 
و مسئول آن هم وزارت کشور و مسئولین این وزارتخانه 

هستند.
روحانى تصریح کرد: در این موضوع نمى پذیرم که کسى 
اعالم کند شوراى نگهبان مسئول است، شوراى نگهبان 
مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد لذا چنانکه 
یک نیروى نظامى، مســلح و امنیتى تخلف کند باید در 

مقابل آن بایستیم و اعتراض کنیم.

دلسوزان بر طبل عدم حضور 
در انتخابات نکوبند

در جریان انتخابات از 
بیت المال استفاده نشود

رئیسى، رئیس مى شود؟
  بهار| برخى منابع جناح راست مى گویند احتمال 
انتخاب حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسى 
به ریاسـت مجمع تشـخیص مصلحت نظام (جانشین 
مرحـوم آیـت ا... هاشـمى) در باالترین حد خـود قرار 
گرفته و چنانچه اتفاق غیر مترقبـه اى رخ ندهد، تولیت 
حـرم رضوى، با حفظ سـمت، بـه عنوان رئیـس جدید 
مجمع معرفى خواهد شد. این در حالى است که برخى 
گروه هاى اصولگرا طى روزهاى اخیر تالش مى کردند 
رئیسـى را بـراى کاندیداتـورى در انتخابـات ریاسـت 
جمهـورى ترغیب نمایند کـه در صـورت انتصاب وى 
به ریاسـت مجمع تشـخیص، عمًال کاندیداتـورى در 

انتخابات منتفى خواهد شد.

کنایه توئیترى 
  نامه نیوز| مشـاور فرهنگـى حسـن روحانى 
در توئیتر نسبت به کاندیداهاى برگزیده جبهه مردمى 
نیروهـاى انقـالب بـراى انتخابات ریاسـت جمهورى 
کنایه اى زد. حسام الدین آشنا نوشت:  «تقدیم به جمنا: 
ده کاندیدا درانتخابات به مثابه فوتبال کافى نیست؛ باید 
یک دروازه بان هم اسـتخدام کنید، بـه خصوص براى 

مراقبت از غضنفرها.»

خانم ها توبه کنند
  ایسنا| حجت االسالم و المسلمین سید مجتبى 
میردامادى امام جمعه موقت اصفهان در نماز جمعه این 
شهر اظهار داشت: تا وقتى در فروشگاه ها زن هاى جوان 
کار مى کنند و دانشگاه ها مختلط اسـت و استاد زن در 
مقابل پسـرها تدریس مى کند جامعه هرگز جامعه اى 

پاك نمى شود.
امام جمعه موقت اصفهـان ادامـه داد: بهترین زن زنى 
است که نامحرم او را ندیده باشد. امروز که گاهى مطلع 
مى شـویم در همین اصفهان عروسـى ها و جشن ها و 
مراسـمات مختلط و مبتذل برگزار مى شود با این حال 
آیا مى توانیم جامعه اى  پاك داشـته باشـیم که از ذکر 
خدا غافل نشود؟ از خدا مى خواهم به زن هاى ما حیاى 
بیشـترى عطا بفرماید و خانم هایى که هنوز آخرت در 

ذهنشان نیامده است و از خدا نترسیده اند توبه کنند.

پافشارى روى میرسلیم
محمدنبـى حبیبى دبیر کل حـزب مؤتلفه    ایرنا|
اسـالمى در دیدار با آیت  ا... علوى گرگانى با اشـاره به 
انتخابات ریاسـت جمهورى گفـت: امـروز نامزدهاى 
متعددى براى انتخابات ریاست جمهورى مطرح هستند 
اما ما اعتقاد داریم صالحیت آقاى میرسلیم ارجح از همه 

این افراد است.

ثقل سامعه!
   خبر آنالین | در جلسـه علنى دیروز مجلس، 
علیرضا سـلیمی نماینده مردم محالت تـالش کرد تا 
با اخطـاري به هیئت رئیسـه گوشـزد کند کـه اخطار و 
تذکر پس از تصویب مصوبه قابل اعمال نیسـت اما در 
حین بیان اخطار این نماینده مجلـس، گویا حرف زدن 
اعضاي هیئت رئیسه مانع شـده بود که رئیس مجلس 
دل به صحبت هاي سـلیمی بسـپرد. این نکته سلیمی 
را مجبور کرد تا پس از صدا کردن چند باره یوسف نژاد 
عضو هیئت رئیسه مجلس بگوید: گویا آقاي یوسف نژاد 

ثقل سامعه(سنگینی گوش) پیدا کرده اند.

شرکت دایى در کنکور دکترا 
سازمان سـنجش آموزش کشور ضمن    مهر |
تکذیب عکسى که در فضاى مجازى درباره شرکت على 
دایى در کنکور دکتراى 96 منتشر شده، تأکید کرد این 
داوطلب همانند سـایرین در آزمون شرکت کرده است. 
در این اطالعیه آمده اسـت: «با توجه به انتشار عکس 
غیر واقعى در فضاى مجازى و بعضى از خبرگزارى ها از 
"على دایى" داوطلب آزمون دکتراى نیمه متمرکز سال 
1396 که شائبه استفاده از محیط اختصاصى و پذیرایى 
ویژه است به اطالع مى رساند "على دایى" مشابه سایر 
داوطلبان آزمون از محیط عمومى و پذیرایى مشابه سایر 

داوطلبان استفاده کرده است. »

توئیتر

سعید جلیلى را مى شود تنهاترین نامزد    نامه نیوز |
احتمالى اصولگرایان در انتخابات سال آینده دانست که هیچ 
جریان سیاسى حاضر به حمایت از او نیست. او براى مردم و 
سیاسى ها چهره تکرارى است. انتخابات سال 92 نشان داد 
که جلیلى در میان مردم محبوب نیست. در میان تمام نامزدها 
او تنها کسى بود که مسئولیت جدى کشورى داشت و مردم 
در دولت نهم و دهم (دوره ریاست جمهورى احمدى نژاد) 
عملکرد او را مشاهده کرده بودند. بســیارى از مردم ایران 
سرسختى ها و انعطاف ناپذیر بودن او در مذاکرات هسته اى 
را عامل تحریم هاى کشور مى دانستند همانگونه که والیتى 
هم در مناظره ها به آن اشاره کرده بود. تحریم هایى که کشور 

را با مشکالت عدیده اى روبه رو کرده بود. 
به عقیده جلیلى و دوستانش فقط کافى بود سانتریفیوژها 
بچرخند و نچرخیدن اقتصاد کشور چندان اهمیت نداشت. 
آنها رسیدن به فناورى هسته اى به هر وسیله اى را در دستور 
کار قرار داده بودند و همین باعث شد تا مردم دیگر به آنها 

اعتماد نکنند.
مردم در یک حســاب و کتاب ســاده به این نتیجه رسیده 
بودند که اگر در خرداد 92 بــه جلیلى رأى بدهیم، یعنى به 
سختى هاى بیشتر و تحریم هاى بیشتر رأى داده ایم پس رأى 
خود را به صندوق کسى مى اندازیم که بتواند حصار تحریم ها 
را بشکند و دست دوستى به سمت دیگر کشورها دراز کند. 
جلیلى جذابیت هاى دیگر سیاستمداران ایرانى را هم ندارد. او 
سخنران خوبى نیست و معموًال هم بسیار جدى است. تمام 
این ویژگى ها باعث شده تا او براى مردم جذاب نباشد. تمام 
رؤساى جمهورى ایران یا کاریزماى فوق العاده اى داشتند یا 
سخنور خوبى بودند. جلیلى هیچکدام از این گزینه ها را ندارد.
اصولگرایان از حضور سعید جلیلى استقبال نمى کنند چون 
رأى آنها را مى شــکند . از ســوى دیگر دولتى ها و اصالح 
طلبان به شدت از نامزدى جلیلى استقبال مى کنند و بر این 
باور هستند که دافعه هاى جلیلى کمک زیادى به پیروزى 

روحانى مى کند.

مهدى سنایى که براى نخستین بار به عنوان سفیر ایران 
در روسیه پس از پیروزى انقالب اسالمى به قطب شمال 

رفته، گزارشى کوتاه از این سفر قطبى داده است.
به گزارش ایرنا، سنایى نوشــت: به دعوت «دیمیترى 
کوبیلکین» استاندار منطقه خودمختار «یامال» روسیه 
سفرى سه روزه به مناطق همجوار قطب شمال روسیه 
انجام شد که مورد توجه رسانه هاى منطقه و همچنین 
تلویزیون این کشــور قرار گرفت. در سفر به یامال که 
روز دوشنبه(هفته گذشته) آغاز شــد، در کنار دیدارها و 
مذاکرات بازدید از صنایع نفتى در دماغه «میس کامین» 

نیز انجام شد.
 در ســکوى حفارى و ترمینال ساخته شده با مسئولیت 
شــرکت «گازپروم نفت» در طول سه ســال، روزانه 
نزدیک به صدهزار بشــکه نفت قطبى اســتخراج و با 
کشتى هاى یخ شکن صادر مى شود. این سکوى نفتى 
در صد کیلومترى ســاحل اقیانوس منجمد شمالى قرار

 دارد.  از شهر «سالیخارد» مرکز یامال همراه مقام هاى 
محلى پس از پروازى دو ساعته با بالگرد بر فراز پهنه ها و 
دشــت هاى یخ زده و برفى «توندرا» به ترمینال نفتى 
رسیدیم. سطح اقیانوس کامًال یخ زده بود و فاصله ساحل 
تا ترمینال را روى این سطح که با قطر بیش از یک متر 

یخ بسته بود با ماشین هاى مخصوص رفتیم. 

«کارلوس کى روش» سرمربى تیم ملى    فارس|
فوتبال ایران در مصاحبه با شبکه خبرى SIC از ماجراى 
800 هزار دالر و بانک ورشکسته پرتغالى و کمپانى مالى 

BES ناگفته هایى را بیان کرد.
این مــرد پرتغالى دو ســال پیــش در ایــن خصوص 
به رســانه ها گفته بود: نزدیــک به 15 ســال از حقوق 
بازنشســتگى ام در یک روز به باد رفــت. انگار من نیمى 
از حرفه ام را بــراى اربابــان مؤسســه «ریوفورته» کار 
کرده ام. مردم پرتغال باید بیشــتر درباره این بانک بدانند 
که چطور و چه اقداماتى انجام داده اســت. بانک پرتغال
«Banco Espirito Santo» شعبه دبى مرا فریب داد و 
پول بیش از نیمى از زندگى کارى من را باال کشید. گروهى 
از خبرنگاران حوزه اقتصادى و ورزشى در پرتغال به دنبال 
کشف حقیقت در این عرصه هستند و تحقیق گسترده اى 
در این خصوص صورت گرفته اســت. کى روش در این 
خصوص مدعى شده که از دست رفتن 800 هزار دالر باعث 
فروپاشى این گروه اقتصادى شده اســت. این فروپاشى 
و ورشکســتگى به خصوص در بى نظمى هاى مالیاتى و 
مالى در بانک شــعبه دبى صورت گرفته است. در یکى از 
انتقاالت مالى گفته شــده که کى روش مقصد واریز پول 
خود را پایتخت آنگوال عنوان کرده و در همین انتقال ارزى 

مشکالتى براى او رخ داده است. 

خبرگزارى «رویتــرز» به نقل از مقامات ارشــد دولت 
آمریکا گزارش داد که دولت ترامپ پس از هشدارهاى 
مقامات دفاعى و امنیتى آمریکا بررسى طرح قراردادن 
سپاه پاســداران در لیست ســازمان هاى تروریستى را 

متوقف کرده است.
به گزارش میزان، یکى از مقامات ارشــد دست اندرکار 
این طرح ضدایرانى در گفتگو با «رویترز» مى گوید: اگر 
دولت آمریکا این طرح را تثبیت کند، تنش بین ایران و 
آمریکا شدت مى یابد و دیگر امکان هرگفتگویى درباره 

هر موضوعى از بین خواهد رفت.
براســاس گفته هاى این مقامات که نخواستند نامشان 
فاش شود، پس از مباحثات داخلى ادامه بررسى این طرح 
رئیس  جمهورى با تردید مواجه شده  است چرا که مقامات 
آمریکایى به این نتیجه رسیده اند که اضافه  کردن سپاه 
به لیست ســازمان هاى تروریستى تبعات منفى زیادى 

در پى خواهد داشت.
این منابع خبرى «رویترز» مى افزایند که تصویب این 
طرح موجب اعتراض متحدان آمریکا در مبارزه با داعش 
خواهد شد که مبارزه با تروریسم را با مشکل جدى مواجه 
مى  کند و همچنین هرگونه چشم انداز روابط دیپلماتیک 
آمریکا و ایران را ناپدید و اجراى توافق هسته اى با ایران 

را نیز با موانع زیادى روبه  رو مى کند.

حمید بقایــی در حالــی اخیــراً اعالم    انتخاب|
کاندیداتوري کرد که هنوز اصولگرایان کاندیداي خود را 
براي انتخابات معرفی نکردند. او همچنین زمانى خود را 
وارد این گود کرد که نزدیکان احمدي نژاد پیش تر معتقد 
بودند نباید وارد نقشــه B (یا همان معرفی نامزدي غیر 

احمدي نژاد) شد. 
بعد از ماجراي نهی احمدي نژاد براي حضور در انتخابات، 
یک پیشــنهاد در میان آنها مطرح بــود؛ اینکه فردي از 
این تیم به جاي احمدي نژاد کاندیدا شــود. بیشــترین 
گمانه ها به سمت غالمحسین الهام می رفت اما مجموعًا 
آنها دســت به مخالفت زدند و با معرفی کاندیدا موافقت 
نکردند. با وجود این، بقایــی ناگهان اعالم کاندیداتوري 
می کند. ناگفته نماند که نه جوانفکر از او حمایت کرد و نه 
رسانه هاى نزدیک به الهام. سکوت و عدم حمایت چند 
دســته از احمدي نژادي ها از بقایی نشــان می دهد که 
کاندیداتوري بقایی از نظر خود آنها هم جدي نیست و یا 
با اختالفات زیادي همراه است. حساسیت برخى فعاالن 
رسانه اى احمدى نژادى نیز در این رابطه قابل تأمل است، 
برخى از آنها رسماً و علناً از احمدى نژاد خواسته اند که اگر 
قرار است ثبت نام نامزدى، به پاى او نوشته شود، چرا به 
جاى فرد نامحبوب و مشکلدارى مثل بقایى، کسى مانند 
الهام پا پیش نگذارد؟!  با این حساب باید پرسید این اعالم 

حضور چه اهدافی را دنبال می کند؟ 

کاندیدایی براي رقابت نکردن
محمود احمدي نژاد بهتر از هر کســی می داند که پایگاه 
رأیش غیرقابل انتقال است. به طور کلی انتقال پایگاه رأي 
اجتماعی از کاندیدایی به کاندیداي دیگر با دشواري هاي 
بیشماري روبه رو است. آیت ا... هاشمی در انتخابات 92 
توانســت این رأي را منتقل کند. رئیس دولت اصالحات 
با وجود آنکه توانست در ســال هاى 92 و 94 این انتقال 
را صــورت دهد اما او هــم، در انتخابــات 84 و مجلس 
هشــتم نتوانســت این کار را انجام دهد. لذا باید گفت 

انتقال پایگاه رأي به نفر دیگر پروســه و فرآیندي دارد 
که احمدي نژاد نه شرایطش را دارد و نه آن را طی کرده

 است. 
از طرف دیگر با وجود آنکه انتظارات احمدي نژادي ها با 
واقعیت منطبق نیست اما آنها روي کاغذ تصور می کنند 
در صورت رقابــت احمدي نژاد با روحانــی، می توانند او 

را شکســت دهند. از همین رو بود که فعاالن رسانه اي 
نزدیک به او بعد از نهــی احمدي نژاد، گفتند که روحانی 

قطعاً مجدداً رأى مى آورد.
نکته دیگرى راجع به مسئله بقایى وجود دارد، در حقیقت، 
براساس اصول دموکراســی بقایی هم مانند همه حق 
دارد کاندیدا شود. مگر اینکه شــوراي نگهبان با استناد 

به پرونده اي قضائی و یا سیاسی صالحیت وي را تأیید 
نکند. یکی از گمانه ها در مورد او این است که قصد دارد 
با تأیید صالحیت گرفتن از شوراي نگهبان پرونده خود 
را نزد افکارعمومی پاك کند. گمانه اي که کامًال ســاده 
لوحانه است. با وجود این، باز سئوال این است چرا بقایی 

اعالم حضور کرد؟

فرار از وزن کشی انتخاباتی 
اگر قرار بود فردي از نزدیکان احمدي نژاد تأیید صالحیت 
شود، مشایی می توانست در ســال 92 آن فرد باشد. آن 
زمان احمدي نژاد در قدرت و برگزار کننده انتخابات بود. 
مشایی هیچ کدام از پرونده هاي بقایی را هم نداشت با این 
حال رد صالحیت شد. حتی اگر مشایی هم در انتخابات 
شــرکت می کرد باز در مقابل روحانی (یا هاشمی) قطعًا 
شکســت می خورد. چون رأي احمدي نــژاد متعلق به 
شــخص او بود و خودش به خوبی می دانست این رأي 
قابل انتقال نیست. در این وضعیت آیا احمدي نژاد حاضر 
می شــود اعتبارش به وزن کشــی  انتخاباتی سال 96 

گذاشته شود؟ 
در شــرایطی که رقابت میان روحانــی و یک کاندیداي 
اصولگراســت، بقایی بدون حمایت جبهه اصولگرایان 
تنها براي خودنمایی (و البته) براي اهدافی خاص اعالم 
حضور کرده اســت. این وضعیت جریان احمدى نژاد را 
همچنان زنده نگه  می دارد. به عالوه، باعث می شود سبد 
رأیشان را مدیریت کنند و اجازه ندهد از «جمنا» (جبهه 
مردمی نیروهاي انقالب) و حتی روحانی از این سبد رأي 
یارگیري شود. این دو هدف در کنار امیدواري براي حضور 
دوباره احمدي نژاد در انتخابات، مهمترین اهداف اعالم 

حضور است. 
به طور خالصه مى توان گفت، حتی اگر شوراي نگهبان 
بقایی را تأیید صالحیت کند، شخص احمدي نژاد ممکن 
اســت اجازه ندهد او وارد کارزار رقابت ها شــود، چرا که 
شکست در انتخابات 96 یعنی شانس احمدي نژاد براي 
سال  1400 و همیشه از دست می رود. با این حال، علیرغم 
آنکه ممکن است اکثر احمدي نژادي ها از بقایی حمایت 
کنند، اما او وارد وزن کشــی روز رأي گیــري انتخابات 
نخواهد شــد. بقایی یا قبل از ثبت نام کنــار می رود و یا 
قبل از اعالم اســامی نهایی کاندیداها از سوي شوراي 
نگهبان. چرا که احمدي نژاد قصد ندارد «ُمهر بازندگی» 

در انتخابات برپیشانی او و جریانش زده شود.

هدف از طرح بقایى براى انتخابات 96 چیست؟ 

آمدن براى رفتن

على مطهــرى چندى پیــش در خاطــره اى که از 
آیت ا... هاشمى نقل کرده، ادعا کرده بود که آیت ا... 
«دو بار» به او گفته بود «بعد از انتخابات سال 84 من 
از دخالت برخى افراد یک نهاد نظامى شکایت کردم 
و 110 نفر از آنها به زندان هاى کوتاه مدت محکوم 

شدند و اسناد آن را نزد خود دارم».
پیرو این ادعا، حمیدرضا مقدم فر مشاور فرمانده کل 
ســپاه گفته بود که «به نظر مى رسد کار آقاى على 
مطهرى بعد از خالفگویى ها و بى بصیرتى هاى سابق، 
به هذیان گویى هاى عجیب و غریب هم کشــیده 
شده است». مقدم فر در همین زمینه خطاب به على 
مطهرى گفت: «ما 109 نفر را فاکتور مى  گیریم، شما 
فقط یک نفر از آن 110 نفر را که در دادگاه محکوم 

شده است، به ما معرفى کن!»
در پى ایــن ســخنان مقدم فر، علــى مطهرى در 
گفتگویى با یک خبرگزارى ضمــن اذعان بر اینکه 
حتى نام یک نفر از آن 110 نفر را هم نمى داند، براى 
حل این مسئله پیشنهاد کرد که از طریق احضار روح 
آیت ا... هاشمى از خود ایشان پرسیده شود که نام آن 

110 نفر چیست!
حاال مقدم فر در گفتگو با تسنیم ضمن ابراز تعجب از 
پاسخ على مطهرى، از اینکه چنین فردى در جایگاه 
هیئت رئیســه عالى ترین مرجع قانونگذارى کشور 
بدیهى ترین اصول اخالقى و شرعى در نهى و حرمت 
شرعى تهمت آن هم نه به یک فرد بلکه به یک نهاد 
انقالبى را بــه راحتى زیر پا گذاشــته و اثبات چنین 

اتهامى را به اجنه و ارواح احاله مى دهد اظهار تأسف 
کرد و از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواســت 
به اینگونه حرمت شــکنى ها ،که جایگاه نمایندگى 
مجلس را در افکار عمومى به یک عروســک خیمه 
شــب بازى جریان هاى ورشکســته سیاسى تقلیل 

مى دهد، واکنش انقالبى نشان دهند.
این کارشــناس مسائل سیاسى و رســانه اى گفت: 
ایشان(على مطهرى) چگونه به خود اجازه مى دهند 
نهادى انقالبى را صرفًا بر اساس یک خاطره گویى 
که قبًال بى پایه بودن این نوع خاطره گویى ها که بر 
خالف نص صریح وصیتنامه امــام راحل(ره) موارد 
خالفى درباره بدیهى ترین شعارهاى انقالب به آن 
بزرگوار نسبت داده شــده بود، از سوى وفاداران به 
انقالب مورد اعتراض قرار گرفته بود، متهم ســازند 
و حتى پس از آشکار شدن بى اســاس بودن آن به 
جاى عذرخواهى در ســخنى گزاف اثبات آن را به 
احضار ارواح حوالت دهند؟  «آیا قابل پذیرش است 
که ایشــان بر اساس خاطره گویى شــخصى از پدر 
بزرگوارشان متهم به بى خردى و سفاهت و انحراف 
شوند و وقتى ســند آن را مطالبه نمایند اثبات آن به 

احضار روح پدر شهیدشان حواله داده شود؟»
مقدم فر ادامــه داد: ارتباط با اجنــه و احضار ارواح 
جزو آداب منحرفان و رماالن و جن گیران اســت، 
لذا تعجب مى کنم که چطــور آقاى مطهرى به این 
روش ها عالقه نشــان مى دهد و دیگران را هم به

 به کارگیرى آن ارجاع و سوق مى دهد.

ادامه بگو مگوى مشاور فرمانده کل سپاه و على مطهرى

پاى احضار روح هاشمى هم 
وسط آمد!
روحه ر ى پ
وسط آمد!

چرا اصولگرایان سعید جلیلى را نمى خواهند؟ 

توقف طرح دولت آمریکا 
علیه سپاه

دالرهاى کارلوس 
در مسیر آنگوال ُگم شد؟

سفرنامه قطبى سفیر ایران
 در روسیه

سط آمد!



اجتماعاجتماع 2888یک شنبه  8 اسفند  ماه 0303

رئیس اداره مراقبت از بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى هشدار داد: آنفلوآنزاى پرندگان 
در بیش از 15 استان کشــور وجود دارد و مردم تا اطالع 
ثانوى از مصرف هرگونه پرنده و تخم مرغ هاى محلى 

خوددارى کنند.
محمود سروش روز شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
 H5N8 بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان با نوع ویروس غالب
در بســیارى از کشــورهاى دنیا به خصوص در منطقه 
سیبرى تا شــاخ آ فریقا موجب ریزش زیادى از پرندگان 
شده است و در بیش از 15 استان کشــور نیز این پدیده 

مشاهده شده و افزایش یافته است.

وى افزود: به طور جد از مردم مى خواهیم که از دســت 
زدن و تماس با پرندگان مرده یــا حتى پرندگان مهاجر 

زنده خوددارى کنند. 
رئیس اداره مراقبت از بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى گفت : در مورد مصرف مرغ 
و تخم مرغ، توصیه وزارت بهداشــت این است که فقط 
از مــرغ و تخم مرغ هایــى که مهر و تأییدیه ســازمان 
دامپزشکى یا وزارت جهاد کشــاورزى را دارند، استفاده 
شود، مصرف این اقالم مجاز است اما از مردم مى خواهیم 
تا اطالع ثانوى از مصرف پرندگان ســنتى به خصوص 

خرید در مراکز زنده فروشى خوددارى کنند.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهــور ناجا از عدم حذف 
جریمه خودروهایى کــه به دلیل داشــتن معاینه فنى 

غیرمجاز اعمال قانون شدند خبر داد. 
سرهنگ کرمى اسد اظهار داشــت: در ماه هاى گذشته 
بعضى از مالکان خودرو ها به پلیس مراجعه و اعالم کردند 
که با توجه به اینکه معاینه فنى دارند اما توسط دوربین ها 

جریمه شده اند.
وى با تأکید بــر اینکه جریمه این خودرو ها بخشــیده 
نمى شود، تصریح کرد: پس از رسیدگى به شکایات این 
دســته از مالکان خودرو ها و بنا به اظهارات این شکات 
مشخص شد که مالکان معاینه فنى خودروى خود را از 

طریق مراکز غیرمجاز دریافت کرده اند، حتى این افراد 
براى اخذ معاینه فنى، خودرو را به مراکز نبرده و فقط با 
پرداخت پول صاحب معاینه فنى شــده اند و در سامانه 

سیمفا این دسته از معاینه فنى ها ثبت نشده است.
سرهنگ کرمى اسد افزود: در جلســه اى که با وزارت 
کشور داشتیم، مشخص شد که معاینه فنى این خودرو ها 
فاقد اصالت بوده و جعلى و خارج از فرآیند قانونى صادر 

شده است.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهــور ناجا تصریح کرد: 
مالکان خودرو ها باید براى احراز اصالت معاینه   فنى به 

سایت سیمفا مراجعه کنند.

خودروهاى داراى معاینه   فنى 
جعلى، جریمه مى شوند

مصرف مرغ و تخم مرغ هاى 
محلى، ممنوع است

مهاجرت خوزستانى ها؛ 
95 درصد 

مدیرکل دفتر سرمایه گذارى مردمى سازمان محیط  
زیسـت با بیان اینکه به دلیل شرایط ناسـالم و گرد و 
غبار در خوزستان 95 درصد ساکنان به دنبال مهاجرت 
هستند گفت: دولت 5 درصد درآمدهاى نفتى کشور را 

به خوزستان اختصاص داده است. 
محمد درویـش اظهـار داشـت: موضوع ریزگـرد در 
خوزستان به عنوان یک چالش محیط زیستى به یک 
رویداد سیاسى و جناحى تبدیل  شده است. وى با بیان 
اینکه در رسانه ها محیط زیست رنگ و بوى جدیدى 
پیدا کرده است و به  عنوان ابزار سیاسى براى سرکوب 
کردن شخصیت هاى سیاسى استفاده مى شود، افزود: 
موضوع ریزگرد در خوزسـتان باید از چالش سیاسـى 
به یک فرصت بـراى ارتقاى وضعیت محیط زیسـت 
کشور تبدیل شـود. وى ادامه داد: محیط زیست یک 
معضل فراتـر از جناح بازى سیاسـى اسـت و توجه به 

محیط زیست، حیات اجتماعى را افزایش مى دهد.

لباس زیبا، ممنوع
مژگان عیوضى طـراح لباس درباره قوانین سـازمان 
صداوسیما براى پوشـش مجریان گفت: ما چارچوب 
مشخصى براى پوشش مجریان در سازمان صداوسیما 
نداریم. هر لباسى، زیبا به نظر بیاید هر چند که پوشیده 
باشد، ممنوع اسـت و این نشـانگر انتخاب سلیقه اى 
مسئوالن اسـت. اگر سـازمان براى پوشـش، قانون 
داشته باشد و سلیقه اى عمل نکند مى توان براى بهتر 
کردن پوشش مجریان کارى انجام داد. او افزود: من به 
عنوان طراح، لباسى طراحى کردم که از لحاظ پوششى 
و شرعى مشکلى نداشت و تنها مدل حجابش متفاوت 

بود اما سازمان این نوع لباس را نپسندید.
عیوضى با اشاره به راه حل مشـکل پوشش مجریان 
در سـازمان صداوسـیما گفت: ما نمى توانیم بگوییم 
رسانه ملى حساس است و به ما ربطى ندارد که مجرى 
چه لباسـى مى پوشـد. اگر قانون پوشـش در سازمان 
صداوسیما معلوم باشد، این انتخاب هاى سلیقه اى از 

بین مى رود و اتفاق هاى خوبى مى افتد.
این طراح لباس در پایان گفت: مسئله اصلى ما شرایط 
بیرونى جامعه و پوشش مردم است زیرا پوشش مردم 
با قوانینى که دولتمردان براى پوشش درنظر مى گیرند 
متفاوت اسـت. ما نباید از مجرى انتظار داشته باشیم 

که همه لباس هایش را با قانون جامعه یکسان کند.

آقاى سندى...!
مجید خراطها خواننده پـاپ در گفتگویى با تلویزیون 
اینترنتى تـى وى پـالس از شـهرام آذر خواننده لس 
آنجلسـى انتقاد کرد و به حمایت از محسن چاووشى 

پرداخت.
مجید خراطها در این ویدئو گفت: چطور با آبروى یک 
خانواده بازى مى کنید؟ آقاى سـندى! اگر مى توانى 
شما هم از همان دسـتگاه محسن چاووشى بخر. من 
بخاطر شـایعه خودکشـى در کنسـرت هایم سال ها 

نقره داغ شدم.

ایرانیان بیمار 
عضو هیئت علمى دانشـگاه علوم اجتماعى دانشگاه 
تهران گفت: پزشک مهمترین رابطه اش با بیمار را از 
دست داده است. پزشکان به سمتى رفته اند که براى 
درمان تنها به عکس و آزمایش ها توجه دارند نه خود 
بیمار. به همین علت اسـت که به حـرف بیمار گوش 
نمى دهند. اینها سیسـتم درمان آمریکایى اسـت. در 
آمریکا هم همین شرایط حاکم اسـت اما در ایران به 

شکل اغراق شده اى استفاده مى شود.
یوسف اباذرى  افزود: سـئوال من این است که اصوًال 
چرا ایرانیان دوست دارند بیمار باشند؟ آنها خوششان 
مى آید بیمار باشـند و به قـول  «هانس کاسـتورپ» 
شـخصیت اصلى رمـان «کوه جـادو» اثـر «توماس 
مان» که در بخشـى از کتاب گفته بـود «اینجا براى 
مریض شـدن خوب اسـت» ظاهـراً مملکـت ما هم 
براى مریض شدن خوب اسـت. بیمار شدن در کشور 
ما چیز رمانتیکى است، همه یا دوست دارند بیمار شوند 
یا وانمود مى کنند کـه بیمارند، چرا؟ چـون آدم بیمار 
آزاد اسـت، چون وقتى بیماریم مسـئولیت ها از روى 

دوشمان برداشته مى شود.

چرك نویس
رئیس جامعه تورگردانان کشور بهترین روش فرهنگ 
سفر را کاهش تعطیالت نوروز و تقسیم آن در طول 

سال عنوان کرد.
ابراهیم پورفــرج درباره عواقب تعطیــالت نوروزى بر 
فرهنگ گردشــگرى کشــور اظهار داشــت: در هیچ 
جاى دنیا ایــن همه تعطیالت براى یــک ایامى به این 
صورت وجود ندارد، زیرا وقتى تعداد تعطیالت زیاد شود

 مســلماً مردم مجبور مى شــوند به ســفر بروند و سفر 
رفتن اکثر مردم یک کشــور یعنى پایین آمــدن ارائه 
خدمات و بى کیفیت شــدن ســفر و غالب مــردم نیز 

در سفرهاى نوروزى خسته مى شوند.
رئیس جامعه تورگردانان کشور بهترین روش فرهنگ سفر 
را کاهش تعطیالت نوروز و تقسیم آن در طول سال عنوان 
کرد و گفت: باید دولت و نهادهاى مرتبط سفر برنامه ریزى 
کنند تا تعطیالت طوالنى سفر در ایام نوروز در بین فصول 

تابستان، پاییز و زمستان تقسیم شود.
پورفرج با بیان اینکه ایام نوروز به هیچ عنوان زمان مناسبى 
براى سفر گردشگران خارجى به ایران نیست، افزود: مسلمًا 
وقتى در ایام نوروز این همه حجم سفر در سراسر کشور 
داریم تمام خدمات در هتل، حمل و نقل، غذا، پذیرایى و... 

بسیار اُفت مى کند.
به گزارش تسنیم، رئیس جامعه تورگردانان کشور ادامه 
داد: به هر حال بیشتر خانواده ها نیز به دلیل داشتن دانش 
آموز و اشــتغال خودشان مجبور هســتند در تعطیالت 
نوروز به سفر بروند، بنابراین باید زمینه اى فراهم شود تا 
تعطیالت طوالنى نوروز در بین فصول دیگر سال تقسیم 

شود تا انتخاب مردم براى سفر نیز مناسب تر شود.
رئیس جامعه تورگردانان کشــور به میــزان صدمات و 
فوتى ها در ایــام نوروز نیز گریــزى زد و گفت: مطمئن 
باشید برخى از مســافران در ایام نوروز 96 به مانند تمام 

سال هاى گذشته جان خودشان را در مسیرهاى سفر از 
دست مى دهند و این به دلیل همین حجم تعطیالت زیاد 

در بازده نوروز است.

تعطیالت زمستانى؛ فعالً نه
در همین حال یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شوراى اسالمى عنوان کرد: تعطیالت زمستانى 

مدارس هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
جبار کوچکى نژاد در گفتگو با آنا با توجه به اظهارات اخیر 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت مبنى بر اینکه 
الیحه اصالح تقویم آموزشى مدارس به تصویب هیئت 
وزیران رسیده است، اظهار داشت: دولت براى تهیه الیحه 
تغییر تقویم آموزشى اعالم آمادگى کرده اما تاکنون اقدامى 
در این خصوص صورت نگرفته و هیچ پیش نویسى به 

مجلس ارسال نشده است.
وى با بیان اینکه تغییر تقویم آموزشى در صورت تصویب 
باید به قانون تبدیل شود تا دولت هاى آینده نیز از این قانون 
پیروى کنند، افزود: کارشناســان و مسئوالن باید توجه 
داشته باشند زمانى تغییر تقویم آموزشى موفق خواهد بود 
که ادارات دولتى نیز تابع این قانون شوند، زیرا در غیر این 

صورت در کشور هرج و مرج ایجاد مى شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: نمى توان 
به بهانه کاهش آلودگى هوا نیمى از کشور را در زمستان و 
نیمى دیگر را در تابستان تعطیل کرد، زیرا تعطیلى مدارس 
ناخواسته بر روند فعالیت هاى والدین تأثیر مى گذارد و این 

ناهماهنگى، خانواده ها را دچار مشکل مى کند.
کوچکى نژاد در پاســخ به اینکه آیا تغییر تقویم آموزشى 
کشور در کاهش میزان آلودگى هوا تأثیر خواهد داشت؟ 
یادآور شــد: خیر، زیرا آلودگى هوا در فصل پاییز افزایش 

مى یابد و این امر چندان تأ ثیرى نخواهد داشت.

رئیس جامعه تورگردانان کشور مطرح کرد

تعطیالت نوروز،بین فصول تقسیم شود
نماینده مجلس: تغییر تقویم آموزشى، هرج و مرج ایجاد مى کند

به گزارش تسنیم، ســیل چند روز گذشته باعث شسته 
شــدن دیواره رودخانه فصلى منطقه و پیدا شــدن آثار 
باقیمانده از یک قبرســتان قدیمى کــه قدمت آن را 
به قرن 7 قمرى منصوب مى کنند در شــهر «جویم» 

الرستان شد.
در این رابطه خشایار شیبانى مدیر پایگاه میراث فرهنگى 
الرستان گفت: مردم شــهر «جویم» الرستان در قرن 
سوم قمرى به دعوت شخصى به نام «ابى احمد»  مسلمان 
شدند و بیشتر آثار این منطقه مربوط به دوران اسالمى 
است و گمانه زنى ها در روز یک بهمن در خصوص پیدا 

شدن شهر باستانى در این شهرستان صحت ندارد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگى الرســتان تشریح کرد: در 
این بارندگى ها بقایاى یک قبرستان قدیمى در مجاورت 
امامزاده کنونى منطقه کشف شد که به محض اطالع از 
موضوع، با هماهنگى حراست اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى فارس، نیروهاى یگان 

حفاظت میراث فرهنگى شهرستان و پاسگاه انتظامى به 
محل اعزام شــدند و اقدام به جمع آورى آثار مکشوفه و 

انتقال موقت بقایا به پاسگاه کردند.
وى خاطرنشان کرد: به محض آماده شدن محل و کاهش 

آب در منطقه، کارشناسان براى اجراى عملیات کاوش 
باستان شناختى در محل حاضر خواهند شد و تا زمان مهیا 
شدن شرایط، نیروهاى یگان حفاظت و انتظامى به طور 

ویژه مراقب محل موردنظر خواهند بود. 

آثار مکشوفه به پاسگاه نیروى انتظامى منتقل شد

اولین تصاویر قبرستان 700 ساله که سیل، آن را بیرون کشید
ادامه مذاکرات ایران و عربستان درباره حج

رئیس گروه دوستى ایران و روسیه و ارمنستان گفت: در 
شرایط فعلى تنها بازرگانان، تجار و گروه هاى گردشگرى 

ما مى توانند بدون داشتن ویزا به روسیه سفر کنند.
رمضانعلى سبحانى فر در گفتگو با میزان افزود: تورهاى 
گردشگرى باالى پنج نفر که داراى شناسنامه و مجوزهاى 
الزم از ارگان هاى مربوطه باشــند امکان حضورشان در 

روسیه بدون داشتن ویزا امکانپذیر است.
رئیس گروه دوستى و پارلمانى ایران و روسیه خاطرنشان 
کرد: تمامى گروه هاى باالى پنج نفر چه در قالب تورهاى 
گردشگرى و چه تحت عناوین دیگر درصورتى که بتوانند 
مجوزهاى الزم را از مجارى قانونى کشــور خودمان و 
روسیه فراهم کنند امکان حضورشــان در روسیه بدون 

ویزا وجود دارد.
سبحانى فر تأکید کرد: اما این نکته حائز اهمیت است که 
امکان سفر افراد به روسیه به صورت انفرادى بدون داشتن 

ویزا امکانپذیر نیست و ایرانیان اگر قصد سفر انفرادى به 
روسیه را دارند باید ویزاى انفرادى دریافت کنند.

وى با اشــاره به اینکه در حال انجام رایزنى هاى الزم با 
روسیه براى لغو ویزا بین دو کشور هستم، گفت: امیدواریم 
با توجه به گسترش روابط ایران و روسیه به خصوص در 

بعد تجارى این اقدام صورت گیرد.
رئیس گروه دوستى ایران و ارمنســتان درباره آمار سفر 
ایرانیان به ارمنستان گفت: به طور معمول طى سال هاى 
اخیر میزان ســفر ایرانیان به خارج از کشور در مقایسه با 
سفر خارجیان به ایران بیشتر اســت که این وضعیت در 

قبال میزان سفر ایرانیان به ارمنستان نیز صادق است.
سبحانى فر در پایان تصریح کرد: البته ذکر این نکته قابل 
اهمیت است که بگویم میزان سفر خارجیان به ایران  طى 
چهارسال گذشته و به خصوص بعد از توافق برجام رشد 
چشمگیرى داشته است که باید آن را به فال نیک گرفت.

چگونه بدون ویزا به روسیه سفر کنیم؟

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از مدارسى 
مى گوید که مجاز به دریافت هزینه در هنگام ثبت نام نیستند.

على زرافشان در گفتگو با میزان اظهار داشت: مدارس به دو 
گروه دولتى و غیرانتفاعى تقسیم مى شوند.

وى با اشاره به هزینه هایى که مدارس بابت شهریه از والدین 
دریافت مى کنند، افزود: مدارسى همچون غیرانتفاعى ها، 
استعداد درخشان و مدارس شاهد مجاز به دریافت مبالغى 
از والدین در هنگام ثبت نام هستند اما مدارس دولتى در این 
شرایط به هیچ عنوان مجاز به دریافت شهریه نخواهند بود. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در 
مدارس دولتى برخالف اینکه مدیران حق دریافت شهریه 
از دانش آموزان را ندارند اما مى توانند بر اساس تصمیمات 
همه مدیران و مسئوالن مدرسه و تأیید انجمن اولیا و مربیان 
با دریافت وجهى اقدام به برگزارى کالس هاى فوق برنامه 
کنند. زرافشان تأکید کرد: دریافت هزینه هاى فوق برنامه 

حتماً باید مورد تأیید مسئوالن و والدین باشد.
وى در پایان گفت: یکى از منابع درآمدى مدارس کمک هاى 

اولیا و مربیان است.

هنگام ثبت نام
 به این مدارس پول ندهید

دومین جلســه مذاکره هیئت حج جمهورى اســالمى 
با وزیر حــج و عمره عربســتان روز جمعه با بررســى 
موضوعات مورد اختالف میان دو طرف در جده برگزار 

شد.
به گزارش ایرنا، به نقل از رســانه هاى عربى، «محمد 
صالح بن طاهر بنتن» وزیر حج و عمره عربســتان در 
دیدار با هیئتى ایرانى به سرپرســتى حمید محمدى در 
خصوص هماهنگى هاى امور حجاج ایرانى براى حج 

امسال گفتگو کرد.
بنابر این گزارش، این گفتگــو در چارچوب دیدارهاى 
رسمى وزارت حج و عمره عربستان با همه هیئت هاى 
حج کشورهاى اســالمى صورت گرفته است و در این 
دیدارها معموًال دو طرف در خصوص استقبال از حجاج، 

اسکان و حمل و نقل آنها بحث و تبادل نظر مى کنند.
نخستین جلسه مذاکرات هیئت حج جمهورى اسالمى 
ایران با طرف سعودى بعدازظهر روز پنج شنبه در جده 

برگزار شد.
در نشست روز جمعه که در محل وزارت حج عربستان و 
با استقبال رسمى وزیر حج عربستان از سرپرست سازمان 
حج و زیارت و هیئت همراه در جده برگزار شد، طرفین به 

ارائه دیدگاه هاى خود پرداختند.
در این دیدار، محمدى سرپرســت هیئت ایرانى ضمن 
تبیین مواضع و انتظارات جمهورى اسالمى ایران و تأ کید 
بر حقوق حجاج ایرانى که پیش تر رئوس آن به وزارت 
حج عربستان اعالم شــده بود، به تشریح نقطه نظرات 

جمهورى اسالمى ایران در این ارتباط پرداخت.
از ســوى دیگــر، وزیر حــج و عمــره عربســتان، 
برنامه هاى وزارت متبوعش براى حج آتى را تشریح و 
اظهار امیدوارى کرد که حج آتى با حضور حجاج ایران 

برگزار شود. 
مقرر شد ابعاد مختلف موضوع در نشست هاى آینده مورد 

بررسى قرار گیرد. 

بیش از پنج هفته پیش، ساختمان پالسکو بعد از ساعاتى 
ســوختن در آتش، ریخت و 22 نفر در آن جان خود را از 
دست دادند اما برخى کارشناســان مى گویند این فاجعه 
مى توانست مرگبار تر از این هم باشد ولى تنها یک موضوع 
مانع رخ دادن چنین اتفاقى شد؛ ساختار ساختمان پالسکو.

شــهریار مزیدآبادى مدرس امداد و نجات که در محل 
حادثه پالســکو هم حضور داشــت در ایــن رابطه به 
خبرآنالین گفت: پالسکو اولین ساختمان بلندمرتبه با 
سن بیش از 50 ســال در ایران است که دچار فروریزش 
مى شود، این ساختمان فرم U شکل بود یعنى در وسط از 
زیرزمین تا سقف ساختمان یک فضاى خالى به صورت 
سالن قرار داشت، در قسمت شــمالى پالسکو هم یک 
ســاختمانى بود که در پنج طبقه با فضاى برج مشترك 
بود، یعنى ساختمان L مانند بود. ساختمان که مى ریزد 
این ساختمان پنج طبقه سالم مى ماند، یعنى شاید یکى 
از نقاطى که مى شد آتش نشان ها در آنجا عملیات کنند 

این قسمت بود.

او در رابطه با اینکه این ساختار چه تأثیرى بر تعداد کشته 
شدگان داشــت گفت: یکى از بزرگ ترین مزیت هاى 
طراحى این ســاختمان این بود که این ساختمان درون 
خودش ریخت وگرنه، آمار کشته شدگان بسیار بدتر بود. 
ببینید این ساختمان قطعاً براى ریختن طراحى نشده بود 
ولى این سازه آنقدر خوب مقاومت کرد که در درون خود 

فرو رفت.

چرا تعداد قربانیان فاجعه پالسکو،  زیاد نبود؟

رئیس انجمن نجــوم آماتــور ایران گفــت: روز یک 
شنبه(امروز) آخرین پدیده نجومى سال که خورشیدگى 

گرفتگى حلقوى است رخ مى دهد.
مسعود عتیقى با اشاره به وقوع آخرین پدیده نجومى سال 
اظهار داشت: روز یک شنبه هشتم اسفند خورشیدگرفتگى 
حلقوى آخرین پدیده نجومى امســال خواهد بود که از 
ســاعت 15و40 دقیقه به وقت ایران آغاز و به صورت 
جزئى ادامه مى یابد و ســاعت 16و45 دقیقه گرفتگى 
کامل خورشید به شکل حلقوى شروع و در ساعت 18و28 

دقیقه به حداکثر گرفتگى مى رسد. وى ادامه داد: ساعت 
21 گرفتگى حلقوى به پایان رسیده و نهایت در ساعت 
21و15دقیقه گرفتگى جزئى مرحله دوم نیز تمام مى شود.
به گفته رئیس انجمن نجوم آماتور  ایران با توجه به اینکه 
سایه کوچک ماه روى زمین مى افتد، این گرفتگى تنها 
در نقاط محدودى از جمله اقیانوس هاى منجمد جنوبى، 
آرام، اطلس و اقیانوس هند رخ داده و تنها ساکنان مناطق 
آمریکاى جنوبى، غرب و جنــوب آفریقا این گرفتگى را 

مى توانند مشاهده کنند.

خورشیدگرفتگى امروز در ایران دیده نمى شود
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نوزادى 3روزه
 در البى بیمارستان رها شد

مدیر بیمارستان شـهداى لنجان گفت: نوزاد دخترى 
سـه روزه در البى بیمارسـتان شـهداى لنجـان رها 

شده است.
اکبر آقابابایى افزود: این نوزاد به دلیل بیمارى زردى 
و با همکارى کادر پزشکى بیمارسـتان تحت درمان 

است.
مدیر بیمارسـتان شـهداى لنجان با اشـاره بـه اینکه 
این نوزاد در بیمارسـتان شـهداى لنجان متولد نشده 
و فقـط در ایـن مـکان رها شـده اسـت ادامـه داد: با 
هماهنگى هاى انجام شده با واحد حراست بیمارستان 
شـهداى لنجان قرار است بررسـى هاى الزم در این 

خصوص صورت بپذیرد.

 ارائه خدمات آموزشی 
به بازنشستگان

مدیر کل آمـوزش فنـی و حرفه اي اسـتان اصفهان 
گفـت: مراکز آمـوزش فنـی و حرفـه اي آمـاده ارائه 
خدمات آموزشـی بـه بازنشسـتگان و خانـواده آنان 

می باشند.
ابوطالـب جاللی گفـت: مى بایسـت آمـوزش هاي 
مهارتی نرم بـا توجه به عالیـق و نیاز بازنشسـتگان 

ایجاد گردد.
وي افزود: کلیـه مراکز آمـوزش فنی و حرفـه اي در 
اسـتان آمادگی پذیرش براي ارائه خدمـات  مهارتی 

را دارا می باشند.

 زورخانه شهداى خورزوق 
کلنگزنى شد

در آیینى با حضور مسئوالن شهرستان برخوار کلنگ 
ساخت ورزشگاه باستانى شهر خورزوق با نام  زورخانه 

شهداى خورزوق بر زمین خورد .
شـهردار خورزوق گفت:   ایـن ورزشـگاه در زمینى با 
680 متر مربع مسـاحت و زیربنا طى دوسـال ساخته 

مى شود .
حسـین حجازى اظهار داشـت: زمین این ورزشـگاه 
باستانى به ارزش دو میلیارد ریال توسط شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر خورزوق اهدا شده و براى سخت 

آن بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار نیاز است .

 دانشگاه صنعتى 
در صدر برترین هاى نانو

در یازدهمین جشـنواره برترین هاى فنـاورى نانو، از 
دانشـگاه صنعتى اصفهان به عنوان دومین مؤسسـه 

پژوهشى برتر فناورى نانو در کشور تجلیل شد.
در این آیین دانشگاه صنعتى اصفهان پس از دانشگاه 
تهران به عنوان دومین مؤسسـه پژوهشـى برتر نانو 

کشور معرفى شد و مورد تجلیل قرار گرفت.
انتشـار 322 مقالـه ISI، ثبت شـش اختـراع داخلى، 
انجام 85 پایان نامه در حوزه فناورى نانو، توسـعه دو 
محصول مبتنى بر فناورى نانو، کسـب 109 امتیاز از 
فروش محصوالت شـرکت هاى دانش بنیان، انجام 
یک پایان نامه مبتنى بر نیاز صنعت و چاپ یک کتاب 
انگلیسى در این حوزه، از جمله دلیل انتخاب دانشگاه 
صنعتى اصفهان به عنوان دومین مؤسسـه پژوهشى 

برتر فناورى نانو کشور عنوان شده است.

افتتاح نمایشگاه 
کاریکاتورهاى اجتماعى  

مدیر خانـه کاریکاتور حـوزه هنرى اسـتان اصفهان 
گفـت: در هفته  کاریکاتـور اجتماعى، نمایشـگاه 30 
اثر از کاریکاتوریسـت هاى اصفهانى بـا موضوع آزاد 
و فن هـاى مختلف با تأکیـد بر مسـائل اجتماعى، در 

دانشگاه اصفهان افتتاح شد
پیـام پورفـالح اظهار داشـت: ایـن نمایشـگاه تا 15 
اسفندماه 1395 از ساعت 8 صبح تا16 درگروه علوم 
اجتماعى دانشگاه اصفهان جهت بازدید عالقه مندان 

دایر خواهد بود.
وى افـزود: ایـن نمایشـگاه شـامل 30 اثـر از آثـار 
کاریکاتوریست هاى اصفهانى در ابعاد 30 در 40 است.

معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: شهرســتان خمینى شــهر بزرگ ترین 
تولیدکننده گل شب بوى کشور با تولید ساالنه 11 میلیون 

کوزه گل شب بو است.
اصغر کرمانى افزود: شناخت نقاط ضعف و قوت، ارتقاى 
ظرفیــت، طرح مشــکالت و کمبودهــاى و نیازهاى 
تولیدکنندگان گل شــب بو، بازاریابى، توجه به بخش 
صادرات و راهکار رفع مشکالت از اهداف اصلى تشکیل 

جشنواره گل شب بو است.
وى با بیــان اینکه تولید گل شــب بوى شهرســتان 
خمینى شــهر مى تواند بخش عمده اى از نیاز بازار شب 

عید استان و کشور را تأمین کند، اعالم کرد: شهرستان 
خمینى شهر به عنوان نخستین تولیدکننده گل شب بوى 
کشــور و تولیدکننده برتر گل هاى زینتى در اســتان 
اصفهان محســوب مى شــود؛ در حدود 40 درصد گل 
و گیاه تزیینى اســتان اصفهان در خمینى شــهر تولید

 مى شود.
کرمانى بیان داشــت: 43 درصد از گل هاى آپارتمانى 
اســتان اصفهان معادل 850 هــزار عدد گلــدان در 
شهرستان خمینى شهر تولید مى شود و این شهرستان 
رتبه ششم گل هاى شاخه بریده با تولید دو میلیون و 600 

هزار شاخه گل معادل 5 درصد تولید استان را داراست.

مدیر کل راهدارى وحمل ونقل جاده اى اصفهان گفت: 
پیش فروش بلیت هاى نــوروزى اتوبوس ها همزمان با 
سراسر کشور آغاز شــد و بلیت  ها به قیمت سال قبل به 

فروش مى رسد.
داریوش امانى اظهار داشت: فروش حضورى بلیت هاى 

نوروزى از اواسط اسفندماه آغاز مى شود.
وى بیان داشــت: تمام افرادى که قصد سفر با وسائط 
نقلیه عمومــى در ایــام نــوروز را دارند، مــى توانند 
به صورت اینترنتــى و از طریق پایــگاه اختصاصى یا 
مشــترك شــرکت هاى حمــل ونقل مســافربرى 
به نشــانى payaneh.ir ویا به صــورت حضورى وبا 

مراجعه به دفاتر فروش بلیت ســطح شــهر ومستقر در 
پایانه هاى مسافربرى نســبت به تهیه بلیت خود اقدام

کنند.
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
در خصوص نرخ بلیت  هاى نوروزى افزود: باهدف تشویق 
و ترغیب عموم براى استفاده از وســایل نقلیه عمومى 
قیمت هابراى سفر افزایش نیافته است وبلیت ها با نرخ 

سال 1395 عرضه خواهد شد.
وى بیان داشت: از مسافران مى خواهیم براى تهیه بلیت 
وانجام سفر، برنامه ریزى مناســبى داشته باشند و تهیه 

بلیت سفر خود رابه روزهاى پایانى موکول نکنند.

خمینى شهر، بزرگ ترین 
تولیدکننده گل شب بو 

فروش بلیت هاى نوروزى 
اتوبوس با نرخ سال قبل 

جشــن دانش آموختگى بیش از صد دانشــجوى رشته 
مهندسى دانشگاه شهرضا برگزار شد

به گزارش روابط عمومى دانشگاه شهرضا، رئیس دانشگاه 
دولتى شهرضا در مراسم دانش آموختگى دانشجویان این 
دانشگاه که در سالن سرو مجتمع شهید مدرس شهرضا 
برگزار شــد با تبریک روز مهنــدس و دانش آموختگى 
دانشجویان، اظهارداشــت: روز مهندس، فرصت بسیار 
مغتنمى است که با همکارى و همراهى دولت، دانشگاه، 
بنگاه هاى تولیدى و خدماتى شــرایط مناســبى براى 
توســعه اقتصادى پایدار و تحقق شعار اقتصاد مقاومتى 

فراهم شود.
دکتر امیرحسین على بیگى با بیان اینکه مهندسى پلى 
میان علم و جامعه است، گفت: مهندسى یا دانش عملى، 
شناختى است که انسان از آن بهره بردارى مى کند و آن را 

در سازندگى خویش یا جامعه به کار مى گیرد.
وى افزود: بخشــى از نیروى انسانى مورد نیاز هر جامعه 
پیشرفته، مهندسان ماهر، متخصص، متعهد، با کفایت، 
مسئول و خالق و آشنا به نیازهاى جامعه و شرایط فنى و 
صنعتى کشور و جهان و به طور کلى مهندسان کارآفرین 

است.

رئیس دانشگاه دولتى شهرضا  با بیان اینکه در کشورهاى 
توسعه یافته، برنامه هاى آموزشــى مهندسى با شتابى 
هم پایه با جریان توسعه فناورى، در حال تحول و دگرگونى 
اســت، گفت: مى بایســت با نگاهى دقیق به شرایط و 
نیازهاى ملــى و تحوالت بین المللــى در هماهنگى با 
طراحــان برنامه هاى توســعه ملى، کوشــش کرد  تا 
برنامه هاى آموزشى مناسبى براى دانشجویان رشته هاى 

مهندسى تدوین و ارائه شود.
على بیگى افزود: امروزه مهندسان با نیروى خالق خود 
نقشــى کلیدى در طراحى و تولیــد محصوالت جدید، 
توسعه صنایع، افزایش درآمد ملى و توسعه پایدار برعهده 

دارند.
وى بیان کرد: با توجه به تمدن کهن کشور ایران، قدمت 
آموزش هاى مهندسى داراى پیشینه اى چند هزار ساله 
است، اشیاى به جا مانده از ایران باستان، نشان مى دهد 
که صنعتگران از مهارت هاى باالیى در ساخت مصنوعات 

صنعتى برخوردار بوده اند.
على بیگى در پایــان تصریح کرد: دانــش آموختگان 
مهندسى نقش حیاتى در مواجهه با چالش بزرگ توسعه 

پایدار دارند که جهان قرن 21 با آن روبه رو است.

ساسان اکبرزاده
معاون توسعه بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با چیدن روبان بیستمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان، درب هاى این 

نمایشگاه را به روى عالقه مندان باز کرد.
بیستمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان تا فردا 9 اسفند از ساعت 16 
تا 22 در محل دایمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در پل 

شهرستان پذیراى عالقه مندان مى باشد.
در حاشــیه برگــزارى این نمایشــگاه، مدیــر امور نمایشــگاه هاى 
شــرکت نمایشــگاه هاى بیــن المللــى اســتان اصفهــان گفت: 
74 مشــارکت کننده این نمایشــگاه در 9 هــزار متــر مربع فضاى 
نمایشــگاهى به ارائه نمونه هــاى جدید محصــوالت و خدمات خود 

مى پردازند.
مجید نایب زاده افزود: در این دوره نمایندگان استان هاى اصفهان، تهران، 
خراسان رضوى، آذربایجان شــرقى، قم و البرز و همچنین نمایندگان 
فروش محصوالت کشورهاى آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان، 

کره جنوبى و ترکیه حضور دارند.
وى ادامه داد: در این نمایشگاه، انواع لوازم خانگى، یخچال و فریزر، اجاق 
گاز، بلور و چینى، لوازم برقى خانگى، بخــارى، تلویزیون، کولرگازى و 
چرخ خیاطى عرضه شده و دوو، اســنوا، گلدیران، آلتون، الکترواستیل، 
مادیران، شهاب، پیلوت، چینى زرین، توس چینى، آرکوپال، بوش، سونى 

و ... نمونه برندهاى داخلى و خارجى هســتند که محصوالت خود را به 
نمایش گذاشته اند.

نایــب زاده مى گوید: نمایشــگاه لــوازم خانگــى از قدیمــى ترین 
نمایشگاه هاى استان است که از سال 72 در تقویم نمایشگاه هاى ایران 
مد نظر قرار گرفته و امیدواریم سال آینده در محل جدید نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان به سوى برند ســازى رفته و شاهد آگاهى و 
خواست مردم، خرید کاالهاى ایرانى با کیفیت که خدمات پس از فروش 

ارائه مى دهند باشد.
■■■

معاون توسعه بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم 
به خبرنگاران گفت: این گونه نمایشگاه ها مخاطبین خاص خود را طلب 
مى کند و امیدواریم از سال آینده و در محل جدید شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان این نمایشگاه بازدیدکنندگان تخصصى خود را 

بیابد که در این صورت رهاوردهاى بهترى خواهد داشت.
محمد مجیرى با بیان اینکه شرکت هاى بازرگانى داخلى در یکسال اخیر 
از روند مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید داخلى، احســاس رضایت 
مى کنند ،اظهار داشت: از ابتداى سال 96، باید مبدأ و مقصد کاال، در سامانه 
جامع انبارها ثبت شود تا بارنامه صادر گردد. در غیر این صورت ، بارنامه اى 

صادر نخواهد شد و این مى تواند به کنترل قاچاق کاال کمک کند.
وى با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان داخلى بایــد محصول با کیفیت و 

استاندارد تولید کنند تا مردم بیش از گذشــته به خرید کاال هاى ایرانى 
ترغیب شوند، افزود: همه باید کمک کنند تا با تولید داخلى و کاالهاى 
استاندارد و با کیفیت بتوانیم موجبات افزایش تولید، حفظ و توسعه اشتغال 

را فراهم آوریم.
معاون توسعه بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
مى گوید: ما تاکنون به صورت ســنتى تولید کرده ایم اما امروز دیگر با 
تکنولوژى هاى قدیم نمى توان کاالى خانگى مرغوب تولید کرده و با 
دیگر کشورها که از تکنولوژى روز استفاده مى کنند رقابت کنیم. بنابراین 
باید براى تولید کاال و رقابت پذیر بودن آن، از امکانات و تکنولوژى هاى 

روز بهره گرفت.
مجیرى ضعیف بودن بازاریابى فروش کاال در داخل و خارج و ســنتى 
عمل کردن در این راســتا و عــدم نقدینگى واحدهــاى تولیدى را از 
دیگر مشــکالت برشــمرد و افزود: اجراى طرح رونق براى واحد هاى 
کوچک و متوســط و اختصاص حدود هزار میلیارد تومان به این امر که 
تاکنون نیز 750 میلیارد تومان آن در قالب تسهیالت به این واحدهاى 
تولیدى پرداخت شــد و اختصاص ســه میلیارد تومان براى واحدهاى 
تولیدى بزرگ، کار بســیار خوبى بود که انجام شــد و امید اســت این 
حرکت ها در سال آینده تداوم داشته باشد و شاهد رونق واحدهاى تولیدى 

باشیم.
وى ایجاد فروشــگاه هاى بزرگ و زنجیره اى را از سیاست هاى دولت 

خواند و گفت: فروشگاه هاى بزرگ و زنجیره اى در شبکه توزیع، نقش 
اساســى دارد و عرضه کاال به مردم با قیمت مناسب صورت مى گیرد و 
واسطه ها حذف مى شوند و این ظرفیت در استان اصفهان وجود دارد تا 
سرمایه گذاران نسبت به ایجاد فروشگاه هاى بزرگ و زنجیره اى اقدام 

کنند.
■■■

مدیر فروش محصوالت یک برند خارجى هم به خبرنگاران گفت: استان 
اصفهان یکى از قطب هاى تولید لوازم خانگى در کشور بوده که پتانسیل 

قطب تولید منطقه اى را هم دارد.
احسان ایزدى اصل اظهار داشت: متأســفانه شرکت هاى تولید کننده 
ما در داخل کشور چند وجهى نیســتند در حالى که ما جوانان با استعداد، 
مجرب و کاربلد داریم که اگر حمایت شوند مى توانند در عرصه هاى بین 

المللى بدرخشند.
وى افزود: متأســفانه برخى برندهاى بزرگ شــناخته شده بین المللى 
محصوالت درجه 3 خود را با احتســاب قیمت محصوالت درجه یک، 
ثبت سفارش کرده و در کشــور عرضه مى کنند که با برند اصلى بسیار 

تفاوت دارد.
ایــزدى اصــل، قاچــاق، بروکراســى، مالیــات، عــدم هماهنگى 
دستگاه هاى مرتبط و ... را از آسیب هاى فروش در محصوالت خانگى 

برشمرد و خواستار حمایت مسئوالن براى رفع موانع و مشکالت شد. 

در افتتاحیه نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان عنوان شد 

با تکنولوژى قدیمى، کاالى مرغوب تولید نمى شود

ثبــت نــام از داوطلبــان نمایندگــى اولیــن میان 
دوره اى دهمین دوره مجلس شوراى اسالمى در حوزه 
انتخابیه شهرستان اصفهان از امروز هشتم اسفند در 

وزارت کشور و فرماندارى اصفهان آغاز مى شود.
شهرســتان اصفهان داراى پنج کرســى در مجلس 
شوراى اسالمى اســت که در انتخابات دهمین دوره 
مجلس در اســفند سال گذشته، شــوراى نگهبان، 
انتخابات منتخب سوم شهر اصفهان را باطل اعالم 
کرد و بدین ترتیب چهار نفر از این شهرستان راهى 
مجلس دهم شــدند و انتخاب نفر پنجــم منوط به 

برگزارى انتخابات میان دوره اى مجلس شد.
معاون سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان گفت: ثبت 
نام از داوطلبان نمایندگــى انتخابات میان دوره اى 
مجلس تا چهاردهم اسفند سال جارى به مدت هفت 

روز ادامه خواهد داشت.
رضا عقدایى با اشاره به دستور وزیر کشور براى شروع 

فرآیند انتخابات میان دوره اى دهمین دوره مجلس 
شوراى اســالمى به چهار حوزه انتخابیه در کشور از 
جمله اصفهان، افزود: انتخابات میان دوره اى دهمین 
دوره مجلس شوراى اسالمى در استان اصفهان فقط 
در شهرســتان اصفهان و براى انتخاب یک نماینده 

برگزار مى شود.
وى همچنین با اشــاره به اینکه ثبت نام از داوطلبان 
نمایندگى پنجمین دوره شــوراهاى اســالمى شهر 
و روستا در اســتان اصفهان از ســى ام اسفند سال 
جارى آغاز مى شود، اظهار داشت: ثبت نام انتخابات 
شوراهاى اســالمى نیز به مدت هفت روز تا ششم 

فروردین سال آینده ادامه مى یابد.
معاون سیاسى امنیتى اســتاندارى اصفهان مهلت 
ثبت نام نمایندگى دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهورى را نیز از 22 تا 26 فروردین ســال آینده به 

مدت پنج روز اعالم کرد.

جمال نوروزباقرى
ماهیت برگزارى جشــنواره ها در ایران هنوز یک پرسش 
بزرگ است و پاســخ آن را کســى نمى داند و صرفًا این 
جشنواره ها برگزار مى شــوند بدون دستیابى به  هر آنچه 

اهداف یک جشنواره مى تواند باشد.
از بین جشنواره ها بیشترین سهم مختص فرهنگ و هنر 
است و بیشترین ســهم فرهنگ و هنر را جشنواره هاى 
مختص به سینما، فیلمسازى وچه چه به خود اختصاص داده 
است.  سهم شهر اصفهان نیز از این جشنواره ها کم نیست 
و در طول سال، ارگان هاى دولتى و مؤسسات وابسته به آن 
در این شهر به برگزارى مستمر و ساالنه تالش مى نمایند.

این روزها جشنواره اى در اصفهان در حال برگزارى است 
که طى چندین سال تالش کرده تا هیچ کارى نکند و فقط 
نزدیک ایام برگزارى آن کنفرانس خبرى، جلســات هم 
اندیشــى، تبلیغات محیطى و مجازى و خالصه اینکه به 
روال سابق خود با اســتفاده از حضور چهره ها، سر و صدا 

و هیاهو  ایجاد کند.
طى دوسال گذشته این جشــنواره به دالیلى که به گفته 
مسئوالن برگزارى مشکالت مالى عنوان شده بود، برگزار 
نشد. گفتنى است جشــنواره حســنات در واقع برآمده از 
صندوق مؤسسه مالى و اعتبارى فردوسى(آرمان) است. 
حال باید پرسید که برگزارى این جشنواره در جهت رشد 

توسعه فرهنگ خّیرین و نیکوکارى است؟!
جشــنواره اى که زمان برگزارى و فراخــوان آن مدام در 
حال تغییر باشــد، نمى تواند نام یک مناسبت فرهنگى را 
به دوش بکشد زیرا نشان مى دهد مسئوالن آن هیچگونه 
برنامه ریزى و هدفى از اجرا ندارند و تنها شاید مسائلى را 
دنبال مى کند که هر مؤسســه مالى براى گردش ارقام و 

اعداد خود در این ســال ها کرده است. کانون حسنات در 
طول سال هاى گذشته در اصفهان به نام کانون صندوق 
هاى قرض الحســنه مشــغول به فعالیت بــود که دچار 
یکسرى مشکالت شد و با حکم دادگاه تغییر شکل داد و 
مؤسسه اى ایجاد شد به نام کانون نشر و ترویج فرهنگ 
اسالمى حســنات که تعدادى از اعضاى سابق صندوق و 
تعدادى از مدیران استان جزو مؤسسان این کانون، در صدد 
برآمدند تا این کانون شکل بگیرد. بعد از مدت ها فعالیت، 
دوباره این کانون دچار مشکالتى شد و وقتى وزارت کشور 
اعالم کرد صندوق هاى قرض الحسنه باید محدود شوند، 
مدیران تصمیــم گرفتند تا از طریــق وزارت تعاون یک 
مؤسسه تعاونى  ایجاد کنند به نام تعاونى حسنات که بخش 
فرهنگى امور محوله را انجام مى داد؛ ازجمله: همســان 
سازى صندوق هاى قرض الحســنه و مسابقاتى که بین 
صندوق ها برگزار مى شد. از جمله اولین اقدامات فرهنگى  
آن نیز مى توان به ایجاد مــدارس علمى و فرهنگى امام 
صادق(ع) اشاره کرد. از دو سال پیش وزارت کشور و بانک 
مرکزى اعالم کردند مؤسســات قرض الحسنه باید زیر 
پوشش مؤسسه تعاونى حسنات باشند که دوباره یکسرى 
تغییراتى صورت گرفت و تعدادى از مؤسسات با هم ادغام 
شدند که ماحصل آن؛ مؤسسه مالى واعتبارى فردوسى بود 

که اولین وتنها حامى مالى  جشنواره فیلم حسنات است.

نقطه شروع جشنواره فیلم حسنات
نقطه آغاز جشنواره فیلم حسنات از آنجایى است که بانک 
مرکزى و وزارت کشور فشار به صندوق هاى قرض الحسنه 
مى آورند که تنها نباید فعالیت اقتصادى داشته باشند، بلکه 
باید ترویج کننده قرض الحســنه بین مردم باشند(البته با 

وجه هایى که شــاید در این زمینه تخصیص یافته بود). 
کانون حسنات در صدد برآمد که در ابتدا فرهنگ احسان 
ونیکوکارى را در جامعه تقویت کند و از آن طرف منابع مالى 
خود را افزایش دهد.  یکى از راه هاى تأثیر گذارى، استفاده 
از ابزار تصویر است که این کانون تالش کرد تا به وسیله 
آن، اهداف و سرمایه هاى  خود را دنبال کرده و گسترش 

دهد.

زمزمه هاى تعطیلى
در دوره سوم این جشنواره زمزمه هاى تعطیلى آن شنیده 
شــد که باز عوامل اجرایى آن به همین سبک وسیاق و با 
کمى تأخیر آن را برگزار کردند. بایــد اذعان کرد که این 
جشنواره از ابتداى اولین سال برگزارى خود (سال 1389) تا 
همین چندمین دوره آن، نتوانسته به موضوعى که خود شعار 
مى دهد دست پیدا کند. در دوره هاى قبلى براى عده اى 
سئوال مطرح مى شد که چگونه است  افرادى که نزدیکى و 
قرابت خاص با بعضى از اعضاى اصلى این جشنواره دارند، 
سمت هایى را برعهده مى گیرند و در اختتامیه جشنواره نیز 
آثار آنها به عنوان مقام هاى برتر جایزه مى گیرد؟! جشنواره 
حسنات بیشتر از آنکه منادى پیام هاى اخالقى خود باشد، 
گرفتار کلیشه ها و بعضاً رفتارى است که پسندیده شعار آن 
- که ترویج نیکوکارى باشد- نیست. کشف استعدادهاى 
ناب فیلمسازى، دیگر شعار این جشنواره است که متأسفانه  
زمانى تحقق مى یابد که امکانات یکپارچه در اختیار همگان 

قرار بگیرد نه عده اى خاص و با سفارش این و آن.
جشــنواره ها در ایران ترکیب سیاست و اقتصاد هستند و 
این به معنى مرگ هنراست. نمونه عینى آن را مى توان در 

جشنواره امسال فیلم فجر به خوبى مشاهده کرد.

مرگ هنر در جشنواره حسنات

جشنواره آرمانى در اصفهان 

برگزارى جشن 
فارغ التحصیلى 

رشته هاى مهندسى 
دانشگاه شهرضا

ثبت نام انتخابات مجلس در اصفهان از امروز
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احداث بزرگ ترین میدان میوه 
غرب اصفهان در نجف آباد

قائم مقام شهردارنجف آباد گفت: بزرگ ترین میدان 
میوه و تـره بارغـرب اصفهـان در زمینى به وسـعت 
62هزارمترمربع با مشارکت بخش خصوصى درنجف 

آباد احداث مى شود.
محمد مغزى اظهار داشـت: پروژه بزرگ میدان میوه 
و تره بار جدید شـهر که با مشارکت بخش خصوصى 

سال گذشته آغاز شده، درمراحل پایانى است.
وى افزود: با مرتفع شدن برخى موانع روند اجراى این 
پروژه سـرعت خوبى پیدا کرده به طورى که با اتمام 
سـفتکارى قسـمت هاى مختلف آن، وارد فاز نازك 
کارى شده ومراحل جابه جایى غرفه هاى میدان میوه 

و تر بار قدیم به شکل جدى کلید خورده است. 
مغزى گفـت: این طـرح که بـا هزینه اى بالـغ بر65 
میلیـارد تومـان مراحـل پایانـى خـود را پشـت سـر 
مى گذارد شامل 71 غرفه اسـت که هرکدام نزدیک 

به دو برابر میدان کنونى میوه وتره بار مساحت دارد.

تصویب طرح تکمیل 
فاضالب شهرى شهرضا 

رئیس شـوراى اسـالمى شـهر شـهرضا گفت: طرح 
تکمیل پروژه ملى فاضالب شهرى شهرضا، به تصویب 

نمایندگان مردم در شوراى اسالمى شهر رسید.
على احمدى عنوان کرد: پس از سه دهه وقفه، تکمیل 
پروژه ملـى نیمه تمام فاضالب شـهرى شـهرضا، به 

تصویب رسید.
وى اظهار داشـت: بر اسـاس این مصوبه مقرر شـد تا 
شـهردارى شـهرضا با همکارى وزارت نیـرو در مدت 
چهار سـال، با مشـارکت مردم این طـرح را بـه اتمام 

برساند.
رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا بیان کرد: در حال 
حاضر 280 کیلومتر از مسیر فاضالب شهرى شهرضا 
باقى مانده است که به موجب این مصوبه در مدت چهار 

سال تکمیل خواهد شد.

314 زندانى جرائم مالى در 
زندان اصفهان به سر مى برند

رئیس شـوراهاى حل اختالف استان اصفهان گفت: 
314 نفر بابـت محکومیت هاى مالى در این اسـتان 

زندانى هستند.
مهدى رستگارى افزود: تاکنون 75 زندانى غیر عمد 
به ستاد دیه معرفى شدند تا پس از پرداخت دیه نسبت 

به آزادى آنها اقدام شود.
وى خاطرنشان کرد: 248 نفرهم عالوه بر محکومیت 

شورایى داراى محکومیت هاى دیگر نیز هستند.
رستگارى افزود: شوراهاى حل اختالف استان در 13 
حوزه قضائى شامل اصفهان، کاشـان، خمینى شهر، 
لنجان، فریدن، گلپایگان، شـهرضا، خوانسار و نایین 

شعب ویژه زندان تشکیل داده اند. 
رئیـس شـوراهاى حـل اختـالف اسـتان اصفهـان 
همچنین از آزادى سـه زندانـى از حبـس در دى ماه 
با تالش هاى پیگیر مجدانه کارکنان شـوراهاى حل 

اختالف استان خبر داد.
وى ادامه داد:در این راسـتا دو نفر از زندان شهرستان 
اصفهان و یک نفر از زندان نجف آباد از بند رها شدند.

اتمام پروژه آبرسانى 
در نجف آباد

مدیر کل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
طى روزهاى اخیـر عملیات تکمیل دو پـروژه اجراى 
شبکه آبرسـانى با مجموع هزینه 55 میلیون تومان و 
طول بیش از 600 متر در مرکز و شمال شهر نجف آباد 
به پایان رسیده که با بهره بردارى از آنها ضمن تسریع 
در روند تعریض یکـى از معابر اصلى، شـاهد کاهش 

هزینه هاى جارى شبکه آبرسانى نیز خواهیم بود.
  هاشـم امینى اضافه کـرد: در محدوده خیابان شـیخ 
بهایى نیز که اجـراى بیـش از 19هزار متر شـبکه با 
هزینه یک میلیارد و 800 میلیون تومان هدف گذارى 
شده، اخیراً کار شبکه گذارى در سـه کوچه از خیابان 
آزادگان بـه طول نزدیـک بـه 500 متر پایـان یافته 

است .

خبر

رئیس پلیس آگاهی اصفهــان در خصوص طرح هاى 
برنامه ریزى شده ویژه نوروز گفت:به منظور پیشگیري، 
خنثی سازي و کشف سرقت ها و سایر جرائم در اسفند ماه 
و تعطیالت عید نوروز در نظر اســت طرح هاي ویژه اي 

توسط پلیس آگاهی اصفهان اجرا شود.
سرهنگ ستار خسروي اظهار داشت: طرح مقابله با جیب 
بري و کیف زنی در اتوبوس هاي شرکت واحد و اماکن 
شلوغ و بازارها که به صورت غیر محسوس و با همکاري 
شرکت واحد اتوبوســرانی به مرحله اجرا درآمده و هدف 
دستگیري سارقان، کیف زن ها، جیب برها و پیشگیري 

از سرقت است.

این مقام انتظامــی ادامه داد: با توجه بــه اینکه در ایام 
تعطیالت عید نوروز بخشی از ســارقان از استان هاي 
همجوار و حتی غیر همجوار استان اصفهان جهت ارتکاب 
ســرقت یا دیگر اعمال مجرمانه به این استان می آیند 
طرح اشراف اطالعاتی مجرمان غیر بومی اجرا می شود.

سرهنگ خســروي افزود:طرح ســوم کنترل مجرمان 
حرفه اي و سابقه دار با هماهنگی مقامات قضائی است 
که در این طرح افراد سابقه دار مرتکب تکرار جرم در رصد 
اطالعاتی قرار خواهند گرفت و اگر کوچک ترین تحرك 
مجرمانه اي از آنها دیده شــود برخورد قانونی صورت 

خواهد گرفت.

اســتاندار اصفهان حجم ســد زاینده رود را 206 میلیون 
مترمکعب خواند و گفت:  این میزان نسبت به سال گذشته 
14 درصد و نسبت به بلندمدت بیش از 70 درصد کاهش 

را نشان مى دهد.
رسول زرگرپور اظهار داشت:  بر اساس گزارش اداره کل 
هواشناسى، بارش در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 
و هم نسبت به بلندمدت کاهش داشته است. وى با بیان 
اینکه در کل استان اصفهان به طور میانگین 72 میلیمتر 
بارش گزارش شده، اظهار داشت:  این میزان بارش نسبت 
به بلندمدت 24 درصد کاهش داشته و در شهر اصفهان 

تنها 25 میلیمتر بارش گزارش شده است.

وى افزود:  بر اساس این گزارش ها تنها در شهرستان هاى 
خوانسار، گلپایگان و فریدن بارش ها نسبت به میانگین 

باالتر است.
زرگرپور با بیان اینکه19/7 درصد استان در خشکسالى 
شدید قرار گرفته اســت، تصریح کرد: مناطق مرکزى و 
برخى مناطق جنوبى استان خشکســالى شدید دارند و 
93 درصد جمعیت و 89 درصد مســاحت استان درگیر 

خشکسالى هستند.
وى اضافه کرد:  بر اساس پیش بینى هواشناسى بارش هاى 
فصل زمســتان و بهار به حدى نخواهد بــود که جبران 

کاهش بارش ها را داشته باشد.

 بارش هاى بهار هم 
کم آبى را جبران نمى کند

اجراى طرح هاي پلیس آگاهی 
اصفهان ویژه نوروز 96

در روز جمعه 6 اســفند ماه، بیش از ســه هزار و 300 
گردشگر به پیست اسکى فریدونشهر آمدند و لحظات 

شاد و مفرحى رقم خورد.
به گــزارش ایمنا، در یــک جمعه نیمه ابرى پیســت 
اسکى فریدونشــهر پذیراى خیل عظیم گردشگران و 

ورزشکاران عالقه مند به ورزش هاى زمستانى بود.
به گفته مهدى ملیانیان رئیــس اداره ورزش و جوانان 

فریدونشهر، در روز جمعه 6 اسفندماه، بیش از سه هزار 
و 300 گردشگر به پیست اســکى فریدونشهر آمدند و 

لحظات شاد و مفرحى رقم خورد.
محمود یسلیانى رئیس هیئت اسکى استان  اصفهان نیز 
از برگزارى مسابقات اسکى آلپاین قهرمانى کشور در 
پیست اسکى فریدونشهر از هشتم تا یازدهم اسفند ماه 

سال جارى خبر داده است.

وى افزود: در این مدت پیست اسکى فریدونشهر، تنها 
پیست استاندارد اســتان اصفهان فقط در نوبت بعد از 

ظهر میزبان گردشگران خواهد بود.
یســلیانى همچنین از تعطیل بودن پیســت اســکى 
فریدونشــهر در روز پنج شــنبه هفته جارى به علت 
مصادف بودن با ســالگرد شــهادت حضرت صدیقه 

زهرا(س)، خبر داد.
الزم به ذکر است بر اســاس اعالم مدیر کل جوانان و 
ورزش استان اصفهان،  پیســت اسکى فریدونشهر در 
مزایده اى به شرکت تعاونى این شهرستان سپرده شده 
است و تعاونى پس از تکمیل و تجهیز، بهره  بردارى از 

این پیست را 25 سال در اختیار خواهد داشت.
ساالنه 30 هزار نفر از امکانات پیست اسکى فریدونشهر 
اســتفاده مى کنند و اقامتگاه ویژه ورزشکاران، پیست 
آموزشى، پارکینگ، تله اسکى به طول 976 متر، برف 
کوب و رستوران از امکانات پیست اسکى فریدونشهر 

است.
بارش هاى خوب اخیر در این شهرستان، موجب افزایش 
حجم برف پیست فریدونشهر شــده و هم اکنون این 
پیست در شرایط خوبى قرار داشته است و محیط جذابى 
را براى دوستداران تفریحات زمســتانه فراهم آورده 

است.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان از رفع تصرف یک میلیون و 100 هزار مترمربع 
زمین در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان، با اجراى حکم 
قضائى، قطعه زمینى به متراژ 110 هکتار در مجاورت نیروگاه اصفهان و در شهرستان 

شاهین شهر ومیمه به ارزش حدود 120 میلیارد تومان رفع تصرف شد.
این لکه عظیم شهرى واقع در پالك 2924 شهرستان شاهین شهر و میمه در مجاورت 
نیروگاه اصفهان با مطرح شدن شکایت در محاکم قضائى از سال 91 منتج به قلع و قمع 

زمین و رفع تصرف شد.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان جهت 
رفع تصرف از اراضى ملى و دولتى گفت: خوشبختانه با وجود یگان حفاظت از اراضى 
سازمان ملى زمین و مسکن در استان و آغاز به کار این یگان از اوایل سال 95 در استان 
بیش از 350 هکتار از اراضى ملى داخل محدوده و حریم شهرها تاکنون در سطح استان 
اصفهان رفع تصرف شده که از جمله آن رفع تصرف 110 هکتار زمین واقع در بختیار 
دشت از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه است که روز شنبه حکم قلع بنا با حضور 

کلیه عوامل اجرایى به اجرا درآمد.
حجت ا... غالمى با توجه به زمانبر بودن اجراى احکام در این زمینه اظهار داشــت: با 
ارائه اولین دادخواست علیه متجاوزین با ورود دستگاه قضا رأى توقف عملیات صادر 
مى شود که متأسفانه این متصرفین به صورت شــبانه و در زمان تعطیالت با کاشت 

درخت و احداث بنا و استخر در این اراضى نسبت به تثبیت تصرف خود بر روى زمین 
اقدام مى کنند و در این مورد چندین بار عملیات ســاخت متوقف و اخطارهاى قبلى به 
متصرف ابالغ مى شود و نتیجه اى حاصل نشده و در نهایت عملیات تخریب با حکم 

قضائى انجام شد و به اجرا درآمد.
مدیرکل راه وشهرسازى اســتان اصفهان در پاســخ به چگونگى اخذ مجوزها براى 
دریافت انشعابات آب، برق و... در این اراضى بیان کرد: متأسفانه در سال هاى گذشته 
دستگاه هاى خدمات رسان با ارائه ناچیزترین اسناد از قبیل قباله و یا قولنامه عادى اقدام 
به صدور مجوز مى کردند که خوشبختانه با هماهنگى هاى انجام شده این اتفاق دیگر 
نخواهد افتاد و دستگاه هاى خدمات رسان با ارائه مجوز کارگروه امور زیربنایى و شوراى 

برنامه ریزى و طى مراحل قانونى نسبت به مجوز اقدام خواهند کرد.
رئیس اداره راه و شهرسازى شهرســتان شاهین شــهر و میمه نیز با توجه به ارزش 
ریالى این زمین متصرف شــده اظهار داشــت: این زمین با یک میلیون و 100 هزار 
مترمربع به ارزش حــدود  120 میلیارد تومــان رفع تصرف و به دولــت بازگردانده 

شده است.
حمیدرضا فالح گفت: در شهرســتان شاهین شــهر و میمه با وجود شــش شهر گز، 
گرگاب، الى بید، وزوان، شاهین شهر و میمه پنج پرونده دیگر در محاکم قضائى در 
دست بررسى است که ان شاءا... به زودى با صدور حکم قضائى، این احکام نیز اجرایى

 خواهند شد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: با پایان یافتن فصل زمستان و در بهار سال آینده 
میزان عرضه و فروش بره هاى ســبک (دام سبک) در 
بازار همزمان با عرضه دام ســبک عشــایرى افزایش 
مى یابد و نرخ گوشــت قرمز در بازار متعــادل خواهد 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان جهــاد 
کشاورزى اســتان اصفهان، احمدرضا اســماعیلى با 
بیان اینکه میزان تولید گوشــت قرمز استان حدود 67 
هزار و 500 تن اســت، ادامه داد: سهم بیشترى از این 
میزان تولیــد در نیمه اول ســال انجام مى شــود، از 
طرفى با توجه اینکه هر ســاله به دلیــل فصلى بودن 
جفت گیرى و زایش گوسفند، میزان عرضه بره در فصل 
زمســتان به بازار کاهش مى یابد و از طرفى در ســال 
جارى به دلیل وقوع بیمارى تب برفکى در ماه هاى اول 
ســال و تلفــات میــش و بره هاى شــیرى شــاهد 
کاهش بیشــتر عرضــه دام ســبک در بازار کشــور 

بودیم.
مدیر امــور دام ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان افــزود: این موضــوع ســبب افزایش نرخ 
گوشت قرمز شد که خوشــبختانه با ورود ستاد تنظیم 
بازار و صــدور مجوز واردات گوشــت قرمز(الشــه 

گوســفندى و گاوى) و ممنوعیت صــادرات دام زنده 
تالش شــد که بازار عرضه و تقاضا کنتــرل و متعادل 

گردد.
وى اضافه کرد: یکــى از عوامل دیگر تشــدید کننده 
کاهش عرضه دام ســبک در بازار داخلى بحث قاچاق 
دام زنــده از مرزهاى جنوبى و غربى کشــور اســت، 
در واقع تغییرات نــرخ ارز و اختالف زیــاد قیمت دام 
زنده در کشــور با کشورهاى همســایه موجب ایجاد 
انگیزه بــراى افراد ســودجو و قاچاقچى مى شــود تا 
دام زنــده را از بــازار داخلى خریــدارى و قاچاق کنند 
که نیاز اســت با ایــن موضــوع به شــدت برخورد 

شود.
اسماعیلى گفت: یکى از مشــکالت فرهنگ مصرف 
گوشــت قرمز در جامعه ما، مصرف گوشــت بره هاى 
سبک وزن اســت که این امر موجب مى شود سالیانه 
بخش اعظمى از ظرفیت هاى تولید گوشت را از دست 
بدهیم، براى مثــال چنانچه به جاى کشــتار بره هاى 
با میانگین وزن الشــه 12 تا 15 کیلوگــرم، آنها پروار 
شوند تا به وزن الشه 25 تا 30 کیلوگرم برسند، میزان 
تولید گوشت قرمز گوسفندى تا حدود دو برابر افزایش 
مى یابد و به طور قطع عرضه گوشت قرمز در بازار بیشتر 

مى شود.

هجوم 3300 نفر براى اسکى در یک روز!قیمت ها در بازار گوشت اصفهان متعادل مى شود

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان خبر داد

240 هزار قطعه مرغ به دلیل ابتال به بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در تیران و کرون معدوم شد.

فرماندار شهرســتان تیران و کرون در این باره به ایرنا 
گفت: تاکنون در شهرســتان تیران و کرون سه واحد 
مرغدارى درگیر این بیمارى شده اند که با تالش هاى 
ستاد مدیریت بحران و شــبکه دامپزشکى شهرستان 

تیران و کرون بیمارى کنترل شده است.
على رحمانى گفت: شبکه دامپزشکى شهرستان تیران 
و کرون کانون هاى بیمارى را شناســایى کرده است و 

محل هاى آلوده تحت قرنطینه هستند.
فرماندار شهرســتان تیران و کرون افــزود: هیچ مورد 
ابتالى انسانى به بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

ثبت نشده و تمام تالش مدیریت بحران شهرستان مهار 
بیمارى و جلوگیرى از گسترش آن است.

وى با اشاره به شــایعه پراکنى ها در فضاى مجازى در 
پى این بحران گفت: بیش از 60 کشور دنیا درگیر این 
بیمارى هستند ولى برخى افراد مغرضانه به این موضوع 
نگاه کرده و از این بستر و بحران براى پیگیرى اهداف 

خود استفاده مى کنند.
بیش از 88 واحد مرغدارى در شهرستان تیران و کرون 
وجود دارد که ساالنه بیش از هشــت هزار و 200 تن 
گوشت سفید شامل مرغ گوشــتى، بوقلمون، بلدرچین 
و شترمرغ و هشت هزار تن تخم مرغ در تیران و کرون 

تولید مى کنند.

ایران در کمربند زلزله دنیا قرار دارد؛ از این رو در هر روز باید 
در انتظار زلزله هاى متعدد باشیم. بر این اساس خبرگزارى 
ایسنا زلزله هایى که در هفته گذشته به در ایران به وقوع 
پیوست را دسته بندى کرده که نشان مى دهد شهرهاى 
استان اصفهان با لرزش هاى متعدد در طول هفته پیش،  
این استان را در صدر استان هاى پر زلزله قرار داده است.   

دوشنبه 2 اسفندماه
زلزله زرین شــهر با بزرگاى 1/1 ریشــتر از زلزله هاى 

کوچکى بود که در این روز رخ داده است. 

چهارشنبه، 4 اسفند
فریدونشــهر روز چهارشــنبه  زلزلــه 2/2 ریشــترى 
در عمــق 22 کیلومتــرى زمیــن را تجربــه کــرد.  
زمین لــرزه چمگــردان و شــهرضا با 1/7 ریشــتر از 
دیگــر رخدادهاى لــرزه اى ثبت شــده در ایــن روز 

است.
پنج شنبه 5 اسفند

لرزش  زمین شــهرضا با بزرگاى 1/9ریشــتر از زمین 
لرزه هایى است که در روز 5 اسفندماه به ثبت رسیده است.

زمین120  میلیارد تومانى 
رفع تصرف شد

هفته پیش استان اصفهان، 5 بار زمین لرزه را تجربه کرد

لرزه بر اندام 4 شهر!

نشست بررســى فرصت هاى تجارى و ســرمایه گذارى اصفهان و لهستان در اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست عبدالوهاب سهل آبادى، 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: به مدد توافقى که بعد از سال ها با کشورهاى 5+1 
انجام شد، امروز هیئت هاى ارزشــمندى از اقصى نقاط جهان به ایران سفر کرده و به 
این نتیجه رسیده اند که تبلیغات سوء علیه ایران، تنها به دلیل دشمنى با کشور ما صورت 
گرفته است. وى با بیان اینکه تمام هیئت هاى بخش خصوصى و هیئت هاى عالیرتبه 
دولتى به این نتیجه رســیده اند که ادیان و فرهنگ هاى مختلف در ایران به راحتى و 
دوستانه در کنار یکدیگر زندگى مى کنند، افزود: اصفهان شهرى است که بنا به گفته 
بسیارى از هیئت هاى خارجى،  به شهر دوستى و مهربانى شهرت یافته و خوشبختانه در 
زمانى که بسیارى از کشورها ارتباط خود را با ایران قطع نمودند، مردم اصفهان متوقف 
نشدند و از روى دانش خود، در رفع تحریم ها کوشیده و عمده نیازهاى خود را از طریق 

صنعت کشور تولید نمودند.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان تصریح کرد: امروز در استان اصفهان نزدیک به هشت 
هزار واحد صنعتى و تولیدى در زمینه هاى مختلف چون ســیمان، فوالد، پتروشیمى، 
نساجى و... مشغول فعالیت هستند. سهل آبادى در ادامه گفت: واحدهاى تولید لوازم 
خانگى و تأسیسات بهداشتى جزو واحدهاى فعال اســتان بوده و در حوزه صادرات به 
کشورهاى اروپایى نیز فعال هســتند. وى افزود: صنعت نساجى از جمله قدیمى ترین 
صنایع موجود در اصفهان بوده و داراى جایگاه ویژه اى اســت. ســهل آبادى با بیان 
اینکه اصفهان شــهرى دانشــگاهى بوده و تعداد زیادى دانشــجو در آن مشغول به 
تحصیل هستند، گفت: دانشگاه صنعتى و دانشــگاه اصفهان که در زمره بزرگ ترین 
دانشگاه هاى دنیا هســتند نیز درشــهرما به تربیت نیروهاى انســانى تحصیلکرده 
مى پردازند. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان از دیگر مزیت هاى استان را وجود حدود 800 
معدن سنگ هاى تزیینى داراى فعالیت صادراتى، ذکر کرد و افزود: وجود پارك علم 
و فناورى که با پارك علم و فناورى پاریس نیز همکارى دارد، از دیگر مزایاى اســتان 
اصفهان است. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه تصریح کرد: استان اصفهان داراى 
مزیت هاى کشاورزى نیز بوده و سیب سمیرم یکى از بهترین سیب هاى دنیا مى باشد. 
 همچنین «ریشارد تورانسکى» رئیس اتاق بازرگانى استان «سیلسیا» کشور لهستان با 
بیان اینکه این هیئت شامل شرکت هاى مختلفى چون تجهیزات معدن، روى و ذوب 
فلزات، تجهیزات نفت و گاز، قایق هاى خورشــیدى، ماشین آالت کشاورزى،کفش 
مردانه، سنســورهاى کنترل دما در معادن و مزارع، محصوالت نسوز، صنایع سیمان 
و ریخته گرى، تجهیزات زهکشى، کشتى ســازى و تعمیرات آن مى باشد، افزود: ما 
تاکنون جلسات تجارى زیادى در هند، چین، عربستان، آذربایجان داشته ایم. وى ابراز 
امیدوارى نمود بازدید ازایران منجر به روابط تجارى ادامه دار در آینده شود. تورانسکى 
گفت: لهستان کشورى بین روسیه و آلمان بوده و یکى از اعضاى اتحادیه اروپا محسوب 

شده و ظرفیت و فرصت هاى زیادى براى تجار ایرانى در لهستان وجود دارد. 
در ادامه این نشست فعاالن اقتصادى دو کشور به صورت B2B  با یکدیگر به مذاکره 

و تبادل نظر پرداختند. 

240 هزار مرغ در تیران و کرون معدوم شد

بررسى فرصت هاى سرمایه گذارى اصفهان و لهستان
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ویترین

شهردارى ها از فاضالب براى 
آبیارى استفاده کنند

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور با بیان اینکه 
ساالنه یک میلیارد متر مکعب پساب تولید مى شود، 
گفت: برخى شــهردارى ها هنوز از آب شرب براى 
آبیارى فضاى سبز استفاده مى کنند در حالى که اجازه 

دارند از فاضالب براى این کار استفاده کنند.
حمیدرضا جانباز در پاسخ به این سئوال که وضعیت 
کشــور در بازچرخانى آب به چه شکل است، گفت: 
 در مورد بازچرخانى آب باید گفــت که بیش از 270 
طرح تصفیه خانه فاضالب در کشور داریم که عمدتًا 
تصفیه خانه هاى آنها به بهره بردارى رسیده و یا در حال 

بهره بردارى هستند.
وى با اشاره به اینکه امسال 26 تصفیه خانه جدید وارد 
مدار مى شود و این تصفیه خانه ها آب را در حد استاندارد 
و بسته  به نوع مصرف تصفیه مى کنند افزود: در واقع 
چرخه باز چرخانى آب در کشــور انجام مى شود و در 
حدود یک میلیارد متر مکعب پساب تولیدى آب داریم 

که در حدود 75 تا 80 درصد آن را تصفیه مى کنیم.

یک میلیارد تن ذخیره معدنى 
در کشور کشف شده است

مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: از ابتداى امسال تاکنون، یک میلیارد و 
78 میلیون تن ذخیره مهم و اساسى معدنى در سراسر 

کشور کشف شده است.
اسدا...کشــاورز با اعالم این خبر، افــزود : گواهى 
کشف این میزان مواد معدنى از سوى وزارت صنعت، 
معدن وتجارت صادر شده و استان ها نیز در محدوده 
اختیارهاى خود براى کشف مواد معدنى گواهى صادر 

کرده اند.
وى با اشاره به آزادســازى محدوده هاى بالتکلیف 
براى اکتشــافات معدنى، اضافه کــرد: 127 پهنه با 
مســاحت 485 هزار کیلومتر مربع در 11 ماه امسال 
کشف شــده که بخشــى از عملیات اکتشافى اولیه 

ازجانب سازمان زمین شناسى انجام شده است.
وى ادامه داد: از تعداد پهنه هاى کشــف شده، 102 
پهنه براى استحصال مواد به بخش خصوصى واگذار 
شده و 25 پهنه نیز به دلیل مخالفت سازمان محیط 
زیست و یا استقبال نکردن بخش خصوصى واگذار 

نشده است.

واردات پرتقال سرما زده 
خارجى

جلیل جلیل زاده عضو اتحادیه بارفروشــان میدان 
میوه و تره بــار گفت: پرتقال هاى مصــرى در بندر 
مرسین ترخیص شده و وارد کشور مى شود اما مسئله 
اصلى این است که واردات محدود به مصر نیست و 
خبرهایى داریم که اینها از ترکیه هم وارد مى کنند. در 
حالى که خود محصوالت ترکیه را سرما زده است و 
بسیار نگرانى وجود دارد که با هزینه بیت المال دوباره 
پرتقال هاى سرمازده وارد کشور مى کنندکه آن موقع 
تصور خواهد شد این پرتقال هاى سرمازده از منطقه 

شمال ایران است.

حقوق زیر 2میلیون تومان از 
مالیات معاف شد

براساس مصوب مجلس کارکنان دولت با حقوق زیر دو 
میلیون تومان و سایرین (بخش خصوصى) با حقوق زیر 

1/5میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف مى شوند.
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى در جلسه علنى 
شنبه، 7 اسفند و در جریان بررســى بخش درآمدى 
الیحه بودجه سال 96 کل کشور با 168 رأى موافق، 19 
رأى مخالف و دو رأى ممتنع از مجموع 224 نماینده 
حاضر در صحن علنى مجلس بند الف تبصره 6 این 

الیحه را تصویب کردند.
براساس این گزارش در بند الف تبصره 6 این الیحه 
ذکر شده، ســقف معافیت مالیاتى موضوع ماده (84) 
قانون مالیات هاى مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 
و اصالحات بعــدى آن در ســال 1396، مبلغ 240 
میلیون ریال و براى سایرین180میلیون ریال در سال 

تعیین مى شود.

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار با بیان اینکه امســال 
افزایــش قیمتــى در بــازار نخواهیم داشــت گفت: 
پیش بینى ها از بازار امســال این اســت که هیچگونه 
افزایش قیمتى را در بحث آجیل و خشکبار کشور شاهد 

نباشیم.
مصطفى احمدى اظهار داشت: در ماه هاى اخیر با توجه 
به تولیدات فراوان نیاز شب عید تأمین شده و هیچگونه 
کمبودى در بحث تأمین نیاز شب عید شاهد نخواهیم بود. 
وى در  ادامه گفت: قیمت آجیل و خشکبار نسبت به سال 
گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه حدود 10درصد 

ارزان تر در بازار عرضه خواهد شد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه پسته نسبت 
به سال گذشته افزایش قیمتى نداشته، خاطر نشان کرد: 
در سال جارى تولید پسته در کشور روند خوبى داشته و 
در سال جارى افزایش قیمتى را براى این محصول شاهد 
نبوده ایم و در صورتى که کشــور هند حاضر به مبادله 
پایاپاى پسته و بادام هندى باشد از این مسئله استقبال 

خواهیم کرد.
وى افزود: قیمت بادام هندى در بازار چند روز اســت که 
ثابت مانده البته بحث بادام هندى از سایر خشکبار جدا 
بوده زیرا تنها محصولى که مجوز واردات به کشور را ندارد 

بادام هندى است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
125 میلیون متر مربع ظرفیت اسمى فرش ماشینى در 
کشور اســت ولى در حدود نیمى از این ظرفیت استفاده 

مى شود.
حســین ابویى مهریــزى اظهار داشــت: بر اســاس

 پیش بینى ها با تکمیل طرح هاى نیمه تمام در یکسال 
آینده طرفیت تولید این صنعت به بیش از 185 میلیون 

متر مربع در کشور خواهد رسید.
وى افزود: در حال حاضر 53 طرح نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکى 10 تا 40 درصد با ظرفیت 10 میلیون مترمربع، 
137 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکى 40 تا 70 درصد 

با ظرفیت 30 میلیون مترمربــع و 104 طرح باالى 70 
درصد با 27 میلیون مترمربع فرش ماشــینى در کشور 

وجود دارد.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: باید ظرفیت 185 میلیون متر 
مربع در صنعت فرش ماشینى را جدى بگیریم و بررسى 
کنیم آیا بازار داخلى کفاف این میزان تولید را دارد و سپس 
بازار بزرگ صادرات جهانى را در چارچوب حفظ و ارزش 

و اعتقادات نظام مطرح کنیم.
وى افزود: در حوزه فرش ماشــینى با نگاهى به ظرفیت 
185 میلیون مترمربع در سال آینده متوجه ظرفیت هاى 

کاذب در این صنعت مى شویم.

قیمت آجیل و خشکبار 
شب عید ثابت مى ماند؟

نیمى از ظرفیت کارخانه هاى 
فرش ماشینى فعال است

تا چند روز دیگر قرار اســت دومین «ایربــاس» نو یا به 
قول معروف صفر کیلومتر تحویل ایران شــود. به تازگى 
 A330 تصاویرى از این ایربــاس که اولیــن هواپیماى
تحویلى به ایران به حســاب مى آید در شهر تولوز فرانسه 

گرفته شده است.
فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایى «ایران ایر» 
به تازگى از ورود اولین ایرباس 330 در دهه اول اسفند ماه 
خبر داده بود. اما عکاسان صنعت هوایى این ایرباس متعلق 
به ایران را که آخرین مراحل آزمایش و تست هاى فنى خود 
 Airbus»  .را در فرانسه پشت سر مى گذارد شکار کرده اند
A330» از نــوع هواپیماهاى پهن پیکر بزرگ اســت که 

توانایى جابه جایى تعداد زیادى مســافر دارد. کاربرد آن 
بیشتر در ســفرهاى بین المللى و مســافت هاى طوالنى 
-A330»  اســت. این ایرباس تحویلى به ایران مــدل
243» است که موتورى از کارخانه «رولز رویس» به نام 

«Rolls-Royce Trent 772B/C-60» دارد.
ساخت Airbus A330 از سال 1987 آغاز شد و نخستین 
بار در 2 نوامبر 1992 به پرواز درآمد. طراحى و ساخت این 
هواپیما همزمان با ایرباس    A340   انجام شــد و گمان 
مى رود در آینــده، هواپیماى ایربــاس A350 جاى آن را 
بگیــرد. Airbus A330 در دو مــدل 200 و 300 ارائه 
مى شود. مدل 200 که کوتاهتر مى باشــد براى پرواز در 
بردهاى کوتاه تا بلند طراحى شده است. این مدل قابلیت 
حمل 253 نفر در دو کالس را براى مسیرهاى طوالنى با 

کابین بسیار بى صدا و راحت فراهم کرده است. این مدل 
قابلیت صفحه نمایش براى هر صندلى و چک کردن ایمیل 
و تلفن همراه از طریق ماهواره را دارد. مدل 300 که مدل 
کشیده تر مى باشد قابلیت حمل 300 مسافر در  دو کالس 
براى برد 5450 ناتیکال مایل (10093 کیلومتر) را در یک 
کابین بسیار مرفه دارد. همچنین هر دو مدل 200 و 300 
کابین محل استراحت بسیار راحتى براى خدمه دارد. الزم 
است ذکر شــود خلبان هاى مدل A330چھ 200 چه 300 
قادر به پرواز با ایرباس A340کھ چهار موتوره است هستند.

این خانواده ایرباس معموًال پهن پیکر هستند و به منظور 
جابه جایى تعداد زیادى مسافر طراحى شده است. این نوع 
هواپیماهاى ایرباس بیشــتر در سفرهاى طوالنى تر مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
ساخت اولین نسل ایرباس A330بــھ سال 1987 میالدى 
بازمى گردد که در سال 1992 میالدى براى نخستین بار به 
پرواز درآمد. ایرباس این هواپیما را به عنوان «مدرن ترین، 
پرســودترین و قابل اعتمادترین» خانواده ایرباس براى 
سفرهاى خانوادگى معرفى کرده است. «صرف اقتصادى» 
در هزینه هاى عملیاتى از دیگر ویژگى هاى هواپیماهاى 
این خانواده است. خانواده A330 پنج عضو اصلى و دو عضو 
 200-A330، 300- A330 فرعى دارد که مهمترین آنها
هستند. هواپیماهاى این خانواده قابلیت حمل 200 تا 440 
مسافر را دارند. از صد هواپیمایى که ایرباس به ایران تحویل 

مى دهد، 38 فروند از این خانواده است.

رئیــس اتحادیه کشــورى طــال و جواهر بــا تأکید 
بر اینکه اطالعیــه الزام تعطیلى واحدهــاى صنفى از 
ساعت 21:00، براســاس دســتور اداره اماکن صادر 
شــده اســت، گفت: اداره اماکن به دلیل حفظ امنیت 
و کاهش احتمال ســرقت این دســتور را صادر کرده 

است.
محمد کشــتى آراى درخصوص بخشــنامه اتحادیه 
طال و جواهر به طالفروشــان مبنى بر الــزام تعطیلى 
واحدهاى صنفى از ســاعت 21:00، اظهارداشت: این 
اطالعیه براساس نامه رســمى اداره اماکن به اتحادیه 

صادر شده است.
 وى افزود: بنده و اعضاى هیئــت مدیره اتحادیه مانند 
دیگر طالفروشان واحد صنفى طالفروشى داریم اما این 
تصمیم را ما نگرفته ایم و مى دانیم که در اسفند ماه تقاضا 
براى خرید طال افزایش مى یابد و معموًال تا ساعات 10 

شب مشترى مراجعه مى کند.
رئیس اتحادیه کشــورى طال و جواهر با تأکید بر اینکه 
این اطالعیه با دستورى که اداره اماکن به اتحادیه داده 
بود صادر شــد، گفت: باید بپذیریم که نهادهاى دولتى 
مانند اداره اماکن به مســائل امنیتى واقف هستند. وى 
ادامه داد: اداره اماکن تأکید کرد با طالفروشانى که در 
ساعت مقرر (21:00) واحد خود را تعطیل نکنند، برخورد 

خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشــورى طال و جواهر بــا بیان اینکه 
اتحادیه فقط نقش اطالع رسانى در این خصوص داشته 
است، گفت: هر سال واحدهاى صنفى که از امنیت کافى 
برخوردار بودند مشمول محدودیت زمانى نمى شدند اما 
امســال قبل از ارائه چنین درخواستى این دستور العمل 

صادر شد.
 وى در پاسخ به این سئوال که آیا کاهش ساعات فعالیت 
یک واحد صنفــى، میزان فــروش را کاهش مى دهد، 

اظهارداشت: اگر این دستور به طور کامل اجرا شود و همه 
طالفروشان ساعت 9 شب تعطیل کنند، به طور طبیعى 
مشتریان هم وقت خودشــان را براساس این محدوده 

زمانى تنظیم مى کنند.
کشتى آراى با بیان اینکه رعایت این دستور بیش از همه 
به نفع طالفروشان است، تصریح کرد: اگر همه قانون را 
رعایت کنند، هیچ حقى از فروشنده اى ضایع نمى شود و 

فروش واحدهاى صنفى کاهش نمى یابد.

اگرچه به گفته مسئوالن دولتى، تعرفه آب در سال جارى 
افزایشــى به خود ندیده اما چند برابر شدن هزینه هاى 
متفرقه قبوض موجــب افزایش پرداختى مشــترکین 

شده است.
بارها شنیده شده که سخنگوى دولت یا وزیر نیرو در رابطه 
با افزایش قیمت آب، برق و گاز به عدم تصمیم دولت براى 
افزایش قیمت ها اشاره کرده و آن را سیاستى براى حفظ 

ثبات هزینه هاى خانوار اعالم کرده اند.
اما آن چیزى که در قبوض مربوطه مشــاهده مى شود، 
افزایش هزینه هاى متفرقه در قبــوض و افزایش چند 

برابرى مبلغ پرداختى است.
براى مثال، در برخى قبوض آب اصفهان براى ماه هاى 
آبان و آذر، تفاوت فاحشــى بین اعداد کارمزد دفع آب، 
مالیات و عوارض، قانون بودجه، آبونمان آب و فاضالب 

مشاهده مى شود.
در یکى از قبوض، تنها در مدت یک ماه، کارمزد دفع 95 
درصد، مالیات و عوارض 106 درصد، قانون بودجه 105 
درصد، آبونمان آب 130 درصد و آبونمان فاضالب 130 

درصد افزایش یافته اند.
از دیگر سو، مســئله اى که کمتر در بررسى قبوض آب 
به آن توجه مى شــود، ثابت بودن این هزینه هاســت و 
مشترکان حتى در صورت عدم مصرف آب نیز باید مبلغى 
را به عنوان سرفصل هاى مذکور پرداخت کنند و این مبالغ 
اگر چه در مورد مشترکان شهرى عدد قابل توجهى نیست 
اما براى خانوار روستایى و سالمندانى که مصرف چندانى 
ندارند نمود بیشترى پیدا مى کنند و این یعنى، این روش 

بیشترین فشار را به اقشار محروم تر جامعه وارد مى کند.

جزئیات کامل توزیع محصوالت ویژه پایان سال

شب عید و مرغ و گوشت و میوه

دستور اماکن به اتحادیه طال و جواهر:

طالفروشى ها ساعت 9 شب تعطیل کنند

قبض آب 
«داد» مردم را درآورد!

اولین ایرباس 330 در راه ایران

با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال، بحث تنظیم بازار 
اهمیت ویژه اى پیدا مى کند؛ به  خصوص در سال جارى 
که بازار کاالهاى اساسى وضعیت چندان مطلوبى نداشته 
و برخى از این کاالها مانند گوشت قرمز و برنج افزایش 

قیمت چشمگیرى داشته اند.
همچنین ســرمازدگى باغات مرکبات در پاییز امسال، 
باعث افت کیفیت پرتقال شمال و کاهش شدید قیمت 
این محصول شد.عالوه بر این، طى روزهاى اخیر قیمت 
مرغ نیز به پرواز در آمده و به هفــت هزار و 950 تومان 

رسیده است.

عرضه مــرغ 5500 و گوشــت 22500 
تومانى

مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام با بیان اینکه توزیع 
مرغ و گوشت تنظیم بازارى به صورت بخشنامه به تمام 
استان هاى کشور ابالغ شده است، اظهار داشت: در حال 
حاضر ذخایر گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد شرکت 
پشتیبانى امور دام بیش از آن میزانى است که دولت به ما 
تکلیف کرده؛ ضمن اینکه توزیع مرغ منجمد در میادین 

آغاز شده است.
علیرضا ولى، با بیان اینکه توزیع گوشت پیش از این در 
بازار انجام مى شد، افزود: براى تنظیم بازار مرغ و گوشت، 
اولویت نخست عرضه این کاالها به تعاونى هاى مصرف 
بر اساس تعداد اعضاى آنها بوده تا تقاضا در بازار کاهش 

پیدا کند.
وى ادامه داد: عرضه این محصوالت در فروشگاه هاى 
بهاره نیز در دستور کار قرار گرفته، ما در این فروشگاه ها 
غرفه خواهیم داشــت و مرغ و گوشــت منجمد توزیع 
مى کنیم، ضمن اینکه توزیع این کاالها در فروشگاه هاى 

زنجیره اى انجام مى شود.
 مدیرعامل شرکت پشتیبانى امور دام تصریح کرد: مرغى 
که امسال توسط این شــرکت توزیع مى شود، کاالیى 
بسیار کیفى است که قابلیت صادرات و کد IR داشته که 

قیمت خیلى مناسبى هم دارد.

کاهش نرخ مرغ با مصوبه تنظیم بازار
ولى اضافه کرد: مــا هر کیلوگرم مرغ را در  ســردخانه 
به قیمت پنج هزار و 500 تومان بــه متقاضیان عرضه 
مى کنیم اما ستاد تنظیم بازار این مبلغ را کمتر اعالم کرده 

و به محض اینکه آن را ابالغ کند، اجرایى خواهد شد.
وى با بیان اینکه تا زمانى که مبلغ فوق توسط ستاد تنظیم 

بازار اعالم نشود، ما نمى توانیم آن را رسانه اى کنیم، تأکید 
کرد: نرخ نهایى هر کیلوگرم مرغ منجمد براى مصرف 
کنندگان حداکثر باید 400 تومان بیشــتر از قیمتى که 

شرکت پشتیبانى عرضه مى کند، باشد.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانى امور دام با اشاره به اینکه 
شرکت پشتیبانى امور دام، گوشت منجمد را نیز به قیمت 
22 هزار و 500 تومان عرضه مى کند، گفت: ستاد تنظیم 
بازار هر استان مشخص مى کند که این محصول باید در 
نهایت با چه قیمتى به دست مصرف کنندگان برسد اما در 
حال حاضر روال این است که در حدود هزار تومان تفاوت 

قیمت در این میان وجود دارد.

توزیع گوشت گرم گوسفند، به زودى 
وى درباره توزیع گوشت گرم نیز با اشاره به اینکه عرضه 

این کاال هم اکنون درحال انجام است، افزود: هم اکنون 
در فروشگاه هاى زنجیره اى در سطح وسیع ما گوشت 
گرم گوســاله توزیع مى کنیم و تا چند روز آینده گوشت 

گوسفند نیز در این اماکن توزیع خواهد شد.
ولى  در پاسخ به اینکه آیا توزیع گوشت گرم فقط محدود 
به مراکز مذکور مى شود؟گفت: فعًال در این اماکن توزیع 
انجام مى شود اما ما پیگیر هســتیم که این کار در تمام 

فروشگاه ها انجام شود.

زمان توزیع میوه شب عید فعًال مشخص 
نیست

بر اساس این گزارش، میوه شب عید نیز یکى از مهمترین 
اقالم تنظیم بازارى است و با توجه به شرایط خاصى که 
امسال براى پرتقال شمال ایجاد شده، نگرانى هایى در این 

زمینه به وجود آمده که البته مسئوالن دولتى این نگرانى ها 
را بى مورد مى دانند. 

در این راستا، مدیرعامل سازمان مرکزى تعاون روستایى 
کشور درباره زمان آغاز توزیع میوه هاى تنظیم بازار عید اظهار 
داشــت: هنوز کارگروه تنظیم بازار در این زمینه تصمیمى 
اتخاذ نکرده، متعارف این است که از 20 اسفندماه این کار 
آغاز شود اما احتمال دارد این تاریخ با توجه به شرایط بازار 

جا به جا و توزیع دیرتر یا زودتر از زمان مذکور شروع شود.
حسین صفایى تأکید کرد: به هرحال هنوز تصمیمى در این 

زمینه اتخاذ نشده است. 
وى دربــاره حجم ســیب درختــى و پرتقالى کــه قرار 
اســت براى این ایام توزیع شــود، افــزود: میزان این 
محصوالت مشخص شده اما نمى توان آن را رسانه اى 

کرد.

واگذارى به اجاره یکباب مغازه مربوط به موقوفه اهل البیت (ع) واقع در شاهین شــهر 
خیابان فردوسى، فرعى 3 شرقى، ورودى پاساژ یاس با مبلغ پیشنهادى 6/000/000 ریال 
زمان ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/21 جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید. 

آگهى مزایده نوبت دوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 
م الف: 1983
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شـک  بـى 
یکـى از هیجـان 

انگیزتریـن قرعـه هـا 
در مرحله یک هشـتم نهایى 

یورولیـگ 2017  بـراى ایرانیـان، 
برخـورد تیم روسـتوف بـه منچسـتریونایتد 

اسـت. به ایـن ترتیب سـردار آزمون بازیکن سـابق 
سـپاهان، مهاجـم ایرانـى روسـتوف کـه در لیـگ 
قهرمانان اروپا به بایرن مونیـخ و اتلتیکومادرید گل 
زد، این بار بایـد با مدافعان منچسـتریونایتد روبه رو 
شـود. بازى رفت روز 19 اسـفند در روسـیه و بازى 
برگشت روز 26 اسفند در اولدترافورد برگزار خواهد

 شد.
در ایـن قرعـه کشـى تیـم المپیاکـوس یونـان هم 
که با درخشـش کریـم انصارى فـرد به ایـن مرحله 
رسـید با تیم بشـیکتاش ترکیه روبه رو خواهد شـد. 
المپیاکوس هـم در بـازى رفت میزبان بشـیکتاش 
خواهـد بـود. سـرمربى بشـیکتاش در حـال حاضر 
«سـنول گونـش» اسـت و سـتاره هایى چـون 
«ریـکاردو کوارشـما» و «دمبابا» در ایـن تیم توپ
 مى زننـد. سـنول گونـش  چند سـال اخیـر یکى از 
گزینـه هـاى هـر سـاله هدایـت تیـم فوتبـال 
سـاکت  محمدرضـا  حتـى  و  بـود  سـپاهان 
محفلـى در  زردپوشـان  اسـبق  مدیرعامـل 
 اعالم کـرده بود کـه عاشـق گونش اسـت! به نظر 

مى رسـد شـانس روسـتوف براى صعود بـه مرحله 
یک چهـارم نهایـى زیـاد نیسـت. روسـتوفى که در 
رنکینـگ یوفا تیـم 93 اروپاسـت و پایین ترین رتبه 
را در ایـن جـدول در میان تیـم هاى حاضـر در این 
مرحله دارد، با منچسـترى روبه رو خواهد شد که در 
رده 19 تیم هـاى اروپایى قرار دارد. امـا المپیاکوس 
که تیـم 26 اروپاسـت مى  تواند بشـیکتاش را که در 
رده 52 این رنکینگ قـرار دارد شکسـت بدهد و به 
جمع هشـت تیـم مرحله یک چهـارم نهایـى صعود 

کند.
 نکته جالب توجـه در مورد قرعه کشـى این مرحله 
لیگ اروپا این اسـت که قرعـه دیدار با روسـتوف با 
واکنش منفى سـرمربى شیاطین سـرخ مواجه شده 
اسـت. البته این تنها واکنـش به جدال روسـتوف با 
منچستریونایتد نبود چون بازیکنان و مربیان باشگاه 
روسى نیز هر یک اظهار نظر خاص خود را داشت که 

در ادامه نگاهى به این واکنش ها خواهیم انداخت.

خوزه مورینیو(سرمربى منچستریونایتد):

ایـن بدترین قرعـه ممکن بـراى ما در ایـن برهه از 
مسـابقات بود چون باید مسـیر طوالنى تا روستوف 
را طى کنیم که این سفر خسـته کننده ممکن است 
روى کیفیت کار ما تأثیر منفـى بگذارد. عالوه 
بـر آن روسـتوف به عنوان شـگفتى سـاز 
این فصـل لیگ قهرمانان نشـان داده 
چـه تیم مرمـوز و زیرکى اسـت که 
هـم در سـاختار تدافعـى هم در 
از  جسـمانى  قـواى  بحـث 
بهترین شـرایط ممکن بهره 

مى برد.
 

کریستین نوبوآ(بازیکن 
روستوف):

منچستریونایتد یک قرعه 
فـوق العـاده براى مـا بود 
چـون مـى توانیـم مقابل 
یکـى از بهتریـن باشـگاه 
هاى دنیـا بـازى کنیـم. به 
نظرم ایـن یک بـازى بزرگ 
و جـذاب خواهـد بـود و ما مى 
توانیـم مثل بـازى با بایـرن طعم 
بردن یـک تیـم بـزرگ در اروپـا را 
دوباره بچشـیم چون ایـن توانایى را در 
خودمان مى بینیم که منچستر و تمام ستاره 

هایش را از پیش رو برداریم.

تیموفى کاالچى اف(بازیکن روستوف):
اولین احسـاس از این قرعه شـادمانى درونى است 

چون این فرصت نصیبمان شده که بتوانیم مقابل 
یکى از قدرت هـاى فوتبال باشـگاهى جهان 

خودى نشـان بدهیـم. در حـال حاضر همه 
شانس منچسـتر براى برترى در این بازى 

را بیشتر از روستوف مى دانند از همین رو 
اگر بتوانیم از سـد این حریف بگذریم 

آن موقع شـیرینى برد بـراى ما دو 
چندان خواهد شـد چون کارى 

سـخت را بـه سـرانجام 
رساندیم.

 دیمیترى کریچنکو(مربى روستوف):
به عنوان مربى روسـتوف اعتقاد دارم قدرتمندترین 
رقیب ممکن در این مرحله به روسـتوف خورد و این 
کار را براى ما سـخت مى کند. ما خودمـان را براى 
این چالش بزرگ برحسب اطالعاتى که از منچستر 
داریم آماده مى کنیم و امیدواریم که سالى رؤیایى با 
برترى مقابل این تیم انگلیسـى براى طرفدارانمان 

به ارمغان بیاوریم.

آنـدرى کانچلسـکیس (هافبـک سـابق 
منچستریونایتد):

با توجه به اینکه در هر دو باشـگاه بازى کردم خوب 
مـى توانـم احسـاس طرفـداران آنهـا را درك کنم. 
منچسترى ها قطعًا هراس بیشـترى خواهند داشت 
چون با توجه به درگیرى در چهار جـام، رویارویى با 
تیمى از روسیه با این بُعد مسافتى مى تواند آنها را آزار 
دهد ضمن اینکه روستوف واقعًا تیم قدرتمند و قابل 
احترامى است. در سـوى مقابل طرفداران روستوف 
خوشحال هستند که با تیمى مثل منچستر روبه صرو 
مى شوند چون همچون بازى با بایرن برترى در این 
مصاف مى تواند نام آنها را بیشـتر از همیشه پرآوازه 

کند.

ایرانى ها در سایت یوفا
ستاره ایرانى باشگاه المپیاکوس یونان به عنوان بهترین 
بازیکن دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایى لیگ 

اروپا انتخاب شد. 
کریم انصارى فرد بعد از درخشش با پیراهن شماره 17 
المپیاکوس در بازى برگشـت با عثمانلى اسپور ترکیه، 
با رأى کاربران سـایت رسـمى یوفا به عنـوان بهترین 
بازیکن دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایى لیگ 
اروپا انتخاب شد. انصارى فرد در اولین بازى که در لیگ 
اروپا در ترکیب ابتدایى المپیاکـوس قرار گرفت موفق 
شد در جریان پیروزى 3بر صفر این تیم مقابل عثمانلى 
اسپور دو گل به ثمر برساند و ستاره میدان باشد. مهاجم 
ایرانى المپیاکوس در این رأى گیرى با کسب 65 درصد 
آراء باالتر از «نبیل فکیر» از لیون، «الرس استیندل» 
از گالدباخ و «دیمیترى پولوز» از روستوف قرار گرفت.
المپیاکوس با درخشش کریم و شکست عثمانلى اسپور 
توانست بعد از مدت ها به مرحله یک هشتم نهایى لیگ 

اروپا صعود کند.

  هت تریک ذوب آهن  
تیم وزنه بردارى ذوب آهن براى سومین فصل متوالى 

قهرمان لیگ برتر باشگاه هاى کشور شد.
 هفتـه پنجـم و فینـال لیـگ برتـر وزنه بـردارى 
باشگاه هاى کشـور به میزبانى باشگاه شرکت ملى 
حفارى اهواز و سـالن وزنه بـردارى اختصاصى این 
مجموعه (شهید لرکى) برگزار شد و در پایان، ذوبى ها 

با 2878 امتیاز عنوان قهرمانى را به دست آوردند.

تمرینات االهلى در آستانه 
مصاف با اصفهانى ها

 تیم فوتبال االهلى عربسـتان روز جمعه تمریناتش را 
براى رویارویى با ذوب آهن اصفهان در لیگ قهرمانان 

آسیا پیگیرى کرد.
 بنا به اعالم باشگاه االهلى عربستان کاروان این تیم 
براى بازى با ذوب آهن  امروز(یک شنبه) عازم مسقط 
مى شود ولى مدیر روابط عمومى این باشگاه براى انجام 

تدارکات الزم دیشب عازم مسقط شد.
 دیـدار ذوب آهن بـا االهلى عربسـتان سه شـنبه(10 
اسـفند) سـاعت 18و 45 دقیقه در ورزشـگاه سـلطان 

قابوس مسقط برگزار مى شود.

پیش مى آید دیگر!
مهدى رحمتى اگر چه در بازى مقابـل االهلى امارات 
یک سـیو فوق العاده داشـت اما ضعـف او در خروج از 
دروازه هنگام ارسال ها باعث شـد که استقالل بازنده 
دیدار مقابل حریف اماراتى اش باشـد. حسـین ترابپور 
مربى سـابق دروازه بـان هاى اسـتقالل درباره ضعف 
رحمتى  گفته: مهدى چند سال است که روى این نقطه 
ضعف کار مى کند و هر مربى دروازه بانى که او را تمرین 
داده، براى حل این مشـکل تمرینات ویـژه اى در نظر 
گرفته اما گاهى اوقات اتفاقاتى در بازى به وجود مى آید 
که نمى توان جلویش را گرفت. ترابپور در پاسخ به این 
سئوال که به نظر مى رسد رحمتى روى ارسال از کناره 
ها ترس و استرس دارد، گفته: اصًال چنین چیزى چیزى 
نیست و مهدى نه اسـترس دارد نه ترس، این اتفاقات 

بعضى وقت ها پیش مى آید!

تاکتیک جدید ژنرال
باز هم سانترهاى جاسـم کرار از روى نقطه کرنر، یک 
گل را براى تراکتورسازى به ارمغان آورد. تراکتور روى 
سانتر دقیق کرار و ضربه سر فرزاد حاتمى که به کمک 
دفاع حریف تبدیل به گل شـد، در دقایق پایانى از سد 

سیاه جامگان گذاشت.
 پیش از این، گل اول هفته قبل تراکتور به ذوب آهن هم 
از پنالتى اى حاصل شد که سانترش را کرار از نقطه کرنر 
ارسال کرده بود. در اولین بازى نیم فصل دوم هم ضربه 
کرنر کـرار، باعـث گل تراکتور به استقالل خوزسـتان 
شـده بود. در نیم فصـل دوم، سـه گل تراکتورسـازى 
روى سـانترهاى کرار از روى نقطه کرنر به ثمر رسید. 
اتفاقى که به نظر تاکتیک جدید تیم قلعه نویى اسـت.  
ژنرال تبریزى ها با توجه به بازیکنان مسـنى که دارد، 
تاکتیک خوبى را با اسـتفاده از باتجربه هایش در پیش 

گرفته است.

تایم اوت

خداداد عزیزى ســتاره ســابق فوتبال ایران با وجود 
روزهاى امیدبخــش در مربیگرى ســیاه جامگان از 

هدایت این تیم کنار کشید.
عزیزى که جانشین فرهاد کاظمى شــده بود با وجود 
سعى و تالش بســیار براى بهبود شــرایط این تیم در 
مأموریت خود موفق نبود. وى در شرایطى هدایت این 
تیم مشهدى را در دســت گرفت که کمبود منابع مالى 
مشکل اصلى آنها بود و این مســئله تا روز پایانى ادامه 
داشت. ســرمربیگرى خداداد یک روز بعد از شکست 
سیاه جامگان مقابل تراکتورســازى به پایان رسید در 
شــرایطى که این تیم مشــهدى نمایش خوبى مقابل 

تراکتور داشت و زمانى بازى را به حریف واگذار کرد که 
به دلیل شکستگى بینى محمدرضا خانزاده ده نفره شده

 بود. 
عزیزى بعد از یــک دوره طوالنى غیبــت در عرصه 
مربیگرى امســال رویکردى بهتر از سال هاى گذشته 
در این شــغل از خود به نمایش گذاشت و با وجود همه 
مشــکالت، تیمى آبرومند را روانه مســابقات کرد. در 
نهایت غیبت او، چندان به ســود فوتبالى نیســت که 

احتیاج به آدم هاى صریح و سالمى مثل خداداد دارد. 
احتماًال اکبر میثاقیان سرمربى مشهور فوتبال خراسان 

جانشین خداداد خواهد شد.

حریــف قدرتمند پرسپولیســى هــا در مــاه پیش رو 
دیدارهــاى فشــرده و ســختى را پیــش رو خواهد 

داشت. 
الهالل عربستان که هفته پیش با سرخپوشان به تساوى 
یک بر یک دســت پیدا کرد، طى 14 روز باید در چهار 

دیدار سنگین و البته حساس در میدان حضور پیدا کند.
آنهــا در اولین بــازى خود باید روز ســه شــنبه دهم 
اســفندماه در دومیــن دیدار آســیایى خــود در برابر 
الریان قطــر حضور یابند. آبى پوشــان در دومین بازى 
مهم خود روز پانزدهم اســفندماه در لیگ عربســتان 
برابر رقیب قدرتمند و ســنتى خود یعنــى االتحاد قرار 

مى گیرند، پس از آن شاگردان «رامون دیاز» در تاریخ 
بیستم اســفندماه باز هم در دیدارهاى لیگ عربستان 
برابر الفتــح قرار خواهنــد گرفت. دیــدارى که براى 
این تیم بســیار مهم خواهد بود چرا کــه الفتح یکى از 
نماینده هاى عربستان در لیگ قهرمانان آسیا محسوب 

مى شود.
الهاللى ها در پایان دوره سخت خود روز بیست و چهارم 
اسفندماه نیز در ســومین بازى آسیایى خود حضور پیدا 
مى کنند، آنها در این تاریخ بایــد در امارات مقابل تیم 
الوحده حضور پیدا کنند تا به این ترتیب دور رفت بازى 

هاى گروهى خود را به اتمام برسانند.

روزهاى سخت الهالل 
در راه است

پایان کار خداداد عزیزى
در سیاه جامگان

 آذرى استعفا دهد
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

■ کریم انصارى فرد در لیگ اروپا حســابى گل 
کاشــت و باعث افتخار ایرانى ها شد. اى کاش 
مى شد که بازیکنان شــاخص و جوان ایرانى تا 
آنجا که امکان دارد به لیگ هاى اروپایى ولو لیگ 
هاى درجه 2 و 3 این قــاره بروند و در آن فضاى 
حرفه اى رشد و پیشرفت کنند. کریم انصارى فرد 
از آن دسته از بازیکنانى است که اگر مى خواست 
در لیگ برتر ایران بماند به راحتى مى توانســت 
هر ســال نزدیک به دو میلیارد تومان بگیرد اما 
چند سال سختى کشید و با دستمزدهاى کم هم 
کنار آمد تا حاال با قهرمان لیگ برتر یونان به این 

شکل در لیگ اروپا بدرخشد.

■ حضور ســردار آزمون در دیدار روســتوف- 
منچســتر یک فرصت تاریخى دیگر براى این 
پدیده سابق سپاهان است که باز هم به تیم هاى 
بزرگ گلزنى کند و در صدر اخبار ورزشى فوتبال 
اروپا قرار بگیرد. چقدر خوب شد که سردار به اروپا 

رفت و در ایران نماند.

■ به امید پیروزى ذوب آهن بر االهلى عربستان، 
با توجه به اخبارى که منتشر شده، وضعیت مالى 
ذوبى ها در شرایط بدى است. کارخانه ذوب آهن 

به داد سبزپوشان برسد.

■ واقعًا براى من جاى سئوال است که چرا برخى 
تیم ها به مربیانى مانند خداداد عزیزى اعتماد مى 
کنند و آنها را براى هدایت تیم هایشــان برمى 
گزینند. تنها ویژگى یک مربى مثل عزیزى شاید 
قرارداد پایینش باشــد و دیگر هیچ! اگر خداداد 
بازیکن خوبى بوده قرار نیســت مربى خوبى هم 
باشد. حاال وقتى قرار نیست خودش به این مسئله 
واقف شود، بهتر است مدیران باشگاه ها حداقل 
این واقعیت را بفهمند و با این  افرادى که نام مربى 

را براى خود انتخاب کرده اند، قرارداد نبندند.

■ مطلب تان در مورد اصرار هاى عادل فردوسى 
پور به خداداد افشاریان کارشناس داورى برنامه 
90 بسیار خوب و جالب بود. من برنامه هفته اخیر 
90 را دیدم و واقعًا خنده ام گرفته بود که فردوسى 
پور همه تالش خــود را کرد کــه بگوید پنالتى 
پرسپولیس و اخراج حاج صفى درست بوده است، 

اما کارشناس داورى به هیچ وجه زیر بار نرفت.

■ در خبرها آمده بود که یــک تیم ایرانى راجع 
به استفاده تراکتورســازى از بازیکنان جدیدش  
استعالم گرفته است. مشــخص است کدام تیم 
بوده اســت؟ لطفًا در این باره گزارشى را منتشر 

کنید.

■ ســپاهان در دیدار با ذوب آهن ســه غایب 
بزرگ دارد و این مشکل، کار را براى پیروزى در 
شهرآورد اصفهان خیلى سخت مى کند. پس از 
این همه باخت و ناکامى واقعًا تحمل شکست در 
دربى اصفهان در مصاف با ذوب آهن آن هم در 

ورزشگاه نقش جهان را نداریم.

■ بهتر است ســعید آذرى از سمت مدیرعاملى 
باشگاه ذوب آهن اســتعفا کند. بیش از یکسال 
است که کامًال مشخص شده رویه و خط مشى 
مدیر کارخانــه و هیئت مدیره باشــگاه با آذرى 
همخوانى نــدارد و  مدیران ارشــد مجموعه، او 
را نمى خواهند ولى شــرایط تیــم ذوب آهن به 
نحوى نبوده که او را برکنار کنند. وقتى اختالف 
دیدگاه عمیــق وجود دارد و کارخانه نســبت به 
این مدیرعامل بى میل اســت، بهتر است آذرى 
براى حفظ شخصیت خود هم که شده از باشگاه 

برود.

صداى هواداران
ایـن بدترین قرعـه ممکن بـراى ما در ایـن برهه از 
مسـابقات بود چون باید مسـیر طوالنى تا روستوف 
را طى کنیم که این سفر خسـته کننده ممکن است 
روى کیفیت کار ما تأثیر منفـى بگذارد. عالوه 
بـر آن روسـتوف به عنوان شـگفتى سـاز 
این فصـل لیگ قهرمانان نشـان داده 
چـه تیم مرمـوز و زیرکى اسـت که 
هـم در سـاختار تدافعـى هم در 
از  جسـمانى  قـواى  بحـث 
بهترین شـرایط ممکن بهره 

مى برد.

کریستین نوبوآ(بازیکن 
روستوف):

منچستریونایتد یک قرعه 
فـوق العـاده براى مـا بود 
چـون مـى توانیـم مقابل 
یکـى از بهتریـن باشـگاه 
هاى دنیـا بـازى کنیـم. به 
نظرم ایـن یک بـازى بزرگ 
و جـذاب خواهـد بـود و ما مى 
توانیـم مثل بـازى با بایـرن طعم 
بردن یـک تیـم بـزرگ در اروپـا را 
دوباره بچشـیم چون ایـن توانایى را در 
خودمان مى بینیم که منچستر و تمام ستاره 

هایش را از پیش رو برداریم.

تیموفىکاالچى اف(بازیکنروستوف):
اولین احسـاس از این قرعه شـادمانى درونى است 

چون این فرصت نصیبمان شده که بتوانیم مقابل 
یکى از قدرت هـاى فوتبال باشـگاهى جهان 

خودى نشـان بدهیـم. در حـال حاضر همه 
شانس منچسـتر براى برترى در این بازى 

را بیشتر از روستوف مى دانند از همین رو 
اگر بتوانیم از سـد این حریف بگذریم 

آن موقع شـیرینى برد بـراى ما دو 
ىارى چندان خواهد شـد چون ک

سـخت را بـه سـرانجام
رساندیم.

دیمیترى کریچنکو(مربى روستوف):
به عنوان مربى روسـتوف اعتقاد دارم قدرتمندترین 
رقیب ممکن در این مرحله به روسـتوف خورد و این 
کار را براى ما سـخت مى کند. ما خودمـان را براى 
این چالش بزرگ برحسب اطالعاتى که از منچستر 
داریم آماده مى کنیم و امیدواریم که سالى رؤیایى با 
برترى مقابل این تیم انگلیسـى براى طرفدارانمان 

به ارمغان بیاوریم.

آنـدرى کانچلسـکیس (هافبـک سـابق 
منچستریونایتد):

با توجه به اینکه در هر دو باشـگاه بازى کردم خوب 
مـى توانـم احسـاس طرفـداران آنهـا را درك کنم. 
منچسترى ها قطعًا هراسبیشـترىخواهند داشت 
چون با توجه به درگیرى در چهار جـام، رویارویى با 
تیمى از روسیه با این بُعد مسافتى مى تواند آنها را آزار 
دهد ضمن اینکه روستوف واقعًا تیم قدرتمند و قابل 
احترامى است. در سـوى مقابل طرفداران روستوف 
خوشحال هستند که با تیمى مثل منچستر روبه صرو 
مى شوند چون همچون بازى با بایرن برترى در این 
مصاف مى تواند نام آنها را بیشـتر از همیشه پرآوازه 

کند.
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ملى پوش تیم هندبال ایران گفــت: اگر رحیمى رئیس 
فدراسیون نشود، هندبال براى من تمام مى شود و از تیم 

ملى کناره گیرى مى کنم. 
سجاد استکى ستاره اصفهانى هندبال ایران، درخصوص 
وضعیت هندبال ایران اظهار داشت: تعداد زیادى لژیونر 
داریم، آیا نباید در این مدت دو ســه اردو براى تیم ملى 
برگزار مى شــد تا بچه ها کنار هم تمرین کنند؟ آقایانى 
که ادعا داشتند هندبال را نجات مى دهند چه کارى انجام 
داده اند؟ مى دانم بعد از این مصاحبه متهم خواهم شــد و 

موضوع بازیکن ساالرى را مطرح مى کنند.
وى اضافه کرد: اینکه یــک دوره به جام جهانى برویم و 
دوره بعد نتوانیم مجوز حضور در جام جهانى را کســب 
کنیم اصــًال خوب نیســت. هندبال ایــران در این چند 
سال مدام در نوسان بوده اســت. براى مثال در انتخابى 
المپیک 2016 در قطر بسیار خوب ظاهر شدیم اما بعد از 
آن با اختالفاتى که در تیم ملى و فدراسیون ایجاد شد در 
بحرین و مرحله دوم انتخابى در سوئد خوب ظاهر نشدیم 
و در مسابقات قهرمانى آسیا به عربستانى که حتى یک 
لژیونر هم ندارد باختیم. به یک قدمى تیم قطر رســیده 
بودیم این را به یاد داشته باشــد که قطر دیگر نمى تواند 
بازیکن چند ملیتى در اختیار داشــته باشد و اگر هندبال 
ایران با مدیریت و برنامه ریزى صحیح و حضور یک مربى 
خارجى به روزهاى اوج خود بازگردد از قطر هم ســبقت 

خواهیم گرفت.
اســتکى درخصوص انتخابات فدراسیون هندبال گفت: 
من به شخصه از حضور علیرضا رحیمى در جمع کاندیداها 
اســتقبال مى کنم. قصد توهین به هیچیک از کاندیداها 
ندارم اما معتقدم جز او فرد دیگرى نمى تواند به هندبال 

ایران کمک کند. مى دانم که بــا این مصاحبه در فضاى 
مجازى به من حمله خواهد شــد و بار دیگر مورد انتقاد 
و تهمت قرار مى گیرم و براى ایــن کار آماده ام اما با این 
نگاه حرف مى زنم که اگر رحیمى رئیس فدراسیون شود 
با جان و دل براى تیم ملى بازى خواهم کرد، در غیر این 
صورت هندبال براى من تمام مى شود و دیگر در تیم ملى 
حضور نخواهم داشت و برایم مهم نیست که این مصاحبه 
چه تبعاتى داشته باشــد. این نکته را هم بگویم به دنبال 
پاسپورت و حضور در تیم ملى کشــور دیگرى نیستم و 

صرفاً جهت یادآورى این نکته را بیان کردم.
ملى پوش هندبال ایران تصریح کرد: باید قبول کنیم که 
نسل طالیى هندبال ایران با سرمایه گذارى رحیمى ایجاد 
شد، زمانى که مربى خارجى در تیم هاى رده پایه استفاده 
کرد، نتیجه آن حضور یک پشتوانه براى تیم ملى در آن 

مقطع و ایجاد نسل طالیى هندبال در این سال ها بود.

استکى خاطرنشــان کرد: رحیمى در زمان مدیریت خود 
از بازیکنان و تیم ملى حمایت کــرد و اگر او در هندبال 
نبود، این رشته نابود مى شد. مطمئن باشید مقام هایى که 
کوزه گرى و مهدوى در هندبال ایران به دســت آوردند، 
ثمره مدیریت رحیمــى بود. هیچکــدام از این مدیران 
نتوانستند یک نسل خوب در رده نوجوانان و جوانان ایجاد 

کنند تا پشتوانه تیم ملى باشند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا نگران نیستید پس از این 
مصاحبه شما را به عنوان لیدر حامیان رحیمى معرفى کنند، 
گفت: من نظر شــخصى خودم را مى گویم و برایم مهم 
نیست چه حرف هایى بزنند و از چیزى نمى ترسم. مى دانم 
اگر فرد جدیدى در رأس فدراسیون هندبال قرار بگیرد، 
بازهم بازى جدیدى براى ما راه خواهد افتاد و مى خواهند 
هر روز ملى پوشــان را تخریب کنند. من لیدر بازیکنان 

نیستم و هر کدام از بازیکنان نظر خودشان را دارند.

سجاد استکى تهدید کرد:

رحیمى رئیس نشود، خداحافظى مى کنم
حقیقت 

نخواستن حقیقى
علیرضا حقیقى پس از مدت ها سکوتش را شکست و با 
سایت ورزش ســه مصاحبه اى مفصل انجام داد. جدا از 
صحبت هایى که حقیقى درباره خودش و آینده اش مطرح 
کرده بود، او درباره پیشنهادهایى که از باشگاه هاى ایرانى 
داشت، عنوان کرده که از سه باشــگاه سپاهان، تراکتور 
و نفت تهران پیشــنهاد داشــته اما بخاطر پرسپولیس و 
عالقه اش به ادامه کار در اروپا به این پیشنهادات جواب 

رد داد.
سیامک قلیچ خانى مدیر رســانه اى تراکتور در واکنش 
به پیشــنهاد تراکتورى ها به علیرضا حقیقى آن هم در 
شــرایطى که محمدرضا اخبارى گلر اول این تیم است، 
گفت:  در طول فصل نقل وانتقاالت سرمربى تیم چندین 
بار مصاحبه کرد و گفت که به گلر احتیاج نداریم. پیشنهادى 
از ســوى تراکتور به علیرضا حقیقى نداشتیم چرا که جدا 
از محمدرضا اخبارى گلر سابق اســتقالل، گروسیان و 
همچنین محمدامین بهرامى دروازه بان تیم ملى جوانان را 
در اختیار داریم. این پاسخ مدیررسانه اى تراکتورسازى این 
شائبه را به وجود مى آورد که شاید واسطه ها به اسم تراکتور 

خواسته اند با علیرضا حقیقى قرارداد ببندند. 
یکى از مسئوالن سپاهان هم پیشنهاد حقیقى را رد مى کند 
و پاسخى شبیه به پاسخ مدیررسانه اى تراکتور به استعالم 
روزنامه گل مى دهد: «تا جایى که من مى دانم آقاعبدا... 
اسمى از علیرضا حقیقى در نقل و انتقاالت پیش ما نیاورد. 
اگر خاطرتان باشد آقا عبدا... به برزیل رفت و گلر برزیلى 
را جذب کرد و در طول فصل نقــل و انتقاالت هم درباره 

حقیقى صحبتى با ما نکرد.»
مسئوالن نفت هم به دلیل اعتراض بازیکنان و اتفاقات 
چند روز اخیر در این باشگاه ترجیح دادند درباره این موضوع 

صحبت نکنند.



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

شاخه هاى پرمیوه بهشــت که بدون زحمتى خم شــده در دسترس قرار 
گیرند، تا چیننــده آن هرگاه که خواهــد برچیند، مهمانداران بهشــت 
گــرد ســاکنان آن و پیرامــون کاخ هایشــان در گردشــند و آنــان را با 
عسل هاى پاکیزه و شراب هاى گوارا پذیرایى کنند. آنها کسانى هستند که 
همواره از کرامت الهى بهره مندند تا آنگاه که در سراى ثابت خویش فرود 

موال على (ع)آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. 

سازمان تعاون 
روستایى 

استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى

مرکز آموزش 
علمى- کاربردى
گروه توسعه 

صنعتى ماهان 
سپاهان

شرکت
 ایمیدرو

مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
استان اصفهان

تأمین اجتماعى استان اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان
مرکز آموزش علمى -کاربردى 
شرکت توزیع برق اصفهانمنطقه دو عملیات انتقال گاز ایرانشهردارى هاى استان اصفهان

شرکت برق منطقه اى اصفهان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

شرکت عمران بهارستان

شرکت توزیع برق استان اصفهان مدیریت درمان
ااستاناصف

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى عملکرد شرکت ها، مؤسسات و سازمان هاى کوچک و بزرگ دولتى است. این روزنامه همواره در راستاى تحقق همین هدف حرکت کرده و در آینده نیز چنین خواهد کرد. 
ضمن تقدیر از کلیه دستگاه هاى دولتى که تا امروز روزنامه نصف جهان را به عنوان محلى براى شناساندن فعالیت هاى خود انتخاب کرده اند، خود را ملزم مى دانیم گام هاى بلندترى در این مسیر برداریم.

فعالیت هاى دولت در آئینه نصف جهان 

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



فرهنگ 2888یک شنبه  8 اسفند  ماه 0909

برنامه سینمایى «هفت» در حالى جمعه شب روى آنتن 
رفت که همچنان درگیر تسویه حساب هاى شخصى و 
درون گروهى افخمى و فراستى با اهالى سینما و توجیه اقدام 
زشت فراستى در دوره افتادن براى ضربه زدن به سینماى 
ایران بود؛ تنها تفاوت این برنامه نسبت به پیش بینى ها، 
دعوت سعید سهیلى بود که ساعاتى پیش از برنامه دست 
به افشاگرى زده بود، تا بدین ترتیب زهر ماجرا گرفته شود. 
به گزارش «تابنــاك»؛ در ابتداى برنامه «هفت»، بهروز 
افخمى پیش از اعــالم فیلم هاى پرفــروش هفته به
 حاشیه اى اخیر درباره صحبت هاى مسعود فراستى در 
کمیسیون فرهنگى پرداخت. این هفته مستهجن خواندن 
فیلم «گشــت 2» در میان نمایندگان مجلس و اصوًال 
اظهار نظرهاى فراستى مورد انتقاد بسیارى قرار گرفته که 
تندترین و اولین واکنش ها متعلق به حمید فرخ نژاد بازیگر 

و سرمایه گذار «گشت 2» و پرویز پرستویى بود.
افخمى درباره این اتفاقات گفت: «قصد ندارم به جزییات 
نامه همراه با ادبى و لحن تحقیرآمیــز حمید فرخ نژاد به 
مسعود فراســتى بپردازم چون فکر مى کنم پرداختن به 
کلیت این یادداشت در مقابل مخاطب میلیونى تلویزیون 
براى خود ایشان بد مى شود و سبب کاهش مقبولیتش

 مى شود. لحن نامه ایشان زننده بود ولى در بخشى از این 
نامه به نکته جالبى اشاره شده بود که گویى سینماى ایران 
یک جور قبیله است و باید در برابر دیگران هواى خود را 
داشته باشد. این کسان دیگر مى توانند کمیسیون فرهنگى 
باشند که غیرخودى به حساب مى آیند و ما نباید مسائل 
داخل ســینما را به بیرون از جمله این افراد بکشانیم. من 
این پیش فرض برایم جالب است. سینماى ایران از نظر 
ایشان چیست؟ این قبیله کجاست؟ آیا مسئولین و مدیران 
سینمایى جز این قبیله هستند و اعضاى مجلس نیستند و یا 
آنها هم جزو  این قبلیه به حساب نمى آیند؟ و آیا ناخواسته با 
طرح مسئله، نگاه ها از انتقادات تند و تیز به داورى هاى پر از 
اشتباه جشنواره برداشته شده است؟ من خطاب به آقاى فرخ 
نژاد مى گویم اگر هم مافیایى وجود داشته باشند شما نه جزو 
افسران آنهایید نه سربازان آن. شما خود در «گشت ارشاد 
1» چوب همین رفتارها را خوردید. آقاى فراستى کسى بود 
که در برابر توقیف فیلم «گشت ارشاد 1» واکنش نشان 
داد و از فیلم دفاع کرد. لذا این طور رفتار نکن که هرکس 
به کمیسیون فرهنگى دعوت شد دارد شما را مى فروشد. 
کیمسیون فرهنگى وظیفه اش است که تولیدات سینماى 
ایران و جشــنواره فجر را دنبال کنــد و رصد کند. و فکر 
مى کنم پیش از اینکه جلسه اى با مسعود فراستى و دیگران 

برگزار کنند، کمیسیون فرهنگى جشنواره برخالف آقاى 
ایوبى که شب ها زود مى خوابند، جشنواره و برنامه هفت را 
دنبال مى کرده است و مسعود فراستى در این کمیسیون 
چیزى جز آنکه همان حرف ها را در برنامه هفت و در مقابل 

میلیون ها مخاطب زده بود، نزد.»
او در پایان با اشاره به این که فکر مى کند فرخ نژاد بازیگر 
خوبى است ادامه داد: «فکر جایى را بکنید که در سینماى 
ایران پر کرده اید که با نبود شما نمى توان کسى را جایگزین 
کرد. قدر این نقش را باید دانست. ما به تو بیشتر از آقاى 
پرستویى نیاز داریم. شما مثل آقاى پرستویى نیستید که 
با مخالفان ما همراه شده و از هر فرصتى استفاده مى کند 
تا تالفى نقد برنامه سال گذشته را دربیاورد که به سادگى 

گفتم سیمرغ حق ایشان نبود، حق پیمان معادى بود.»

  هیچ وقت محبوبیتم به این اندازه نبوده 
است!

در ادامه این برنامه ســعید ســهیلى کارگردان «گشت 
2»نیز در «هفت» حاضر شد.او در ادامه دلیل حضورش 

در کمیســیون فرهنگى را نیز 
اظهار نظر نصرا... پژمانفر 

رئیس این کمیسیون 
دانســت کــه گفته 
بــود در واقع عمله 
فرهنگ است و با این 
تواضع درواقع خود 

را بــزرگ کرده بــود. ســهیلى همچنین بــه بیمارى 
علیرضــا داوودنــژاد، آقــاى ابوالقاســم طالبــى، 
حبیب ا... کاسه ساز، حسین معززى نیا اشاره کرد و براى 

سالمتى این بیماران و همه بیماران دعا کرد.
این کارگردان بدون آوردن اصطالح مستهجن که از سوى 
فراستى براى فیلم آخرش استفاده شده بود در این باره گفت: 
«همانطور که نباید روى یک فرد بخاطر یک اشکالش، نام 
بد بگذاریم، یکباره یک نام را روى یک فیلم را گذاشتن، 
درست نیست. ما باید اشکاالت و نقاط قوت و ضعف یک 
فیلم را با هم ببینیم.»با تأکید افخمى بر انتقاداتش علیه 
پرویز پرستویى و ادعاى او درباره کاهش محبوبیت این 
بازیگر به خاطر اظهار نظرهایــش در نقش یک واعظ و 
فراموش کردن نقشــش در سینما، سعید سهیلى از 
افخمى پرسید در مورد محبوبیت خودش چه فکر 
مى کند که او نیز در پاسخ گفت: «به هر حال 
من در خیابان راه مى روم و بازخوردها را 
مى بینم فکر مى کنم از فیلم «عروس» 
تا االن هیچ وقت محبوبیتم 
به این انــدازه نبوده 
است. البته من این 
محبوبیت را جدى 
نمى گیــرم، من 
یک فیلمسازم و 
شاید این محبوبیت 
براى من نســبت به 

یک بازیگر چندان مورد اهمیت نباشد.»

«گشت 2» جزو فیلم هاى اکران نوروزى 
است

سعید سهیلى در ادامه صحبت هایش به توهم توطئه در 
سینما اشاره کرد: «این مسئله تا جایى پیش مى رود که 
برخى درباره حواشى اخیر فیلم «گشت 2» مى گویند همه 
اینها سناریوى فرخ نژاد و فراستى بوده براى تبلیغات فیلم!»
افخمى چنــد بارى کنایــه هایى به فرخ نژاد داشــت و 
گفت او هول شده است و ســریع واکنشى تند به مسعود 
فراستى نشان داده اســت که سعید سهیلى نیز همه این 
سوءتفاهمات را به خاطر فاصله ها دانست، از نظر او وقتى 
آدم ها نزدیک تر مى شوند بیشــتر به شباهت هایشان 
پى مى برند و این اتفاق درباره او و فرخ نژاد نیز خواهد افتاد.

او خبر جالبى هم درباره اکران نوروزى «گشت 2» در نوروز 
امســال داد و گفت: «اکران عید را از دست نداده ایم و ان 
شاا... اکران ما 15 یا 25 اسفند آغاز خواهد شد. 14 دقیقه از 
فیلم را کوتاه کردم و خوش ریتم تر و جذاب تر شده است.»

آدم فروش کسى است که نه خودى دارد 
نه وطن

 در بخش پایانى این برنامه مسعود فراستى و طهماسب 
صلح جو به نقد فیلم «وارونگى» پرداختند که فراســتى 
در ابتداى این بخش درباره حواشــى اخیر که به شخص 
او مربوط مى شد این طور گفت: «نه در شان برنامه و نه 
در شــان خودم مى دانم که جواب توهین افراد شکست 
خورده را بدهم. آدم فروش در قدم اول خودفروش است. 
آدم فروشى کلیدش در خودفروشى و وطن فروشى است. 
آدمى که وطنش را تحت هیچ شــرایطى نمى فروشــد 
- از جمله مسعود فراســتى چه قبل و چه بعد از انقالب با 
تغییراتش - خودش را نمى فروشــد و کسى که خودش 
را نمى فروشد دیگرى را هم نمى فروشــد. آدم فروش 
کسى است که نه خودى دارند و نه وطن! و آن کسى که 
وطنش را فروخته خودش را فروخته، پس مى تواند همه 
را بفروشد. خود داشتن به شــدت متعالى است و این متر 
هرچیزى است. من که عاشق سینما هستم، اگر مجبور  
به انتخاب شــوم، بین ســینما و وطن، وطنم را انتخاب 
مى کنم. آدم فروش کسى است که ایران را فروخته است.»

او در ادامه گفت: «به قول یک نفر طورى زندگى کن که 
دشمنانت از افتادنت هم بترسند. چون مى دانند که بعد از 
بلند شدنت قدم هاى محکم تر و استوارترى برمى دارى!»

ادامه استفاده شخصى از تلویزیون براى دعوا در قالب «هفت»

فراستى، افخمى، ســـــــهیلى و باقى قضایا!
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برگزار کنند، کمیسیون فرهنگى جشنواره برخالف آقاى 
ایوبىکه شب ها زود مىخوابند، جشنواره و برنامه هفت را 
دنبال مى کرده است و مسعود فراستى در این کمیسیون 
چیزى جز آنکه همان حرف ها را در برنامه هفت و در مقابل 

میلیون ها مخاطب زده بود، نزد.»
پایان با اشاره به این که فکر مىکند فرخ نژاد بازیگر  او در
خوبى است ادامه داد: «فکر جایى را بکنید که در سینماى 
ایران پر کرده اید که با نبود شما نمى توان کسى را جایگزین 
از آقاى کرد. قدر این نقش را باید دانست. ما به تو بیشتر

پرستویى نیاز داریم. شما مثل آقاى پرستویى نیستید که 
با مخالفان ما همراه شده و از هر فرصتى استفاده مى کند 
تا تالفى نقد برنامه سال گذشته را دربیاورد که به سادگى 

گفتم سیمرغ حقایشان نبود،حق پیمان معادى بود.»

  هیچ وقت محبوبیتم به این اندازه نبوده 
است!

در ادامه این برنامه ســعید ســهیلى کارگردان «گشت 
2»نیز در «هفت» حاضر شد.او در ادامه دلیل حضورش 

در کمیســیون فرهنگى را نیز 
اظهار نظر نصرا... پژمانفر 

رئیس این کمیسیون 
دانســت کــه گفته
بــود در واقع عمله 
فرهنگ است و با این 
تواضع درواقع خود 

را بــزرگ کرده بــود. ســهیلى همچنین بــه بیمارى 
علیرضــا داوودنــژاد، آقــاى ابوالقاســم طالبــى،

حبیب ا... کاسه ساز، حسین معززى نیا اشاره کرد و براى 
سالمتى این بیماران و همه بیماران دعا کرد.

این کارگردان بدون آوردن اصطالح مستهجن که از سوى 
فراستى براى فیلم آخرش استفاده شده بود در این باره گفت: 
«همانطور که نباید روى یک فرد بخاطر یک اشکالش، نام 
بد بگذاریم، یکباره یک نام را روى یک فیلم را گذاشتن، 
درست نیست. ما باید اشکاالت و نقاط قوت و ضعف یک

فیلم را با هم ببینیم.»با تأکید افخمى بر انتقاداتش علیه 
پرویز پرستویى و ادعاى او درباره کاهش محبوبیت این 
بازیگر به خاطر اظهار نظرهایــش در نقش یک واعظ و 
فراموش کردن نقشــشدر سینما، سعید سهیلى از 
افخمى پرسید در مورد محبوبیت خودش چه فکر 
مى کند که او نیز در پاسخ گفت: «به هر حال 
من در خیابان راه مى روم و بازخوردها را 
مى بینم فکر مى کنم از فیلم «عروس» 
تا االن هیچ وقت محبوبیتم 
به این انــدازه نبوده 
است. البته من این 
محبوبیت را جدى 
نمى گیــرم، من 
یک فیلمسازم و 
شاید این محبوبیت 
براى من نســبت به 

یک بازی

»
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تلویزیون براى دعوا در قالب «هفت»

فراستى، افخمى، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهیلى و باقى قضایا!

در پى انتشار بیانیه اصغر فرهادى مبنى بر عدم شرکت در مراسم اسکار با توجه به 
قانون ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور مسلمان به آمریکا، اصغر فرهادى، 
انوشه انصارى و پروفسور فیروز نادرى را به نمایندگى از خود و فیلم «فروشنده» 

براى شرکت در هشتاد و نهمین مراسم اسکار معرفى کرد.
به گزارش ایسنا، این دو ایرانى موفق ســاکن آمریکا، در شب مراسم هشتاد و 
نهمین اسکار به نمایندگى از اصغر فرهادى و فیلم «فروشنده» در مراسم حضور 

خواهند داشت.
انوشه انصارى، متولد ایران (مشهد) سال 1345، اولین زن ایرانى فضانوردى است 
که به فضا رفته است. او همچنین چهارمین گردشگر فضایى ا ست که هزینه سفر 

به فضا را خود پرداخت کرده است.
انوشه انصارى در دوران نوجوانى به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد. او مدرك 
کارشناسى خود را در رشته الکترونیک و مهندسى کامپیوتر از دانشگاه جرج میسون 

و سپس مدرك کارشناسى ارشد خود را در رشته مهندسى الکترونیک از دانشگاه 
جرج واشنگتن دریافت کرد و در حال حاضر در حال اخذ کارشناسى ارشد در رشته 

نجوم از دانشگاه سوینبورن (Swinburne) است.
او عضو Vision Circle وابسته به بنیاد X-prize و همچنین عضو هیات امناى 
این بنیاد است. او تا کنون افتخارات فراوانى کسب کرده، از جمله: دریافت جایزه 
ویژه بنیاد ملى زنان پیشگام در کار، دریافت جایزه کارآفرینى دانشگاه جرج میسون، 
دریافت جایزه دانش آموخته ممتاز و برگزیده دانشگاه جرج واشنگتن و دریافت 

جایزه سال ناحیه جنوبى کار آفرینى ارنست و یانگ.
او عضو هیات مدیره بنیاد (Make-a-Wish) شــمال تگزاس و مرکز دفاع از 
 (Collin County Children’s Advocacy Center) کودکان کالین کانتى
است و همچنین همکارى هایى با چندین مرکز غیر انتفاعى دیگر، از جمله بنیاد 

آشوکا (Ashoka) براى حمایت از فعالیت هاى کارآفرینان اجتماعى دارد.
همچنین پروفســور فیروز نادرى دیگــر ایرانى صاحب نــام در جهان، متولد 
ایران (شیراز) 1325 است. او مدیرکل اکتشــافات منظومهٴ خورشیدى در ناسا 
 Jet) و معاون پیشــین مدیرکل تنظیم راهبردهاى آزمایشگاه پیش رانش جت

Propulsion Laboratory) در ناسا (NASA) است.
فیروز نادرى تحصیالت متوسطه خود را در ایران به پایان رساند و پس از 
آن به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرد. او تحصیالت دانشگاهى 
خود را در آمریکا و در رشته مهندسى برق ادامه داد. نادرى دوره 
کارشناسى خود را در دانشگاه ایاالتى آیووا و مقاطع کارشناسى 
ارشد و دکتراى خود را در دانشــگاه کالیفرنیاى جنوبى به 

اتمام رساند.
این مراسم ساعت پنج صبح دوشــنبه (بامداد نهم اسفند 

ماه- بیست و هفتم فوریه) به وقت تهران آغاز مى شود.

5ایران (شیراز) 1325 است.
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«شان اسپایسر» سخنگوى کاخ سفید گفت که «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مراسم اسکار را تماشا 

نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا، در روزهایى کــه هالیوودى هاى 
معترض به سیاست ها «دونالد ترامپ» آماده برگزارى 
مهم ترین رویداد ســینمایى کشورشان مى شوند، 
سخنگوى کاخ ســفید اعالم کرده است که رئیس 
جمهور آمریکا مراســم اســکار پیش رو را مشاهده 

نخواهد کرد.
سیاست هاى اخیر ریاســت جمهورى آمریکا و وضع 
قانون منع ورود تبعه هفت کشــور مسلمان توسط 
«ترامپ» که مراسم اسکار و دیگر رویدادهاى هنرى 
و فرهنگى این کشــور را تحت تاثیر قرار داده، بارها 

موجب اعتراض هنرمندان بین المللى شده است.
«شان اسپنسر» سخنگوى کاخ سفید در یک کنفرانس 
مطبوعاتى اعالم کرد کــه "«ترامپ» در زمان پخش 
مراسم اسکار مشغول خواهد بود و خودش میزبانى 

مراسمى را در واشنگتن برعهده دارد."
«اسپنســر» در ادامه گفت: هالیوود بیشتر با عقاید 
متمایل به چپ اش شناخته مى شود. باید با شما صادق 
باشم. فکر مى کنم رئیس جمهور در آن شب میزبان 
مراســم «Governors Ball» (میهمانى فرماندارها) 
باشــند. خانم «ترامپ» منتظر هســتند تا رویدادى 
خیره کننده را رقم بزنند. بانوى اول زمان زیادى براى 
این مراسم صرف کرده اند که قرار است میزبان تمام 
فرماندارها در پایتخت باشــد. فکــر مى کنم رئیس 
جمهور و بانوى اول آمریکا یکشنبه شب تمرکزشان 

روى این مراسم باشد و آن جا حضور داشته باشند.
«دونالد ترامپ» طى سال هاى اخیر بارها در توییتر خود 
به مراسم اسکار تاخته و آن را «افتضاح» خوانده است.

عالوه بر این، طبق نظرســنجى هایى که انجام شده 
اکثر هــواداران «ترامــپ» در صورت ایراد شــدن 
سخنرانى هاى سیاسى در این مراسم، تلویزیون هاى 

خود را خاموش خواهند کرد.

«ترامپ» 
اسکار 
را تماشا 
نمى کند

تهیه کننده ســینما با رد شــایعه درگذشت اکبر عبدى 
بازیگر مشهور ســینما و تلویزیون گفت: این شایعه کار 
افراد حقه باز در فضاى مجازى اســت و آن را تکذیب 

مى کنم.
عبــد ا... علیخانــى افــزود: اگــر خبــر درگذشــت 
اکبــر عبــدى صحــت داشــت از طریــق خانــه 
ســینما و صنــف تهیــه کننــدگان بــه مــا اعالم 

مى شد.
وى ادامه داد: تا این لحظه هیچ خبرى به ما نرســیده 
اســت و فکر مى کنم این شــایعه کار یکسرى انسان 
بیکار و حقه باز اســت کــه مى خواهند جّو را متشــنج 

کنند.
ســخنگوى اورژانــس تهران هــم گفت: نــام آقاى 
اکبــر عبــدى بازیگــر بنــام ســینما و تلویزیــون 
در مأموریــت هــاى اورژانــس ثبــت نشــده 

است.
حسن عباسى با آرزوى سالمتى براى آقاى عبدى، افزود: 
البته این امکان وجود دارد که این هنرمند عزیز کشور از 
قبل در بیمارستان بسترى بوده باشد و نیاز به اورژانس 

نداشته است.
على دهکردى بازیگر سینما و تلویزیون هم به خبرنگار 
ما گفت:  صبح امروز برخى خبرها را درباره درگذشــت 
آقاى اکبر عبدى دریافت کرده ایم اما هنوز خانواده وى 

پاسخ نداده اند.
ایــن دوســت آقــاى عبــدى افــزود:  امیدواریــم 
مثــل دفعه هــاى قبــل ایــن موضــوع، شــایعه

 باشد.

اکبر عبدى زنده است
تهیه کننده سریال «پرستاران» که این شب ها از شبکه یک سیما راهى آنتن مى شود، به بیان توضیحاتى درباره ساختار این مجموعه 

و برخى از انتقادات، پرداخت.
داوود هاشمى در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چقدر ایده این سریال مستقل است و آیا از سریال استرالیایى «پرستاران» 
(All saints) که چند سال پیش از شبکه یک سیما پخش مى شد، الگوبردارى شده است، اظهار کرد: داستان سریال «پرستاران» 

از این قرار اســت که ماه رمضان گذشته، وزیر 
بهداشت (سیدحسن هاشمى) من و آقاى افخمى 
را به افطار دعوت کردند و به ما پیشنهاد داد که 
یک سریال با موضوع پزشکى طراحى کنیم که از 
تلویزیون پخش شود. به دنبال این پیشنهاد چند 
جلسه دیگر با آقاى وزیر برگزار کردیم و ایشان 
هم وقت گذاشتند در این زمینه تحقیقاتى را انجام 
دادیم.او ادامه داد: در نهایت پس از بررسى هایى 
که در جلسات مختلف با آقاى وزیر بهداشت انجام 
شد، به یک سیناپس رسیدم که باز همه براى آن 
سیناپس جلسه اى با آقاى وزیر برگزار کردیم و باز 
هم آن را مورد بررسى قرار دادیم و در همان جلسه 

هم من به همراه آقاى افخمى مطرح کردیم که ما سریال نمى سازیم که در آن فقط اتفاقات خوب رخ بدهد، بلکه باید ضمن حفظ 
منزلت پرستاران، مشکالت این حوزه را هم مطرح کنیم و در غیر این صورت همان طور که در کارنامه ما هم نیست، سریال سفارشى 

نمى سازیم. براى سریال «125» همه که با آقاى افخمى رفته بودیم، دقیقاً همین شرایط را مطرح کردیم.
تهیه کننده سریال «پرستاران» با بیان اینکه در این سریال از سریال هاى خارجى الگوبرداى نشده است، یادآور شد: به طور کلى ما 
در این سریال از هیچ سریال خارجى ایده نگرفتیم و این یک سریال کامال ایرانى است که بر اساس تحقیقات خودمان آن را طراحى 
کرده ایم. به عنوان مثال تالش کردیم در این مجموعه فقط به محیط بیمارستان و اورژانس اکتفا نکنیم و در واقع مى توان گفت 40 
تا 50 درصد کار به محیط هاى خانوادگى اختصاص دارد و پیش بینى خودمان هم این است که تا پایان کار نیز همین رویه را ادامه 
بدهیم. افرادى که مى گویند این سریال از سریال استرالیایى «پرستاران» یا سایر سریال هاى خارجى الگوبردارى شده است، باید به 

صورت مصداقى انتقاداتشان را عنوان کنند.
هاشمى همچنین در پایان سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر حدود 32 قسمت از سریال را ضبط کرده ایم و امیدواریم بتوانیم تا پیش 

از عید 27 قسمت را پخش کنیم و باقى پس از عید نوروز راهى آنتن شود و تا پایان اردیبهشت هم مرحله تولید ادامه خواهد داشت.

«پرستاران» از هیچ سریال خارجى الگو نگرفته است



1010فناورىفناورى 2888یک شنبه  8 اسفند  ماه 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

روترى براى امواج 
الکترومغناطیس

تلفن هاى همراه و کامپیوترها براى ارســال و دریافت 
اطالعات، از امواج الکترومغناطیس استفاده مى کنند. 
اما پهناى باند در دسترس روى طیف الکترومغناطیس 
محدود است. مهندسان معتقد هستند براى غلبه بر این 
محدودیت، دستگاه هاى بى سیم باید ارسال و دریافت 
اطالعات را روى یک فرکانس انجام دهند. این راهکار 
چالش هایى به همراه دارد که تداخل امواج ارســالى و 
دریافتى از جمله این چالش ها است. به تازگى مهندسان 
برق دانشگاه UCLA راهکارى ارائه کرده اند که ممکن 
است این مشکل را حل کند. آن ها معتقد هستند با یک 
Circulator (دستگاه کوچکى که از طریق درگاه هاى 
مختلف، امواج الکترومغناطیس را ارســال و دریافت 
مى کند) که از آنتن مشترکى استفاده مى کند، مى توان 
سیگنال ها را به طور هم زمان ارسال و دریافت کرد. با 
ارســال و دریافت امواج روى یک فرکانس مشترك، 
طیف فرکانســى در دسترس تراشــه ها براى انتقال 
داده، دو برابر خواهد شد. به گفته محققان در مقایسه با 
روش هاى مشابه، این روش نخستین نمونه اى است که 
پهناى باند نامحدود ارائه مى کند و به سادگى مى توان 
آن را به کمک روش هاى فعلى تولید تراشه پیاده سازى 
کرد. محققان معتقدند ابزارى که قادر به مســیریابى 
امواج الکترومغناطیسى باشد، بخشى اساسى هر مدارى 
خواهد بود و در دسترس قرار دادن پهناى باند نامحدود، 
تحولى در طراحى تلفن هاى همراه، حسگرهایا حتى 

کامپیوترهاى کوانتومى ایجاد خواهد کرد.

اپلیکیشن رادیو اینترنتى 
اندروید

 Audials Radio Pro عنــوان یکــى از برترین 
رادیو هاى اینترنتى منتشــر شــده براى گوشى ها 
 Audials و تبلت هــاى اندرویدى از اســتودیوى
Radio Software مى باشد که به وسیله آن خواهید 

توانســت به برنامه هاى رادیویى موجود در سراسر 
جهان دسترسى داشته باشید. 

بیش از 80 هزار ایســتگاه رادیویى از پیش تنظیم 
شــده در این اپلیکیشن گنجانده شــده است که در 
دسته بندى هاى مشــخص و معینى قرار دارند و با 
انتخاب هر دسته خواهید توانست به ایستگاه هاى 
دلخواه خود دسترســى کاملى داشــته باشید. یکى 
از جذاب ترین ویژگى هاى برنامــه رادیو اینترنتى، 
پشتیبانى آن از ایستگاه هاى رادیویى پخش موسیقى 
است؛ به صورتى که تنها کافیست نام هنرمند مورد 
نظر خود را جســت و جو کنید تا ایســتگاه در حال 
پخش موســیقى خواننده مورد نظر شما به نمایش 

درآید.
 اگر به برنامــه هاى در حال پخــش رادیو عالقه و 
تمایل به ذخیره آن ها را دارید تنها کافیســت یک 
گزینه را لمس کرده تا برنامــه هاى در حال پخش 
به صورت زنده در دســتگاه هوشــمند شما ضبط 

شوند. 

گوشى نوستالژیک نوکیا
 2 روز دیگر عرضه خواهد شد

گفته مى شد شاهد مدل جدیدى     خبر آنالین |
از 3310 اندرویدى خواهیم بود اما منبع لودهنده چینى 
مى گوید 3310 همچنان یک گوشى فیچرى خواهد بود 
که مانند گذشــته بوده ولى طراحى آن متفاوت شده و 

درواقع به روزرسانى شده است.
3310 جدید سبک تر و ظریف تر شده و تاثیر طراحى روز 
کلیدهاى آن نیز به وضوح نمایان است. صفحه نمایشگر 
3310 قدیم سیاه سفید بود اما مدل جدید هرچند رنگى 
شده اما به دلیل حفظ رزولوشن و کوچک بودن نمایشگر 
باترى خــورى در آن وجود نــدارد و کاربران همچنان 
خواهند توانست تا چند روز بدون شــارژ از این گوشى 

استفاده کنند.
HMD که مالک جدید برند نوکیاست اعالم کرده قیمت 

گوشى در بازار جهانى 60 دالر اســت و در رنگ هاى 
مشکى، آبى، خاکسترى، سبز، قرمز و زرد عرضه مى شود.

وبسایت نگارخانه ایرانى با هدف معرفى، توانمند سازى و ایجاد ارتباط هنرمندان و همچنین به اشتراك گذارى آثار هنرى 
تولیدى توسط اعضا در حوزه هنرهاى تجسمى فعالیت خود را آغاز نموده است. این سایت به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعى 
هنرمندان و عالقه مندان به هنر در ایران، میزبان بیش از 30.000 عضو ثبت نام شده و حدود 100.000 بازدیدکننده در ماه 
مى باشد؛ همچنین تاکنون بیش از 300.000 اثر تولیدى توســط هنرمندان و عالقه مندان به هنر در موضوعات طراحى 
گرافیک، نقاشى، عکاسى، خوشنویسى، مجسمه سازى، هنرهاى دیجیتال و ... در این سایت به اشتراك گذاشته شده است. 
نگارخانه ایرانى بعنوان بزرگترین وب سایت در زمینه هنرهاى تجســمى در ایران، فرصت مناسبى را براى مجموعه ها و 

موسسات مرتبط و غیر مرتبط ایجاد نموده است تا پیام هاى خود را به مخاطبان برسانند.
مجموعه خدمات ارائه شده به هنرمندان عضو:

ایجاد پروفایل هنرى بدون محدودیت، امکان درج سوابق ، فعالیت هاى هنرى و بیوگرافى هنرمند، ایجاد نگارخانه آثار و 
امکان ارسال اثر و ایجاد آلبوم هاى اختصاصى جهت نمایش آثار، امکان ایجاد وبالگ شخصى، ایجاد شبکه اجتماعى از 
http://negarkhaneh.ir                                                                   .. دوستان و هنرمندان عضو و ارسال دعوتنامه جهت عضویت و

MMX Hill Climb بازى محبوب و زیباى مسابقات تپه نوردى تحت عنوان ”صعود تپه ام ام اکس“ از استودیوى 

Hutch Games براى دستگاه هاى اندرویدى اســت که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده و تا به این 

لحظه بیش از 5 میلیون بار توسط کاربران اندرویدى سراسر جهان دریافت شــده و از پرطرفدارترین بازى هاى 
دسته بندى Racing به شمار مى رود! در این بازى بر انواع ماشــین هاى بزرگ و غول پیکر سوار مى شوید و در 
محیط هایى با موانع مختلف به ماشین سوارى مشغول مى شوید ؛ نکته  بسیار قابل تحسین باز، طراحى خالقانه و 
فوق العاده  موانع اســت به طورى که مطمئنا از رویارویى با این موانع لذت خواهید برد ؛ براى مثال در مسیرى که 
مملو از فراز و نشیب است به گودالى خواهید رسید که با توپ هاى بادى غول آسا پر شده اند و شما مى بایست از روى 
این توپ ها به جلو پیش بروید که حفظ تعادل ماشین در این شرایط عالوه بر آنکه مشکل است بسیار طنزآمیز نیز 
خواهد بود! اگر طرفدار مسابقات پرش از روى ماشین ها هستید باید بگوییم که یکى از مهم ترین و پرتکرارترین 
موانع موجود در راه، ماشــین هاى فرســوده اى هســتند که باید بدون وارونه شدن ماشــین خود از روى آن ها 

عبور کنید !

راهنماى خرید

مدل «Nova Plus Dual SIM» از گوشى هاى موبایل 
«هوآوى» با نمایشگرى 5.5 اینچى از نوع LCD در گروه 
فبلت ها دسته بندى مى شود. همان طور که  مى دانید، با 
گذشت زمان، شرکت هاى مطرح و نام آشناى تولیدکننده  
کاالى دیجیتال در تولید گوشى هاى موبایلى با نمایشگر 
بزرگ گوى ســبقت را از یکدیگر ربوده اند. امروزه ابعاد 
صفحه نمایش بــه یکى از اولویت هاى افــراد در خرید 
گوشــى موبایل تبدیل شده اســت. همین امر به تولید 
محصوالتى با عنوان فبلت منجر شد که از نظر قدوقواره 
از گوشــى هاى موبایل بزرگ تر و از تبلت ها کوچک تر 
هستند. نوا پالس به یک نمایشــگر بزرگ 5.5 اینچى 
مجهز شــده اســت که وضوح تصویر 1920 × 1080 
پیکسل را به نمایش مى  گذارد. با توجه به رزولوشنى که 
این نمایشگر دارد، تراکم پیکسلى باالى 401 پیکسل بر 
هر اینچ براى آن به دست مى آید. سخت افزار این فبلت 
را تراشه  ى اســنپدراگون 625 کوالکام، یک پردازنده  

 Adreno 506 هشت هســته اى و پردازنده   گرافیکــى
تشکیل مى دهد. براى این دستگاه 3 گیگابایت حافظه  رم 
و 32 گیگابایت حافظه  داخلى در نظر گفته شده که توسط 
کارت حافظه  microSD تا 256 گیگابایت قابل افزایش 
است. این میزان ظرفیت و فضا به عنوان حافظه  داخلى از 
سوى شرکت هوآوى براى پاسخ به نیاز کاربرانى در نظر 
گرفته شده است که همواره فایل هاى صوتى و تصویرى 
فراوانى براى ذخیره سازى در گوشى موبایل خود دارند. 
وجود سنسورى 16 مگاپیکســلى در دوربین اصلى این 
گوشى موبایل، امکان ثبت تصاویرى با رزولوشن بسیار 
باال را فراهم کرده است. همچنین دوربین سلفى در نوا 
پالس به سنسورى 8 مگاپیکسلى مجهز شده است که 
توانایى رقابت با بسیارى از محصوالت موجود در بازار 
را دارد. با اســتفاده از این دو دوربین و امکانات مختلف 
Face Detec-) آن ها مانند قابلیت تشــخیص چهره

 Touch) قابلیت فوکوس با اشــاره روى ســوژه ،(tion

Focus)، قابلیت ثبت موقعیــت جغرافیایى عکس ها و 

فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت عکاســى پانوراما و 
عکاسى HDR مى توانید تصاویر جذابى ثبت کنید و از 
داشتن آن ها در گوشــى موبایل خود لذت ببرید. در این 
محصول، نسخه  6 اندروید به عنوان سیستم عامل ایفاى 
نقش مى کند و با ارائه  امکانات کامل اندروید مارشمالو به 
کاربران، تجربه  کاربرى بهترى را پیش روى آن ها قرار 
مى دهد. زیر قاب این گوشــى، یک باترى لیتیوم پلیمر 
با ظرفیت 3340 میلى آمپرســاعت قرار گرفته است که 
کاربران قادر به تعویض آن نیستند. اگر وجود امکاناتى که 
در باال به آن ها پرداختیم، هنوز نتوانسته شما را تحت تأثیر 
قرار دهد، مى توانید پشتیبانى از دو سیم کارت، پشتیبانى 
از اینترنت پرسرعت  4G Cat7 و برخوردارى از بدنه اى 

فلزى را به لیست فوق اضافه کنید.
هم اکنون نواپــالس را مى توانید بــا قیمتى در حدود 

1000000H تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید. 
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نگارخانه
 ایرانى

بازى مسابقات
 تپه نوردى اندروید 

 
چگونه مصرف باترى ساعت 

اپل را کاهش دهیم؟
   آى تى ایران | بیشتر صاحبان ساعت اپل قادر 
هستند یک روز کامل از ساعت خود بدون نیاز به شارژ 
دوباره اســتفاده کنند اما تعدادى زیادى از کاربران این 
محصول نیز عنوان کرده اند که باترى این ساعت هوشمند 
در ساعات پایانى روز دیگر جواب گو نیست. در ادامه قصد 
 Power” داریم شیوه استفاده از «حات ذخیره شارژ» و یا

Reserve Mode“ را در اپل واچ توضیح دهیم.
زمانى که حالت ذخیره انرژى را براى ســاعت هوشمند 
اپل انتخاب مى کنید، دستگاه شــما همه فعالیت هاى 
متفرقه به جز نمایش زمان را متوقــف مى کند. بعد از 
فعال کردن این حالت در ساعت دیگر هیچ نوتیفیکیشن 
دریافت نمى کنید وتمام قابلیت هاى ردیابى ورزشى از کار 
مى افتد و همچنین دیگر قادر نخواهید بود از هیچ کدام از 
برنامه هاى نصب شده به روى ساعت خود استفاده کنید.

- به Control Center دستگاه خود بروید.
- به روى آیکون باترى در گوشــه باالیى سمت چپ، 
جایى که میزان شارژ باقى مانده نمایش داده مى شود، 

ضربه بزنید.
- با کشیدن صفحه به سمت راســت، به منوى بعدى 
 Power Reserve Confirmation” یعنى قســمت

Screen“ بروید.
- بــا ضربــه بــه روى آیکــون ”Proceed“ حالت 
صرفه جویى در مصــرف انرژى را براى ســاعت خود 

فعال کرده اید.
نکته دیگر اینکه تا زمانى که اپــل واچ خود را از حالت 
صرفه جویى خارج نکنید، دستگاه فقط زمان را به شما 

نشان خواهد داد.

اولین موتورسیکلت پهپاد 
   آى تى ایران | یک کمپانى روسى سازنده 
پهپاد، اخیرا با انتشــار ویدیویــى آخرین محصول 
شــرکت خود را تحت عنوان Scorpion-3 معرفى 
Hover-) یک موتورســیکلت Scorpion-3  .کرد

bike)  تک سرنشــین و معلق در هوا اســت که با 

اســتفاده از نیروى برق کار مى کند و مســلما سوار 
شدنش باید تجربه هیجان انگیزى باشد اما احتماال 

به این زودى وارد بازار نخواهد شد.
این شرکت سازنده در گزارش Hoversurf عنوان 
کرد که این محصول تلفیقى ازسیستم موتورسیکلت 
با فناورى پهپاد کوادکوپر تولید شده و قرار است به 
عنوان یک ابزار ورزشى استثنائى مورد استفاده قرار 
بگیرد. این وسیله که با نیروى برق پرواز مى کند، هم 

براى کاربران حرفه اى و هم آماتور مناسب است
طبق گفتــه ایــن کمپانــى ســازنده، امنیت این 
موتورســیکلت  از طریق  برنامه هــاى کامپیوترى 
ویژه که دامنه و سرعت وســیله را کنترل مى کنند، 
تامین مى شود. طبق گزارش Hoversurf ، طراحى 
اسکورپیون 3 از موتورســیکلت ها سنگین اسپرت 
الهام گرفته شده اســت و از طریق « تغییر ارتفاع و 

جهت» در هوا معلق مى ماند.

ترفند

فناورانه

جنگ بین گوگل، مایکروسافت و آمازون 
کاربران تازه وارد براى انتخاب یک سرویس ابرى ممکن 
است صرفا به قیمت آن نگاه کنند اما براى تصمیم گیرى 
نهایى، چندین فاکتور مختلف بایــد مد نظر قرار بگیرد. در 
ادامه توضیحاتى در باره ســه پلتفرم عظیم حوزه فناورى 

ذخیره سازى ابرى ارائه مى کنیم.
در حال حاضر 3 شــرکت بزرگ، نبض بازار ذخیره سازى 
  ، GCP ابرى را در دســت دارند: پلت فرم ابــرى گوگل یا
  Azure و سرویس AWS ســرویس هاى وب آمازون یا
شرکت مایکروسافت. رقابت تنگاتنگ بین رقباى این بازار 
باعث شده است تا قیمت هاى سرویس هاى ارائه شده پایین 
بیاید و عالوه براین، قابلیت هاى پیشرفته پردازشى متنوع به 
مشتریان عرضه شود. همین فاکتورها مى تواند به کسب و 
کارهاى کوچک و خرده پا کمک کند تا راحت تر و سریع تر 
پیشرفت کنند و همچنین شــرکت هاى بزرگ تر نیز رشد 

باالترى داشته باشند. 
چرا فضاى ابرى براى تجار بزرگ و کوچک اهمیت دارد؟

 LiveEdu ، رایانش ابرى به شرکت هاى بزرگى همچون
Netflix ، و Sopotify  در حفظ زیرساخت ها کمک مى کند 

و مسئوالن این شرکت ها دیگر نگران مسائل فنى مرتبط با 
فضاى ابرى نخواهند بود و قادر خواهند بود که تمرکز خود 
را براى باالبردن عملکرد و بازده شرکت خود صرف کنند. 
کسب و کارهاى کوچک نیز قادر خواهند بود که بیشتر به 
روى توسعه فعالیت هاى خود تمرکز کنند و نگران مسائل 

فنى نباشند.
پلت فرم ابرى گوگل  GCP : (GCP) کار خود را در اکتبر 
سال 2016 آغاز کرد و تنها بعد از 5 سال فعالیت، توانست 
جایگاه محکمى در بازار پیدا کند  و سرویس هاى اصلى خود 
 GCP .مانند موتور جستجوى گوگل و یوتیوب را ارتقا داد
بعدا سرویس هاى خود را گسترش داد و به تمام کاربران این 
امکان را داد تا میزبانى فضاى ابرى خود را در اختیار داشته 

باشند. شرکت گوگل، GCP را مدیریت مى کند.
وب ســرویس هاى آمازون (  AWS ) یازده ســال پیش 
فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر یکى از قدیمى ترین 
و کارکشته ترین هاى این بازار است. سرویس هاى پردازش 
AWS ، بسیار گسترده است و قسمت هاى مهمى از حوزه 

تکنولوژى ابرى مانند شــبکه هاى تلفن همراه را پوشش 
مى دهد. شرکت آمازون مدیریت AWS را به عهده دارد.

: Microsoft Azure   آزور، 6 ساله است و تا کنون حضور 
پر رنگى در بازار داشــته اســت. آژور مجموعه کاملى از 
ســرویس هاى ابرى را ارائه مى دهد و توســط شــرکت 

مایکروسافت اداره مى شود.

جنگ 3 رقیب
براى اینکه درك بهترى از تفاوت هاى این سه شرکت برتر 
در بازار ابرى داشته باشیم، با استفاده از پارامترهاى مختلف، 
فعالیت هاى آنها را بررسى مى کنیم و در آخر چشم اندازى 

کلى از قابلیت هاى هرکدام از سرویس ها عرضه مى کنیم.
(ما در این مقاله، در مورد قیمت ها صحبت نخواهیم کرد زیرا 

قیمت  ها نوسان زیادى دارد.)

پردازش
پردازش یا رایانش، قدرت محاســبه اطالعات اســت که 
توسط سرویس ابرى مورد نظر عرضه مى شود. واضح است 
که هرچه که قدرت محاسبه باالتر باشد، سرویس عملکرد 
بهترى دارد. ســرویس هاى پر قدرت تر نیز با قیمت هاى 
باالترى توسط سه شــرکت برتر این حوزه ارائه مى شوند. 
از AWS  شــروع مى کنیم.  AWS قابلیــت EC2 را ارائه 
مى دهد. EC2 یکى از ســرویس هاى تحت وب است که 
کاربران اجازه مى دهد برنامه ها را روى فضاى ابرى عمومى 

سرویس هاى وب آمازون(AWS) به اجرا در بیاورند. 
GCP نیز قابلیت GCE  را عرضه مى کند که عملکرد تقریبا 

Virtu- دارد. مایکروسافت آزور هم ویژگى  EC2 مشابهى با
al Machines  و Virtual Machine Scale Set را ارائه 

مى دهد. تمام این شرکت ها Container هاى خود را دارند 
که مدیریت آنها توسط کاربر بسیار ساده است و دسترسى 
  Container  راحت ترى دارند(منظور از ظرف یا نگهدارنده
،ساختمان داده اى ست که دسته اى از اطالعات را در خود 
نگه مى دارد.) به عبارتى مى توانیم بگوییم که این قابلیت در 
تمام این سه سرویس تقریبا یکسان است و تفاوت اصلى در 

قیمت ارائه شده توسط هرکدام از شرکت هاست.

ذخیره سازى
ذخیره ســازى نیز یکى از مهم ترین پارامترهایى است که 
میزان کارایى یک پلت فرم ابرى را مشخححص مى کند. 
ذخیره ســازى ابرى عملکرد کامال متفاوتى با حافظه هاى 
عادى HDD و SSD کامپیوترها دارد. ذخیره سازى ابرى با 
مشکالت سخت ترى روبروست و باید تضمین کند که هیچ 
اطالعاتى در حین انتقال از بین نمى رود یا گم نمى شود و 
به همین دلیل شرکت هاى ارائه دهنده ذخیره سازى ابرى 
نیز راه حل هاى هوشمندانه و متنوعى براى این مشکالت 
 Amazon ،عرضه کردند.  از بین سه شــرکت اعالم شده
S3  (با عرضه سرویس ذخیره سازى ساده) بهترین گزینه 

را معرفى کرده است. این سرویس فضاى عظیم و همچنین 
پشتیبانى حرفه اى در اختیار کاربر قرار مى دهد.

 Microsoft Azure البته دو شرکت دیگر نیز سرویس هاى
Storage و Google Cloud Storage را ارائه مى دهند 

که آنها هم به نوبه خود ســرویس هاى بى نقصى هستند.
درست مانند قدرت پردازش، ذخیره سازى نیز با قیمت هاى 

مختلف عرضه مى شود.

مکان ذخیره اطالعات
هنگامى که زمان اجــراى برنامه ها مى رســد، موقعیت 

جغرافیایى نیز اهمیت پیدا مى کند. اوال کاربر باید مطمئن 
شود که برنامه ها ســریع تر و با پیمودن کوتاه ترین مسیر 
ممکن به پایگاه مشترى مى رســد. دوما باید سرویسى را 
انتخاب کند که هزینه کمترى براى وى به همراه دارد. مثال 
کشــور آمریکا، مکان گران قیمتى براى تعبیه سرورهاى 

ابرى است.
مانند موارد ذکر شده، هر سه این شرکت ها ، پوشش دهى 
جهانى دارند و آمازون با دسترسى در 42 منطقه ، رتبه اول 
را در این زمینه دارد .آزور نیز پوشش دهى باالیى دارد و در 
32 منطقه، قابل دسترسى اســت. GCP  نیز در 33 کشور 
قابل دسترسى اســت. الزم به ذکر است که این شرکت ها 
مدام به تعداد مناطق قابل دسترسى سرورهاى خود اضافه 

مى کنند.

پایگاه هاى داده
پایگاه داده ها یکى از پیچیده ترین قســمت هاى سرویس 
ابرى است و پیشــنهاد مى کنیم قبل از انتخاب سرویس 
Terms & Con- ذخیره سازى ابرى مورد نظر خود، قسمت

ditions هر شرکت را مطالعه کنید تا بدانید که اطالعات به 

چه صورتى به روى سرورهاى ابرى این شرکت ها ذخیره 
مى شود.

مستندات نیز تقش مهمى در انتخاب پلت فرم ابرى دارد و 
همچنین کاربرد ساده نیز یکى از فاکتنورهایى است که در 

انتخاب،تاثیر باید مد نظر قرار گیرد.
اگر مطمئن ترین و امن ترین گزینه ممکن را مى خواهید، 
Amazon AWS مى تواند انتخاب بسیار درستى باشد. اگر از 

برنامه ها و محصوالت مایکروسافت بیشتر استفاده مى کنید، 
آژور مى تواند گزینه مناسبى براى شما باشد. GCP نیز تقریبا 
در هرکجا کاربرد دارد. قبل از خرید هرکدام از سرویس ها، 
درمورد درصد سازگارى و قابلیت هاى مختلف آن نیز تحقیق  

کنید تا انتخابى آگاهانه داشته باشید.

گوشى موبایل هوآوى مدل Nova Plus دو سیمکارت

رامین مشکاه
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مراســم تحلیــف رئیس جمهــور جدید ســومالى در 
«موگادیشو» پایتخت این کشــور با حضور بیش از 120 
هیئت از کشورها و سازمان هاى جهانى از جمله «اسماعیل 
عمر جیلــى» رئیس جمهور جیبوتى، «اهــورو کینیاتا» 
رئیس جمهور کنیا، «حیلى مریم دیسالین» نخست وزیر 
اتیوپى،   «ابراهیم محمود حامد» معــاون رئیس جمهور 
سودان و تعدادى از شخصیت ها و هیئت هاى دیگر که در 
این مراسم شرکت داشتند ، برگزار شد.پایگاه «الصومال 
الجدید» گــزارش داد کــه «محمد عبــدا... فرماجو» 
رئیس جمهور جدید سومالى طى نطقى در این مراسم تأکید 
کرد که دولت وى اهتمام زیادى به حل مشکالت امنیتى 
و انسانى که کشــور با آن مواجه است، خواهد داشت و بر 
تکمیل روند آشتى، اصالح نظام قضائى و تأکید بر حاکمیت 
قانون و توســعه اقتصادى تمرکز خواهد کرد.وى اشاره 
کرد که دولت وى براى تقویت سیاست خارجى مبتنى بر 

همکارى و احترام متقابل تالش خواهد نمود.
به گزارش فارس، عمر جیلى رئیس جمهور جیبوتى که از 
شرکت کنندگان در مراسم تحلیف فرماجو بود، تأکید کرد 
که این یک حادثه تاریخى اســت که زمینه را براى روند 
تحــوالت دموکراتیک و تبادل مســالمت آمیز قدرت در 

سومالى فراهم مى کند.
وى جامعه جهانى را به حمایت از سومالى در جنگ علیه 

تروریسم فراخواند.

 مشرق| مردم قره باغ، به تغییِر نظام حکومتى 
و نام کشور خود رأى مثبت دادند.

کمیته مرکــزى انتخابات اعالم کــرد: 87/6 درصد 
از شــرکت کنندگان در همه پرســى، به طرح قانون 
اساسى جدید رأى مثبت دادند و تنها 9/7 درصد، آن 

را رد کردند.
در این همه پرسى قانون اساسى جدید به رأى گذاشته 
شده بود. در این قانون اساسى، نظام حکومتى کشور 
از «پارلمانى – شــبه ریاست جمهورى» به «ریاست 
جمهورى کامــل» تغییر مــى یابد و نام کشــور، از 
جمهورى قره باغ، بــه جمهورى «ارتســاخ» تغییر

 مى یابد.
بر اساس این قانون اساسى، پست نخست وزیرى در 
این کشور حذف خواهد شد و انتخاب اعضاى کابینه به 

عهده رئیس جمهور خواهد بود.
قره باغ که اکثر ساکنان آن ارمنى هستند، از حمایت 
جمهورى ارمنستان برخوردار است و در اوائل دهه 90  
قرن گذشته، از جمهورى آذربایجان جدا شد و اعالم 

استقالل کرد.

روزنامه پاکستانى مدعى شد که نخست وزیر هند در واکنش به حمالت موشکى پاکستان به مناطق    تسنیم|
مرزى افغانستان گفته که هرحمله اى به این کشور مانند حمله به هند محسوب مى شود.

روزنامه «جنگ پاکستان» به نقل از منابع هندى گزارش داد که «شیدا احمد ابدالى» سفیر افغان در دهلى نو در دیدارى 
غیرمنتظره نامه «اشرف غنى» را به نخست وزیر هند سپرده است.

در نامه آمده است که ارتش پاکستان به غیرنظامیان 
افغان در مناطق شــرقى افغانستان موشک شلیک 
کرده اســت و آنها نیز مجبور به ترك خانه هایشان 

شده اند.
«نارندرا مودى» در واکنش به این یادداشــت تعهد 
داده است که از افغانســتان حمایت خواهد کرد و از 

هیچ همکارى دریغ نخواهد کرد.
نخست وزیر هند گفته اســت که هرگونه حمله از 
سوى هر کشورى به افغانستان صورت بگیرد مانند 

حمله به هند محسوب خواهد شد.
وى افزوده اســت که دولــت هند بــراى دفاع از 

غیرنظامیان افغان از هیچگونه حمایت و همکارى دریغ نخواهد کرد.
در پى حمالت اخیر تروریستى در پاکستان از سوى تحریک طالبان پاکستان، ارتش این کشور توپخانه سنگین خود را در 

مناطق مرزى با افغانستان مستقر کرده است.
حمالت موشکى از خاك پاکستان اعتراضات برخى از نهادهاى حقوق بشرى، مقامات افغان و  تظاهرات هاى گسترده  

مردمى را نیز در پى داشته است.
نظامیان پاکستانى طى هفته گذشته دستکم بیش از 300 حمله موشکى را به شهرستان «لعل پور» والیت ننگرهار 

و شهرستان هاى «سرکانو» و «دانگام» والیت کنر انجام داده اند.
در چند سال اخیر چند هزار موشک توسط نظامیان پاکستانى به مناطق مرزى شرق افغانستان اصابت کرده  که عالوه 

بر تلفات جانى و مالى موجب آواره شدن هزاران خانواده در این مدت شده است.

کاخ کرملین اعالم کرد: دستیاران و اطرافیان «دونالد 
ترامپ» رئیــس جمهورى آمریکا بــراى دیدار وى با 
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روســیه و فراهم 

کردن مقدمات مالقات، هیچ تالشى نمى کنند.
به گزارش ایرنا، «یورى اوشــاکوف» مشــاور رئیس 
جمهورى روسیه گفت: پوتین و ترامپ رؤساى جمهورى 
روسیه و آمریکا در نتیجه دو گفتگوى تلفنى به مشاوران 
خود دستور دادند، مقدمات دیدار سران را فراهم کنند 
اما تاکنون هیچ مذاکره اى در این مورد صورت نگرفته 

است.
به نوشــته روزنامه «ماسکوفســکى کامسامولتس»، 
اوشاکوف گفت در زمان حاضر کاخ کرملین هیچ مذاکره 

اى با کاخ سفید ندارد. 
وى در پاســخ به پرسشــى در مورد اظهــارات اخیر 
«شان اسپایسر» ســخنگوى کاخ سفید که گفته بود، 
رئیس جمهورى آمریکا براى توافق با روسیه با هدف 
مبارزه با داعش و همکارى براى رشد اقتصادى آمادگى 
دارد، اظهار داشــت: وضعیت کنونى بین واشنگتن و 
مسکو (نبود هر گونه مذاکره در ســطح عالى) شامل 

مبارزه با داعش و رشد اقتصادى هم مى شود.
وى افزود: مذاکره اى در مورد این مسائل بین دو کشور 

انجام نشده است.
دســتیار امور بین المللى رئیس جمهورى روسیه علت 
بروز وقفه طوالنى در مذاکرات میان سران دو کشور را 
وضعیت مقام هاى تعیین کننده سیاست خارجى آمریکا 

خواند که در مرحله شکل گیرى قرار دارد.
وى ادامه داد: فقط مشاور امنیت ملى آمریکا تغییر کرده 
و انتظار مى رود، انتصاب هاى جدید در وزارت خارجه 

این کشور صورت گیرد.
اوشــاکوف در مورد امکان دیدار پوتین و ترامپ گفت 
که در شــرایط کنونى این دیدار مطرح نمى باشد و از

 کانال هاى دیپلماتیک در مورد آن مذاکره اى صورت 
نمى گیرد. شاید طرف آمریکایى در این مورد اطالعاتى 

دارد اما به روسیه اعالم نمى کند. 
روزنامه روسى نوشته است: در زمان حاضر مقام هاى 
آمریکایى فقط بــه بیان اظهاراتــى همچون ترامپ 
مى خواهد به نفع آمریکا و کل جهــان روابط خوب با 

روسیه برقرار کند، اکتفا مى کنند اما هیچگونه تالشى 
براى تحقق این اظهارات انجام نمى دهند.

روابط واشنگتن و مسکو در دوره دوم ریاست جمهورى 
«باراك اوباما» روبه سردى گرایید و اخراج 35 دیپلمات 
روس از سوى دولت آمریکا، این شرایط را تشدید کرد.

با آغاز دوره ریاســت جمهــورى ترامپ بــا توجه به 
شعارهاى انتخاباتى وى براى بهبودى روابط با روسیه، 
وضعیت تغییر کرد و امیدها براى کاهش یا به احتمال 

کم رفع تنش ها میان دو کشور افزایش یافته بود. 
اما در هفتــه هاى اخیر دولت آمریــکا چند بار مواضع 
ضدروســى گرفته که تازه تریــن آن ضرورت برترى 
داشتن (نظامى) واشنگتن بر مسکو هنگام مذاکره است. 
در تازه ترین اظهارنظر مقام هاى دولت ترامپ، ژنرال 
«جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا در نشست همتایان 
خود در پیمان آتالنتیک شمالى (ناتو) در بروکسل، گفت: 
در حالى که واشــنگتن و متحدانش براى همکارى با 
روسیه تالش مى کنند، اگر مســکو تصمیم به انجام 
اقدام هــاى متناقض قوانین بین المللــى بگیرد، باید 

دفاع کنیم. 
همزمــان با اظهــارات متیس، «کرتنى هیلســون» 
سخنگوى پنتاگون اعالم کرد که آمریکا براى پشتیبانى 

جدى از ارتش اوکراین مصمم است.
اشاره این مقام پنتاگون مى تواند به شبه جزیره کریمه 
باشد که سال 2014 براساس نتایج یک همه پرسى از 
اوکراین جدا و به روسیه منضم شد و دونالد ترامپ هم 
بازپس گرداندن آن را خواستار شده ولى با پاسخ منفى 

و فورى مسکو رد شد. 
شان اسپایسر سخنگوى کاخ ســفید نیز اعالم کرد: 
ترامپ به روشــنى گفته که انتظار دارد، دولت روسیه 
تنش ها را در اوکراین کاهش داده و شبه جزیره کریمه 

را به این کشور بازگرداند.
روسیه به این موضعگیرى کاخ سفید پاسخ فورى داد و 
سخنگوى وزارت امور خارجه این کشور با اعالم اینکه 
«کریمه بازپس دادنى نیست»، دیدگاه رئیس جمهورى 
آمریکا مبنى بر مالکیت اوکراین بر این شبه جزیره را 

قاطعانه رد کرد.
این مواضع که نشانه ماندگارى رویکردهاى ضدروسى 
رئیس جمهورى سابق آمریکا در دولت جدید این کشور 
اســت، احتماالً  مى تواند دالیل اصلى انجام نگرفتن 

مذاکره سران دو کشور در کاخ سفید باشد.

  آریا| ریختن فنجان قهوه روي لباس یکی 
از نمایندگان و تعدادي صندلی، پارلمان تونس را 

به مدت نیم ساعت به تعطیلی کشاند. 
نماینده اي به نام «سعاد الزوالی»، یکی از روزنامه 
نگاران را که به منظور پوشش رسانه اي جلسات، 
در پارلمان حاضر شده بود، متهم کرد که از طبقه 
باالي مجلس بر روي لباس او قهوه ریخته است.

همچنین ریخته شــدن قهــوه روي تعدادي از 
صندلی ها نیز پارلمان را به تعطیلی نیم ســاعته 

کشاند. 
البته «عبــد الفتاح مورو» نایــب رئیس پارلمان 
تصریح کرده که معاون رئیس یکی از فراکسیون 
ها با آوردن فنجان قهوه در بالکن پارلمان باعث 

این اتفاق شده است.
وي از تمام نمایندگان خواست از آوردن هر نوع 

نوشیدنی به سالن پارلمان خودداري کنند.
پارلمان تونــس پیش از این نیز حــوادث جالب 
دیگري را شاهد بوده است از جمله فاتحه خوانی 
نمایندگان براي شادي روح «جمیله بوحیرد»  مبارز 

الجزایري به تصور اینکه وي وفات یافته است.
یک بار نیز یکی از مأموران امنیتی خود را به جاي 
یکی از نمایندگان جا زده و به جاي وي ســوگند 
قانونی یاد کرد. این اتفــاق نیز جنجال زیادي در 

پارلمان به پا کرد. 

نامزد سه دوره انتخابات فرانسه با اذعان به اینکه این کشور 
در معرض خطــرى جدى قرار دارد و نیازمند «پاســخى 
استثنایى» است، در اقدامى غیرمنتظره از ائتالف خود با 

«امانوئل ماکرون» نامزد مستقل خبر داد.
به گزارش مهر، ستاد انتخاباتى «امانوئل ماکرون» در پى 
ائتالف غیرمنتظره اى با «فرانسوا بایرو» سیاستمدار کهنه 
کار و میانه رو فرانسوى از شانس فزاینده اى براى پیروزى 

در انتخابات فرانسه برخوردار شد.
«فرانسوا بایرو» که همواره به عنوان «مرد سوم» عرصه 
سیاسى فرانسه شناخته مى شود، با اعالن چشم پوشى از 
حضور در رقابت هاى ریاست جمهورى 2017 فرانسه و 
سپس پیوستن به حزب تحت رهبرى امانوئل ماکرون- 
وزیر اقتصاد سوسیالیست و سابق فرانسه- حامیان خود را 

شگفت زده ساخت.
بایرو اظهار داشت که «کشور فرانسه در معرض خطرى 

جدى قرار دارد و به یک پاسخ استثنایى نیازمند است».
اندکى پس از اعالن این ائتالف از ســوى بایرو، ماکرون 
به خبرنگاران گفت که این پیشنهاد را مى پذیرد و در ادامه 
افزود که این ائتالف، نقطه عطفى در رقابت هاى انتخاباتى 

و همچنین در «حیات سیاسى» فرانسه خواهد بود.
ماکرون در گفتگو با خبرگزارى رسمى فرانسه اظهار داشت 
که «ائتالف پیشنهادى از سوى فرانسوا بایرو بر بنیان ارزش 
ها و ایده هاست». وى در ادامه افزود که «این ائتالف کامًال 
با برنامه نوســازى و اتحادى که هدف نخســت ما بوده، 

سازگار است و به همین دلیل، این پیشنهاد را پذیرفتم».
طبــق اظهــارات، امانوئل ماکــرون، با فرانســوا بایرو 

رئیس حــزب «جنبــش دموکراتیک» (مــودم) دیدار 
خواهد کرد.گفتنى است که از فرانسوا بایرو 65 ساله، این 
سیاستمدار کهنه کار و نامزد سه دور انتخابات پیشین ریاست 
جمهورى فرانســه، انتظار مى رفت که نامزدى خود را در 
رقابت  هاى کنونى ریاست جمهورى اعالم کند. در عوض، 
وى با صرف نظر کردن از اعالم نامزدى خود پیشــنهاد 
ائتالف با ماکرون، این نامزد 39 ســاله انتخابات فرانسه، 
را مطرح کرد.این اقدام غیرمنتظره، کارشناسان سیاسى 
فرانسه و نامزدهاى رقیب را شگفت زده ساخت. نظرسنجى 
ها حاکى از آن است که امانوئل ماکرون و «فرانسوا فیون» 
در رقابتى شانه به شانه براى راهیابى به دور دوم انتخابات 
ریاســت جمهورى و رویارویى با «مارین لوپن»- نامزد 

راست افراطى جبهه ملى و مهاجرستیز- مبارزه مى کنند.

  ایسنا| نخست وزیر انگلیس اولین دور مبارزه خود براى آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا تا 
پایان ماه آینده را با پیروزى در مقابل لردهاى مجلس «اعیان» آغاز کرد.

پس از دو روز ماراتن مناظره با برگزارى بیش از 180 سخنرانى، اعضاى مجلس «اعیان» بدون مخالفتى این 
الیحه را براى بررسى دور دوم تأیید کردند.

«ترزا مى» با چالشى بسیار دشوار مواجه خواهد بود که طى آن احزاب اپوزیسیون تالش خواهند کرد تا با ایجاد 
اصالحاتى در این الیحه شرایط را براى خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هموار کنند.

مجلس نمایندگان انگلیس و حزب کارگر آن در حالى که متعهد شده اند این الیحه را مسدود نکنند به دنبال برخى 
امتیازات هستند؛ اقدامى که حمایت لیبرال دموکرات ها و اعضاى نه چندان مطرح حزب را دارد. مسائلى که پیش 
بینى مى شود درگیرى هایى درباره آنها صورت گیرد دادن حق رأى «معنادار» به پارلمان پیش از پایان مذاکرات 
برگزیت و تضمین حق شهروندان اتحادیه اروپایى است که اکنون به صورت قانونى در بریتانیا زندگى مى کنند.
این الیحه دو بخشى به مى اجازه خواهد داد تا ماده 50 را همزمان با مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا آغاز کند. 
اما با توجه به اینکه دولت مى اکثریت را در مجلس اعیان انگلیس ندارد پیش بینى مى شود ایجاد هر اصالحى در 
این الیحه تنها باعث خواهد شد تا آن در جریانى مانند بازى پینگ پنگ میان دو مجلس جا به جا شود؛ اقدامى 

که زمانبندى دولت را در این موضوع تهدید مى کند.
در جریان منازعات در باره این مسئله «لرد بیریجز» وزیر برگزیت خاطرنشان کرد که اکثر مردم بریتانیا به خروج 

از این اتحادیه رأى داده اند بنابر این دولت باید به خواست مردم این کشور احترام بگذارد.
وى تأکید کرد: هیچ اقدامى در تالش براى ابقاى انگلیس در اتحادیه اروپا یا بازگرداندن مجدد آن نباید در ا ین 

میان صورت گیرد.
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کاخ کرملین اعالم کرد: دستیاران و اطرافیان «دونالد 
ترامپ» رئیــس جمهورى آمریکا بــراى دیدار وى با 
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روســیه و فراهم 

کردن مقدمات مالقات، هیچ تالشى نمى کنند.
به گزارش ایرنا، «یورى اوشــاکوف» مشــاور رئیس 
جمهورى روسیه گفت: پوتین و ترامپ رؤساى جمهورى 
روسیه و آمریکا در نتیجه دو گفتگوى تلفنى به مشاوران 
خود دستور دادند، مقدمات دیدار سران را فراهم کنند 
اما تاکنون هیچ مذاکره اى در این مورد صورت نگرفته 

است.
به نوشــته روزنامه «ماسکوفســکى کامسامولتس»، 
اوشاکوف گفت در زمان حاضر کاخ کرملین هیچ مذاکره 

اى با کاخ سفید ندارد. 
وى در پاســخ به پرسشــى در مورد اظهــارات اخیر 
اسپایسر» ســخنگوى کاخ سفید که گفته بود، «شان

رئیس جمهورى آمریکا براى توافق با روسیه با هدف 
مبارزه با داعش و همکارى براى رشد اقتصادى آمادگى 
دارد، اظهار داشــت: وضعیت کنونى بین واشنگتن و 
مسکو (نبود هر گونه مذاکره در ســطح عالى) شامل 

مبارزه با داعش و رشد اقتصادى هم مى شود.
وى افزود: مذاکره اى در مورد این مسائل بین دو کشور 

انجام نشده است.
دســتیار امور بین المللى رئیس
بروز وقفه طوالنى در مذاکرات
وضعیت مقام هاى تعیین کننده
خواند که در مرحله شکل گیرى
وى ادامه داد: فقط مشاور امنیت

روسیه برقرار کند، اکتفا مى کنند اما هیچگونه تالشى 
براىتحقق این اظهارات انجام نمى دهند.

روابط واشنگتن و مسکو در دوره دوم ریاست جمهورى 
5«باراك اوباما» روبه سردى گرایید و اخراج 35 دیپلمات 
روس از سوى دولت آمریکا، این شرایط را تشدید کرد.

با آغاز دوره ریاســت جمهــورى ترامپ بــا توجه به 
شعارهاى انتخاباتى وى براى بهبودى روابط با روسیه، 
وضعیت تغییر کرد و امیدها براى کاهش یا به احتمال 

کم رفع تنش ها میان دو کشور افزایش یافته بود. 
دولت آمریــکا چند بار مواضع هفتــه هاى اخیر اما در

ضدروســى گرفته که تازه تریــن آن ضرورت برترى 
داشتن (نظامى) واشنگتن بر مسکو هنگام مذاکره است. 
در تازه ترین اظهارنظر مقام هاى دولت ترامپ، ژنرال 
«جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا در نشست همتایان 
در بروکسل، گفت:  خود در پیمان آتالنتیک شمالى (ناتو)
در حالى که واشــنگتن و متحدانش براى همکارى با 
روسیه تالش مى کنند، اگر مســکو تصمیم به انجام 
اقدام هــاى متناقض قوانین بین المللــى بگیرد، باید 

دفاع کنیم. 
همزمــان با اظهــارات متیس
دکه ناعالمک ىپنتاگ سخنگ

جدى از ارتش اوکراین مصمم است.
پنتاگونمى تواند به شبه جزیره کریمه  اشاره این مقام
4باشد که سال 2014 براساس نتایج یکهمه پرسى از

اوکراین جدا و به روسیه منضم شد و دونالد ترامپ هم 
بازپس گرداندن آن را خواستار شده ولى با پاسخ منفى 

و فورى مسکو رد شد. 
شان اسپایسر سخنگوى کاخ ســفید نیز اعالم کرد: 
ترامپ به روشــنى گفته که انتظار دارد، دولت روسیه 
تنش ها را در اوکراین کاهش داده و شبه جزیره کریمه 

را به این کشور بازگرداند.
روسیه به این موضعگیرى کاخ سفید پاسخ فورى داد و 
سخنگوى وزارت امور خارجه این کشور با اعالم اینکه 
«کریمه بازپس دادنى نیست»، دیدگاه رئیس جمهورى 
آمریکا مبنى بر مالکیت اوکراین بر این شبه جزیره را 

قاطعانه رد کرد.
این مواضع که نشانه ماندگارى رویکردهاى ضدروسى 
رئیس جمهورى سابق آمریکا در دولت جدید این کشور 
اســت، احتماالً  مى تواند دالیل اصلى انجام نگرفتن 

مذاکره سران دو کشور در کاخ سفید باشد.

کرملین: آمریکا براى دیدار
 پوتین و ترامپ اقدام نمى کند

، «کرتنى هیلســون» 
ان اىپشت ب یکا هآ ن مسائل بین دو کشور 

س جمهورى روسیه علت 
کشور را   میان سران دو
 سیاست خارجى آمریکا 

 قرار دارد.
 ملى آمریکا تغییر کرده 

ه آمریکا براى پشتیبانى سخنگوى پنتاگون اعالم کرد که

ائتالف 
مرد سوم فرانسه 
با «ماکرون»

رئیس جمهور جدید سومالى 
سوگند یاد کرد

نام کشور «قره باغ» عوض شد

علــى اف»  لهــام  «ا    خبر آنالین |
رئیس جمهور آذربایجان همســرش «مهربان» 
را بــه عنــوان معــاون اول خــود منصــوب

 کرد.
بنا به اعالم نهاد ریاســت جمهورى آذربایجان، 
الهام على اف همســرش مهربــان را به عنوان 

معاون اول خود منصوب کرده است.
انتصاب مذکور بر اســاس مواد جدیــد قانون 
اساســى جمهورى آذربایجان صــورت گرفته

است.
پس از همه پرسى 26 سپتامبر 2016 که 86/6 
درصد شرکت کنندگان به آن رأ ى موافق دادند 
تغییراتى در قانون اساســى آذربایجان صورت 
گرفت و پست «معاون اول ریاست جمهورى» 
و «معاون ریاســت جمهورى» بــه آن اضافه

 شد.
بر اساس قانون اساســى جدید، انتصاب و عزل 
این ســمت ها از ســوى رئیس جمهور صورت 
مى گیرد و در زمــان غیبت وى تمام اختیاراتش 
به معــاون اول ریاســت جمهــورى تفویض 

مى شود.

همسر على اف 
معاون اول رئیس جمهور 

آذربایجان شد

حمله به افغانستان، حمله به هند است

پیروزى ترزا مى  در مجلس «اعیان»

تعطیلی پارلمان  
تونس بخاطر 
یک فنجان قهوه
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510100350110687 شماره پرونده: 9309980350100104 شماره بایگانى شعبه: 
930125 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- ملک پورشــهبازى 2- محترم منصورى 3- احترام صفرى 
4- عبدالحسین پورشهباز 5- ملوك پورشــهباز 6- محمدرضا پورشــهباز 7- ملک پورشهباز به نشانى 
مجهول المکان، تاریخ حضور: 1396/02/10 یکشنبه ساعت: 11:15 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، علت حضور: 
درخصوص دعوى حســن منصورى و آذر منصورى وعزت کرمانى و منیژه منصورى به طرفیت شــما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 37158 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/11/1322 
ابالغ وقت رسیدگی

کالسه پرونده: 539/95 شعبه سوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگى: روز چهارشنبه 
96/1/16 ســاعت 3:30 عصر خواهان: آقاى مصطفى نورى فرزند على خوانده: آقاى حسین نورى فرزند 
قربان محل حضور: شعبه سوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان واقع در رزوه ساختمان اداره گاز قدیم 
خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم شوراى حل اختالف 
شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه سوم مجتمع شوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه 
فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى و استماع 
شهادت شهود حضور به هم رساند چنان که بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 
مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 103 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/12/185

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 173/95ش ح2 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. موضوع: ابالغ اجرائیه. خواهان: 
مجید شفیعى فرزند غالمرضا مقیم: علویجه خ شهید بهشتى روبروى گیشه بانک ملى کوچه پرستو پالك 
126 خوانده: رحمت ا... حیدرى محل حضور: شــوراى حل اختالف علویجه واقع در دادگاه عمومى بخش 
مهردشت. خواسته: صدور اجرائیه. بدینوسیله به موجب درخواست اجراى حکم به شماره 95/8/29-220 
و شماره دادنامه (قطعى شده) صادره از این شورا شما محکوم هستید 1- به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد 
هزار تومان وجه واریزى در حق محکوم له 2- خسارت تاخیر تادیه 3- مبلغ  بابت هزینه دادرسى و 4- مبلغ 
به انضمام مبلغ به عنوان نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شــما به 
اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشــر آگهى به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا 
گذارید 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید 3- مالى معرفى کنید که اجرا حکم و اســتیفاى محکوم 
به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحًا اعالم نمایید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور 
معلوم شــود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفى نکنید یا صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس تا   محکوم خواهد شد. م الف: 3553 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مهردشت/12/190
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113749202121 شــماره پرونده: 9409983749201374 شــماره بایگانى شعبه: 
941575 آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى متهم: حمید درویشى 
فرزند قربانعلى. نظر به اینکه در پرونده کالسه 941575 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم حمید درویشى 
فرزند قربانعلى جهت دفاع از اتهام انتسابى کالهبردارى در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول 
المکان اعالم گردیده که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در دادیارى دادسراى عمومى و انقالب دهاقان 
با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى مى 
گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى غیابى) اتخاذ خواهد نمود. م الف: 95/279 شعبه دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان دهاقان/12/194
حصروراثت

میالد صفرى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 62000419620 بـه شـرح دادخواست به کالسه 222/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح انگیز صفرى بشناسنامه 
15 در تاریخ 95/7/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- بنفشــه صفرى به ش م 6200005885 (فرزند متوفى) 2- میالد صفرى به ش م 6200041962 
(فرزند متوفى) 3- مســعود صفرى به ش م 6200071829 (فرزند متوفى) 4- شهریار صفرى به ش.ش 
3291 (همسر متوفى) 5- حیدر صفرى به ش.ش 16 (پدر متوفى) 6- فرنگیس صفرى به ش.ش 2 (مادر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1122 شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان باغبادران 

(مجتمع شماره یک)/12/196
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510103640710156 شماره پرونده: 9409983742101579 شماره بایگانى شعبه: 
950048 بموجب درخواسته اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973640700848 
محکوم علیه (مهرداد نقدى) محکوم است به انتقال سند خودرو به شــماره انتظامى 258 ط 14  ایران 13 
به نام خواهان در یکى از دفاتر اسناد رسمى و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 1580000 ریال بابت هزینه 
دادرســى در حق خواهان. اجراى احکام مکلف است به محاسبه نیم عشــر دولتى و اخذ از خوانده واریز به 
حساب صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران. م الف: 1129 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/12/197
حصر وراثت

فتح اله نورمحمدى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 976 به شرح دادخواست به کالسه 304/95 ش 
ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه طالب نجف 
آبادى بشناسنامه 1180 در در تاریخ 1395/04/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه نورمحمدى نجف آبادى ش ش 339 ، 2- شابیگم نورمحمدى نجف 
آبادى ش ش 277 ، 3- فتح اله نورمحمدى نجف آبــادى ش ش 976 ، 4- زهرا نورمحمدى نجف آبادى 
ش ش 346 ، 5- محمدعلى نورمحمدى نجف آبادى ش ش 742، 6- معصومه خاتون نورمحمدى نجف 
آبادى ش ش 13 (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 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: 3560 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/200
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973731501059 شــماره پرونده: 9509983731500412 شماره بایگانى شعبه: 
950420  خواهان: آقاى اسماعیل مطلبى فرزند مهدى با وکالت خانم مرجان منتظرى نجف آبادى فرزند 
محمدرضا به نشــانى اصفهان-نجف آباد- خ امام- بعداز شــهردارى-منطقه 1 مجتمع پرشیا ط 5 واحد 
26 خوانده: آقاى رضا رحیم پور به نشانى (مجهول المکان) خواســته: مطالبه وجه دادگاه با توجه به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست اسماعیل مطلبى با وکالت مرجان منتظرى به بطرفیت رضا رحیم پور به خواسته مطالبه مبلغ یک 
میلیاردو دویست میلیون ریال وجه نقد به انضمام خسارت تأخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله دادگاه، 
باتوجه به تصویر مصدق فاکتورها و بارنامه هاى ارائه شده توسط خواهان و با عنایت به شهادت شهود که 
داللت بر مدیون بودن خوانده داشــته و باتوجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى و عدم اقامه دلیل 
مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 1257 از قانون 
مدنى 198و 522 و 515 و 519 از قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد و دویست میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه از زمان اجرا برمبناى شاخص 
اعالمى از سوى بانک مرکزى و هزینه دادرسى و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست 
روز پ س از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3562 خوشنویس رئیس 

شعبه پنجم دادگاه حقوقى نجف آباد/12/201
حصر وراثت

محمدرسول زمانى استکى داراى شناســنامه شماره 7-003878-108 به شــرح دادخواست به کالسه 
276/95 ش ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
شریفیانا نجف آبادى بشناسنامه 5-002716-108 در تاریخ 1395/11/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على رضا زمانى استکى ش ش 108-114935-3 
(پسرمتوفى) 2- محمدرسول زمانى استکى ش ش 7-003878-108 (همسرمتوفى) 3-اشرف احمدیان 
نجف آبادى ش ش 888 (مادر 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: 3561  

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/203
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى داود رشیدى دادخواستى به طرفیت وهاب 
نصیرى و حسین قاسمى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 902/95 
ش ح 4 ثبت گردیده است. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب 
درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که ردجلسه رسیدگى روز..... 
مورخ 96/02/13 ساعت 4/30 عصر جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت 
رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خو اهد شد. م الف: 3558 شعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/12/204
حصر وراثت

زهرا طورفشان داراى شناسنامه شماره 104 به شرح دادخواست به کالسه 312/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ زمانى بشناسنامه 42268 
در تاریخ 1395/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1- آرمان زمانى ش ش 3-203283-127، 2- امید زمانى پزوه ش ش 2694 (پسران متوفى) 3- آرزو 
زمانى ش ش 1-039292-127 (دختر متوفى)  4- زهرا طورفشان ش ش 104 (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 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: 3565 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/205 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1126/95ش ح 12- 1395/11/23 خواهان حسین ابراهیم زاده دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
به طرفیت خوانده محمدقلى نوروزى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/1/16 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه 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 
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: 3563 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/206
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 804/95 ش 8 ح- 95/11/27 آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- حمید مساح 2- مهناز 
غائبیان دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به 
کالسه 804/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/1/20 ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است. باتوجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1962 شعبه 

هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/207
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423759500321 شــماره پرونده: 9409983759501228 شماره بایگانی شعبه: 
941270 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500278 
محکوم علیهم: 1- کاوه جهانگیرى فرزند حسین به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر جاده 
گاز خ بهار فرعى 6 شرقى اولین درب درب قهوه اى 2- محمد طهماسبى فرزند قربان به نشانى: اصفهان 
برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر فلکه خلیج فارس ملک الشعراى شرقى روبروى پارك نرب کرم رنگ 
پالك 17، 3- حامد جهانگیرى فرزند حسین به نشانى: اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر جاده 
گاز خ بهار فرعى 6 شرقى اولین درب درب قهوه اى 4- سیامک جهانگیرى فرزند حسین به نشانى: اصفهان 
برخوار و میمه مرکزى شــاهین شهر جاده گاز خ بهار فرعى 6 شــرقى اولین درب درب قهوه اى 5- سعید 
جهانگیرى فرزند حسین به نشــانى: اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شــهر جاده گاز خ بهار فرعى 
6 شرقى اولین درب درب قهوه اى 6- مهین جهانگیرى فرزند حســین به نشانى: اصفهان برخوار و میمه 
مرکزى شاهین شهر جاده گاز خ بهار فرعى 6 شرقى اولین درب درب قهوه اى ، محکوم اند به تهیه مقدمات 
انتقال سند رسمى و تحویل و تســلیم مورد معامله و 7- محمد کمالى فرزند حسینعلى به نشانى مجهول 
المکان محکوم به انتقال سند رسمى با حضور در دفترخانه اســناد رسمى و انتقال 440 متر مشاع از پالك 
301/15383 بخش 16 ثبت اصفهان و تحویل و تسلیم مورد معامله و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه 
دادرسى با وکالت: غالمرضا شاهرجبیان فرزند نعمت اله به نشانى: شاهین شهر خیابان عطار نبش فرعى 4 
شرقى پالك 1 شمالى ، در حق محکوم لهم: 1- سهیال جهانگیرى فرزند بهمن به نشانى اصفهان برخوار 
و میمه مرکزى شاهین شهر خ صیاد شیرازى فرعى 13 انتهاى کوچه مجتمع یاساشین واحد 1، 2- محسن 
جهانگیرى فرزند بهمن به نشانى اصفهان شهرك رسالت خ امام خمینى خ کیان پارس مجتمع مرمر واحد 
15، 3- مهدى جهانگیرى به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر خ صیاد شیرازى فرعى 13 
انتهاى کوچه مجتمع یاساشــین واحد 1، 4- فاطمه جهانگیرى فرزند محمدرضا به نشانى اصفهان برخوار 
و میمه مرکزى شاهین شهر خ صیاد شیرازى فرعى 13 انتهاى کوچه مجتمع یاساشین واحد 1،  5- ایران 
جهانگیرى فرزند نصیر به نشــانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر خ صیاد شیرازى فرعى 13 
انتهاى کوچه مجتمع یاساشین واحد 1،  6- سیما جهانگیرى فرزند بهمن به نشانى اصفهان برخوار و میمه 
مرکزى شاهین شهر خ صیاد شیرازى فرعى 13 انتهاى کوچه مجتمع یاساشین واحد 1،  7- احمد جهانگیرى 
فرزندباباخان به نشانى: اصفهان شهرك رسالت خ امام خمینى خ کیان پارس مجتمع مرمر واحد 15،  و ضمنًا 
هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیهم مى باشــد.  . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 1920 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر/12/209
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مهران صحرائى دادخواســتى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 831/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/2/13 ساعت 
6 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوند و اال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1955 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/12/210
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759201652 شــماره پرونده: 9509983759200251 شماره بایگانى شعبه: 
950257 خواهان: آقاى کیامرث رحیمى فرزند جعفر با وکالت آقاى جواد پنجه پور فرزند حسین به نشانى 
اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربى قبل از چهارراه گلزار ساختمان وکال ط 1، خوانده: خانم پیمانه 
کریمى فرزند کریم به نشانى مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه. راى دادگاه: درخصوص دادخواست 
آقاى جواد پنجه پور با وکالت از آقاى کیومرث رحیمى فرزند جعفر بــه طرفیت خانم پیمانه کریمى فرزند 
کریم به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال 
بابت وجوه دریافتى که وکیل خواهان در جلسه اول رسیدگى خواسته خویش را مبلغ 610/000/000 ریال 
کاهش داده است به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح از سوى وکیل خواهان به 
شرح دادخواست: خوانده محترم با تشبث به اقدامات غیرقانونى و نامشروع و با نفوذ در شوراى حل اختالف 
در سال 86 و تنظیم گزارش خالف قانون تحت عنوان گزارش اصالحى بابت مطالبه وجه یک فقره چک به 
مبلغ 1/500/000/000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون تومان) چند سالى است ماهیانه حدود 27/600/000 
ریال از حقوق و مزایاى بازنشستگى موکل برداشت مى کند خوشبختانه با درایت و خبرویت قضات معظم 
شعبه 4 دادگاه محترم تجدیدنظر اصفهان گزارش اصالحى ابطال گردید لذا تقاضاى محکومیت مشارالیها 
و مســترد نمودن وجوه دریافتى به شــرح فوق را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به 
موجب دادنامه شماره 9509970368400239 صادره در پرونده کالسه 9309983759200768 در شعبه 
4 دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان حکم به ابطال گزارش اصالحى شماره 771 مورخ 86/10/30 
شوراى حل اختالف شعبه سوم شاهین شهر صادر گردیده و قطعى مى باشد و مطابق پاسخ استعالم شماره 
139936 مورخ 95/3/30 از صندوق بازنشســتگى صنعت نفت شاهین شهر مبلغ 607/365/008 ریال از 
حساب خواهان برداشت شده است و از طرفى خوانده علیرغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور 
پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه دعوى خواهان را حمل بر 
صحت تلقى و مســتندا به مواد 198، 515، 522 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ ششــصد وده میلیون ریال (610/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و از 
باب تسبیب به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 95/3/12 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام 
مدنى براساس شاخص تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. در ضمن نظر به صدور حکم اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى واحد اجراى احکام موظف است ابتدا نسبت به وصول مابقى هزینه دادرسى اقدام 

نماید. م الف: 1968 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/12/211
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759206573 شماره پرونده: 9509983759200392 شماره بایگانى شعبه: 
950402 خواهان:  پروانه باقرزاده دادخواستى به طرفیت خوانده فواد خلفیان و بانک مسکن شعبه مرکزى 
شاهین شهر و علیرضا بابایى و على قاسمى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759200392 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/02/04 و ساعت 12:30 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 رســیدگى حاضر گردد. م الف: 1954 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/212
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002141000141/1 شــماره بایگانــی پرونده: 9500328 شــماره ابالغیه: 
139505102141000603 بدینوسیله به بدهکاران پرونده آقایان شیرزاد سلطانمحمدى فرزند عبدالرضا 
شماره شناسنامه 40 و شماره ملى 4172639151 به  نشانى شاهین شهر خیابان ابوذر فرعى 13 پالك 43 
و آقاى محمدحسین بهرامى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه 469 و شماره ملى 6219381505 به نشانى 
شاهین شــهر مخابرات فرعى 18 پالك 10 و آقاى محمد کمانکش فرزند درویشــعلى شماره شناسنامه 
یک و شــماره ملى 0559331101 به نشانى شاهین شــهر حافظ شــمالى فرعى 6 غربى پالك 97 که 
برابر گزارش مامور ابالغ آدرس هاى شما شناســایى نگردیده ابالغ میگردد که برابر قرارداد بانکى شماره 
1381/110/295933/3 بستانکار بانک اقتصاد نوین شاهین شهر مبادرت به صد ور اجراییه را نموده که برابر 
آن مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 14/115/068 ریال بابت سود و مبلغ 27/634/196 
ریال وجه التزام جمعًا 141/749/264 ریال تا تاریخ 1395/09/01 که روزانه مبلغ 106/299 ریال به این 
مبلغ اضافه میشود بدهکار مى باشید به آن اضافه میگردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه نصف جهان آگهى میشود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب میگردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى علیه شما جریان 

خواهد یافت. م الف: 1959 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شاهین شهر/12/213
ابالغ رأى

شماره پرونده 618/95 ش 5 ح شــماره دادنامه: 865 تاریخ: 95/11/9 خواهان: زهره ناصرى اورك فرزند 
احمدغالم شاه به نشانى: شاهین شهر مســکن مهر آپارتمان هاى زاینده رود بلوك 131 واحد 44 خوانده: 
نوید بابادى به نشانى: شاهین شــهر مجهول المکان. موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال 
به استناد 2 فقره سفته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه پنجم حقوقى 
شوراى حل اختالف،  باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست زهره ناصرى اورك به طرفیت نوید بابادى به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال به استناد 2 فقره سفته به شماره هاى 357964-592357 جمعاً به مبلغ یاد شده بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، نظر به اینکه مســتندات ابراز شده خواهان بر اشتغال ذمه خوانده به 
میزان خواسته داللت دارد و نامبرده علیرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و دلیلى بر 
پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 375/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و در خصوص خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم که محاسبه آن با دایرى اجراى احکام است، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 1961 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/214
ابالغ راي

شماره دادنامه: 744 شماره پرونده: 577/95 ، خواهان: خانم زهره ناصرى اورك فرزند غالمشاه با وکالت 
آقاى حمید پارسى پور به نشانى: شاهین شــهر چهارراه عطار مجتمع راد، خوانده: آقاى بیژن بابادى فرزند 
ماندنى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه چک. گردشــکار: با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دعوى خانم زهره ناصرى اورك فرزند غالمشاه 
با وکالت آقاى حمید پارســى پور به طرفیــت آقاى بیژن بابــادى فرزند ماندنى به خواســته مطالبه مبلغ 

130/000/000 ریال به اســتناد 1 فقره چک به شــماره 059045 مورخ 1390/7/15 عهده بانک سپه به 
انضمام هزینه دادرسى و  خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان 
خواســته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ اخطاریه و ضمائم آن و استحضار از جریان دادرسى در جلسه 
مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن هیچگونه ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر 
پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد و 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنی و 313 و 310 قانون تجارت ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام رأى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/650/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم 
که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر است. م الف: 1960 فتحى فر قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/215
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759100026 شماره پرونده: 9509983759101430 شماره بایگانى شعبه: 
951442 آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خوانده گان: 1- امیررضا خردمندى 2- صغرى (مریم) 
داوودى دستنانى 3- امیرحسین تسلیمى 4- على سعادتمند دادخواستى به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام 
خواندگان به تفکیک به اخذ و تنظیم صورت مجلس تفکیکى 2- تنظیم حکم مبنى بر تنظیم سند رسمى به 
طرفیت مهدى پوره به این شعبه تقدیم که به کالسه 951442 ح1  ثبت، و براى روز مورخ 96/1/30 ساعت 
10:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان آقاى امیرحسین 
تسلیمى و صغرا (مریم) داودى دستنانى به درخواســت 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: 1963 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/216
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759100027 شماره پرونده: 9509983759101429 شماره بایگانى شعبه: 
951441 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم ضمائم به خوانده گان: 1- امیررضا خردمندى 
2- صغرى (مریم) داوودى دستنانى دادخواستى به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به تفکیک 
و اخذ و تنظیم صورت مجلس فکیکى 2- الزام خواندگان به تنظیم ســند رسمى به طرفیت مهرى توانایى 
به این شــعبه تقدیم که به کالســه 951441 ح1  ثبت، و براى روز مورخ 96/1/30 ساعت 10:00 صبح 
تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده صغرا (مریم) داودى دستنانى 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: 1964 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/217
ابالغ راي

شماره پرونده: 78/95 ش 11ح شــماره دادنامه: 93- 95/11/24 خواهان: محمود نقدى فروشانى فرزند 
محمدعلى به نشانى: خمینى شهر- بلوار شهید بهشتى- خ دانش 3- پ 108، خوانده: سجاد بانکى فرزند 
غالمرضا به نشانى: مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به استناد یک فقره 
سفته خســارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر 
و ارایه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید: 
راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست محمود نقدى فروشانى به طرفیت سجاد بانکى به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد یک فقره سفته به شماره 0082951 به انظمام هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه نظر به این که مستندات یاد شده بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
داللت دارد و نامبرده با ابالغ قانونى/واقعى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و دلیلى بر پرداخت دین و 
یا برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده و مستند و مواد 198 و 515 و 519 آیین دادرسى مدنی و ماده 1301 قانون مدنى خوانده 
به پرداخت مبلغ (بیست میلیون ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 340/000 ریال بابت هزینه دادرسی و الصاق 
تمبر در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/09/28) لغایت اجراى حکم که محاسبه 
آن با دایرى اجراى احکام اســت در حق خواهان محکوم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 1966 طباطبائى قاضى شعبه یازدهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/12/218
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105638 شماره پرونده: 9509983759101403 شماره بایگانى شعبه: 
951415 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده خانم سارا اکبرى فرزند اکبر: آقاى بشیر کریمى فرزند 
اردشیر دادخواستى به خواسته به طرفیت شما به این شعبه تقدیم که به کالسه 951415 ثبت، و براى روز 
شنبه مورخ 96/1/26 ساعت 11 صبح 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 شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1965 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/12/219
حصر وراثت

محمدرضا محسنى اژیه داراي شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواســت به کالسه 536/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جمیله محسنى اژیه فرزند قاسم 
بشناســنامه 761 در تاریخ 95/3/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمدرضا محسنى اژیه فرزند لطف اله به شماره ملى 5- 981618- 565، 2- رضوان 
محسنى اژیه فرزند لطف اله به شماره ملى 1- 918621- 565 ، 3- جنت محسنى اژیه فرزند لطف اله به 
شماره ملى 5659780806، 4- محمدعلى محســنى اژیه فرزند لطف اله به شماره ملى 5659781891، 
5- فاطمه محسنى اژیه فرزند لطف اله به شماره ملى 7- 979463- 565 و الغیر. 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 شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/12/221
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقــت دادرســى شــماره: 526/95 ش ح 6 -1395/11/25 خواهان حســن دهاقین فرزند 
محمدحسین دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند خط تلفن 09133331325 به طرفیت 
خوانده مصطفى شریف روحانى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره .... ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/01/19 ساعت 3/15 عصر 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 یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 3559 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/222 
حصروراثت

ماه سلطان عباسى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 108 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 575/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحمان عباسى بشناسنامه 
1150074124 در تاریــخ 94/9/13 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- داراب عباسى فرزند نعمت اله به ش.ش 42 (پدر متوفى) 2- ماه سلطان عباسى فرزند 
نصراله به ش.ش 108 (مادر متوفى) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 104 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان (مجتمع شماره یک)/12/223
ابالغ  اجرائیه

شــماره پرونده: 139404001013003660/13 شــماره بایگانی پرونده: 9500156 شــماره ابالغیه: 
139505102132000203 بدینوســیله به شــرکت بافندگى فاستونى اردســتان بدهکار پرونده کالسه 
139404001013003660/13 که برابر گزارش 1395/10/19 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 
بین شما و بانک سپه شــعبه خ مطهرى تهران مبلغ 16146854785 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی 
دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 453 عصارى مسئول واحد اجراي 

اسناد رسمی اردستان/12/224
ابالغ رأى 

کالسه پرونده 665/93 ش ح 12دادنامه: 94/2/30-93  مرجع رسیدگى: شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: ابوالفضل یزدانى نشانى: پلیس راه نجف آباد- کوچه زاگرس 34 داخل کوچه سنگبرى 
شــریعتى 15561-85191 خوانده: رضا سیفى ایرانشاهى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 566510/14-93/08/30 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال. گردش کار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تنظیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص 
دعواى آقاى ابوالفضل یزدانى به طرفیت آقاى رضا ســیفى ایرانشاهى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 93/08/30 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد. م الف: 3566 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/225

ابالغ تجدیدنظرخواهى
شماره ابالغنامه: 9510103730405784 شماره پرونده: 9509983730400250 شماره بایگانى شعبه: 
950252 تجدیدنظرخواه عزت عابدى چشــمه احمدرضایى اعتراضى به طرفیــت تجدیدنظرخواندگان 
1-قلى محبى فرزند عباس 2- رضا محبى فرزند قلى 3- سیدحسین کافى موسوى فرزند اسداله 4- محمد 
محمدى فرزند حسن به تجدیدنظرخواهى از دادنامه شماره 9509973730401050 شعبه چهارم دادگاه 
عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارســال نموده ثبت گردیده باتوجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان درخواست تجدیدنظرخواهى طبق ماده 346 ق آ د م به 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 نســخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم 
را دریافت و ظرف ده روز نســبت به تبادل لوایح اقدام نماید. م الف: 3567 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/12/226
حصر وراثت

ابراهیم صالحى داراى شناسنامه شماره 139 به شرح دادخواست به کالسه 317/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم توکلى بوئینى بشناسنامه 11422 
در تاریخ 1395/11/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1- علیرضا صالحى ش ش 1275222293 ، 2- آیلین صالحى ش ش 1276296045 (فرزندان متوفى)  
3- ابراهیم صالحى ش ش 139 (همسرمتوفى)  4- بتول مرادى ش ش 175  (مادر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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: 3568 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/227
حصر وراثت

سهیال اکبریان داراى شناسنامه شماره 1080211713 به شرح دادخواست به کالسه 318/95  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جابرکاظمى حسن آبادى بشناسنامه 
1100071822 در تاریخ 1395/05/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سهیال اکبریان ش ملى 1080211713 (همسرمتوفى)  2- زهرا میرزائى حسن آبادى 
ش ش 207 (مادر متوفى)  3- ابوطالب کاظمى حســن آبادى ش ش 617 (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 شو را 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3569 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/228
حصر وراثت

جان محمد مهدور داراى شناســنامه شماره 230 به شــرح دادخواست به کالســه 319/95  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى مهدور بشناسنامه 54 در تاریخ 
1395/08/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یکتا 
مهدور ش ملى 1276125771 (فرزند متوفى)  2- اعظم مهدور ش ملى 1130133400 (همسرمتوفى)  
3- جان محمد مهدور ش ش 230  (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 خواه د شد. م الف: 

3570 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/229
حصروراثت

آقـاي داراب عباس پور جغدانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 685 بـه شـرح دادخواست به کالسه 277/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گنجعلى عباس پور جغدانى 
بشناسنامه 240 در تاریخ 95/05/20  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- معصومعلى عباســى پور فرزند گنجعلى ش.ش 2 ت.ت 1336 صادره از اردل (پسر 
متوفى) 2- شــیرمحمدعباس پور جغدانى فرزند گنجعلى ش.ش 559 ت.ت 1339 صادره از اردل (پســر 
متوفى) 3- سهراب عباس پور جغدانى فرزند گنجعلى ش.ش 603 ت.ت 1343 صادره از اردل (پسر متوفى) 
4- داراب عباس پور جغدانى فرزند گنجعلى ش.ش 685 ت.ت 1348 صادره از کیار (پسر متوفى) 5- گل 
اندام عباس پور جغدانى فرزند گنجعلى ش.ش 12 ت.ت 1340 صادره از اردل (دختر متوفى) 6- ســلطان 
عباسى پور جغدانى فرزندگنجعلى ش.ش 535 ت.ت 1335 صادره از اردل (دختر متوفى) 7- خاتون رئیسى 
اردلى فرزند موسى ش.ش 1940 ت.ت 1335 صادره از اردل (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1135 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/233
حصر وراثت

امید زندى بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 3303 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 206/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور زندى مشهدى بشناسنامه 
475 در تاریخ 95/09/26  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- امید زندى فرزند منصور ش.ش 3303 ت.ت 1348 صادره از تهران (پسر متوفى) 2- ایمان 
زندى فرزند منصور ش.ش 2959 ت.ت 1360 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 3- دریاناز زندى مشهدى 
فرزند منصــور ش.ش 15974 ت.ت 1367 صــادره از اصفهان (دختــر متوفى) 4- فاطمــه جاننثارى 
دهاقانى فرزند محمدابراهیم ش.ش 1389 ت.ت 1324 صادره از آبادان (همســر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1136 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان/12/234
حصر وراثت

رضا بیگى بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 1160102376 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 271/95  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدى بیگى ریزى 
بشناسنامه 144 در تاریخ 95/08/03 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- رضا بیگى فرزند مهدى ش.ش 1160102376 ت.ت 1369 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- فائزه بیگى فرزند مهــدى ش.ش 1160270880 ت.ت 1373 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
3- کبرى بیگى ریزى فرزند اله مراد ش.ش 598 ت.ت 1342 صادره از لنجان (همســر متوفى) 4- بگم 
بیگى ریزى فرزند رجبعلــى ش.ش 7619 ت.ت 1315 صادره از لنجان (مادر متوفــى) والغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 1137 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان

 لنجان/12/235
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى محمد زینالو- آقاى محمد کریمى فرزند 
کیماس ساکن: ســده لنجان- خ توحید- ك جنب پ 55 دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهل 
میلیون ریال بطرفیت محمد زینالو که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 978/95 ش 1 
ح ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان 
و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود روز شنبه 96/1/26 ســاعت 5 عصر در شعبه یک حقوقى 
شوراى حل اختالف زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواســت ابالغ شــده تلقى و دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 1140 شعبه اول حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (زرین شهر)

 (مجتمع شماره یک) /12/236
مزایده

در پرونده کالســه 950138  اجرایى و به موجب دادنامه 092-940 صادره از شعبه سوم حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى  احسان کثیرى فرزند فضااله محکوم است به پرداخت 30 مثقال طالى 18 عیار و مبلغ 
232/946/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال 
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 آقاى مهندس محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
اســت. یک باب کارگاه واقع در نجف آباد-بلوار جمهورى اسالمى داراى عرصه حدود 150/5 مترمربع که 
قسمتى از ملک مذکور سقف با پلیت و ستونهاى فلزى نصب شده با زیربناى 91مترمربع که ارزش کل کارگاه 
710/000/000 ریال برآورد و ارزیابى گردیده اســت. که به میزان محکوم به موضوع مزایده قرارمیگیرد. 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/21 ســاعت 11 صبح در همان محل 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 مجددا تکرار میگردد ضمنا 
خریدار مى تواند ظرف مدت  پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3587  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/232
حصر وراثت

پروین دریابان بشناســنامه شماره 1329 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 728/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان على مرتضى 
معظمى گودرزى به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 95/10/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- پروین دریابان فرزند حسین شماره شناسنامه 1329 نســبت با متوفى (همسر) 2- ابراهیم معظمى 
گودرزى فرزند على مرتضى شماره شناسنامه 200 نســبت با متوفى (فرزند) 3- اقدس معظمى گودرزى 
فرزند على مرتضى شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1969 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/255
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641242911- 1395/12/05چون ورثه عباسقلى حشمت قهدریجانى فرزند محمدجعفر 
به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك شماره 395/14 واقع در جوزدان نجف آباد بخش 
9 ثبت اصفهان که در صفحه 422 دفتر 81 ذیل ثبت 7532 و ســند مالکیت بشماره 197492 بنام نامبرده 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى به او انتقال یافته و  معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنى 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 (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م ا لف: 3591 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/12/300

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510463760100128 درخواســت:  شــماره 
9309983761800630 شماره بایگانى شــعبه: 940943 آگهى احضار متهم 
به شرح محتویات پرونده 940943 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر 
مجید سیاوشــى فرد فرزند رضا فعًال مجهول المکان متهم اســت به خیانت در 
امانت و فروش مال غیرى که تحت پیگرد قانونى مى باشــد و براى روز سه شنبه 
مورخه 96/01/15 ساعت 10/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1952 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/12/208



آگهىآگهى 2888یک شنبه  8 اسفند  ماه 1313

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 انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند 0

 1) راى شماره 139560302034025103 هیأت اول0 حسین حسنى فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 
583 صادره از کاشان بشماره ملى 1261826493 ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/34 

مترمربع بشماره2 فرعى از پالك 3716  - اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034025104 هیأت اول0 فاطمه حسینى فرزند رضا بشماره شناسنامه 41605 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260406131 سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/34مترمربع 

بشماره 2 فرعى از پالك3716- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
3) راى شــماره 139560302034027128  هیأت اول0 سید ســعید ناظم رضوى فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 1121 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261713052- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 82/70 
مترمربع بشــماره 13 فرعى مجزا از  شــماره10 فرعى ازپالك5799- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.

(خریدارى از ورثه سید عبداله ناظم)
4) راى شماره 139560302034023806هیأت اول0 حسن محبوبى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
92 صادره ازآران و بیدگل بشماره ملى 6199493982-  ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 8/75 مترمربع 

بشماره1 فرعى از پالك8103- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.(خریدارى از میرزا حسین یوسف زاده)
5) راى شماره 139560302034020624هیأت اول0 هادى مقدم فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 2317 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261970251 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/65 مترمربع ( که قبًال 
7068 – اصلى مکرر بوده ) بشماره 1 فرعى ازپالك 8545- اصلى واقع در بخش 1 کاشان(خریدارى از 

وراث حسین پاسبانى پور)
 6) راى شماره 139560302034028534 هیأت دوم0 مهدى هادى زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 

560 صادره از
کاشان بشماره ملى 1261661303 –  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 15/90 مترمربع بشماره3283 فرعى 

مجزا از شماره555 فرعى از پالك1- اصلى واقع درچهارباغ بخش 2 کاشان.
7)راى شماره 139560302034029694هیأت دوم0 محمد زکارى فرزند غالم  بشماره شناسنامه 544 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261646479 – ســه دانگ از ششدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه 
بمساحت 222/45 مترمربع بشماره 11344 مجزا از شــماره807 فرعى از پالك2- اصلى واقع در صالح 

آباد بخش 2 کاشان
8)راى شماره 139560302034029693هیأت دوم0زهرا توحیدى نیا فرزند عباس بشماره شناسنامه 362 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262266904 – ســه دانگ از ششدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه 
بمساحت 222/45 مترمربع بشــماره 11344  فرعى مجزى از شماره 807 فرعى از پالك2- اصلى واقع 

در صالح اباد بخش 2 کاشان.
9)راى شــماره 139560302034017646هیأت دوم0 راضیه عمرانى رهقى فرزند غالمرضا بشــماره 
شناسنامه 3328 صادره از کاشان بشماره ملى 1263345808 –ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 79/90 
مترمربع بشماره 611  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى غیاث آباد)
10) راى شــماره 139560302034020628 هیأت اول0 ابراهیم ابراهیمى فرزند محمدیوسف بشماره 

شناسنامه 11 صادره 
از سنندج به کدملى 3732838641- ششدانگ یکبابخانه بمساحت101/3 مترمربع به شماره 621 فرعى 

ازپالك3و18 اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از مالکین مشاعى غیاث آباد).
11) راى شــماره 139560302034026487  هیأت اول0 على اصغر نوبخت اســدآبادى فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 8865 صادره از کاشان به کدملى 1250594998- سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 117/34 مترمربع به شماره 637 فرعى از پالك 3و18 - اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از ابو الفضل نهادى)
12) راى شماره 139560302034026486هیأت اول0 لعیا واحدزاده زارع فرزند على بشماره شناسنامه 
347 صادره از کاشان بشماره ملى 1262362105 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 117/34 
مترمربع بشــماره 637  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از ابو 

الفضل نهادى)
13) راى شماره 139560302034026305هیأت دوم0صغرى رحمتى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 324 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260724875 – دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 59/85 
مترمربع بشماره 546  فرعى  از پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى اراضى غیاث آباد)
14) راى شماره 139560302034026304هیأت دوم0جواد سلمانى فرزندحسن بشماره شناسنامه 52 

صادره از کاشان
بشماره ملى 1261900911 – چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 59/85 مترمربع 

بشماره546 فرعى از
 پالك3و18- اصلى واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى اراضى 

غیاث آباد)
15) راى شــماره 139560302034030557هیأت دوم0 اعظم دیم کار فرزند احمد بشماره شناسنامه 
911 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261591755 –  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 269/40 مترمربع 
بشماره 9091  فرعى مجزا از باقیمانده شماره320 فرعى از پالك11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان 

(خریدارى از على میراب زیدى)
16) راى شــماره 139560302034017394هیأت اول0مصطفى صالحى زارعى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250255112 –ششدانگ یکبابخانه  بمساحت162 مترمربع 
بشــماره 9261  فرعى مجزى از شــماره 405 فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزیدى بخش 2 کاشان.

(خریدارى از عباس صالحى)
17) راى شماره 139560302034025788هیأت اول0 جهانبخش احمدى زاد فرزند حسینعلى بشماره 
شناسنامه 25 صادره از کاشان بشماره ملى 1263176992 –  چهاردانگ از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
111/82 مترمربع بشماره 9313 فرعى  مجزى از شماره 7851 فرعى  از پالك11- اصلى واقع درزیدى 

بخش 2 کاشان.(خریدارى از سیدتقى محمدى)
 18)راى شــماره 139560302034025791هیأت اول0 اعظم بزرى قمصرى فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه 89 صادره از کاشان بشماره ملى 1261740092 – دودانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
111/82 مترمربع بشماره 9313 فرعى مجزا از شماره7851 فرعى از پالك11- اصلى واقع زیدى بخش 

2 کاشان. (خریدارى از سیدتقى محمدى)
19) راى شــماره 139560302034025670هیأت دوم0 مهدى ترابى حســنارودى فرزند على محمد 
بشماره شناسنامه 381 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262344832-  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
166/64 مترمربع بشماره 9315  فرعى مجزى از  شــماره566 فرعى  از پالك11- اصلى واقع در زیدى 

بخش 2 کاشان.
20) راى شــماره 139560302034023551 هیأت دوم0 مجتبى ظهیرى علوى فرزند على بشــماره 
شناسنامه 24 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263035639 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 186/76 
مترمربع بشماره 9319 فرعى مجزا از شماره4414 فرعى از پالك 11- اصلى واقع درزیدى بخش2 کاشان
21) راى شماره 139560302034023649 هیأت دوم0 محســن برمکى فرزند على بشماره شناسنامه 
41070 صادره از کاشــان به شماره ملى 1260400786 – سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
279/65 مترمربع بشماره9323 فرعى مجزى از شــماره8403فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى  

بخش2 کاشان
22) راى شــماره 139560302034023646 هیأت دوم0 اکرم برمکى فرزند محمود بشماره شناسنامه 
40958 صادره از کاشان به شــماره ملى 1260399664 - سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
279/65 مترمربع بشماره 9323 فرعى مجزى ازشــماره8403 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى 

بخش2 کاشان
23) راى شماره 139560302034023659 هیأت دوم0 زهرا تخم قندکار فرزند حسین بشماره شناسنامه 

33444 صادره از
کاشــان به شــماره ملى 1260324559 -  ششــدانگ چهاردیوار مشــتمل به ســاختمان بمساحت 
132/45مترمربع بشماره 9324  از شماره 8403 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش2 کاشان 

(خریدارى از محسن و اکرم برمکى)
24) راى شماره 139560302034027826 هیأت دوم0 رضا جوزق کار فرزند عباس بشماره شناسنامه 
392 صادره از کاشان به شماره ملى 1261550692 -  ششــدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 338/72 مترمربع بشماره 9344  فرعى مجزا از شــماره3588 فرعى از پالك 11- اصلى واقع 

در زیدى بخش2 کاشان.
25)راى شماره 139560302034027828 هیأت دوم0 على جوزق کار فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1015 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261592794 -  ششدانگ یکدرب باغچه مشتمل بر ساختمان 
بمساحت 243/97 مترمربع بشماره 9345  فرعى مجزى از شماره 3588 فرعى از پالك 11- اصلى واقع 

در زیدى بخش2 کاشان.
26) راى شماره 139560302034036047 هیأت دوم0 محمد شب خوان فرزند صادق بشماره شناسنامه 
912 صادره از کاشان به شماره ملى 1261500423 -  سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 215/54 
مترمربع بشــماره 5602  فرعى مجزى از شــماره 363 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم 

بخش2 کاشان.
27)راى شماره 139560302034036044 هیأت دوم0 طاهره علیزاده مخملى فرزند سیداحمد بشماره 
شناسنامه 3757 صادره از کاشان بشماره ملى 1260553957 -  سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
215/54 مترمربع بشماره 5602 فرعى مجزى از شــماره363 فرعى ازپالك 13 - اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش2 کاشان.
28) راى شماره 139560302034007629 هیأت دوم. امین اغا مشــتاقیان فرزند سید منصور بشماره 
شناسنامه 260 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملى 6199673980 - ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
72 مترمربع بشــماره 21777  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
29) راى شماره 139560302034005767 هیأت اول0 عباس عقالئى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
405 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262177685 –دو و نیم دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
95/61  مترمربع  بشماره 21790 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
30) راى شماره 139560302034005768 هیأت اول0 طاهره عطارى فرزند محمد بشماره شناسنامه 

12 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262933153 –دو و نیم دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
95/61 مترمربع  بشماره 21790 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
31) راى شــماره 139560302034005768 هیأت اول0 مبینا عقالئى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
- صادره از کاشان به شــماره ملى 1250970581 –یک دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/61 
مترمربع  بشماره 21790 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
32) راى شــماره 139560302034012044 هیأت دوم0 زهرا فخره فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
185 صادره از کاشان به شماره ملى 1260686620 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 
21893 فرعى مجزى از 9423 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشــان (خریدارى 

از محسن بهجت)
33) راى شماره 139560302034026498 هیأت اول. احمدعلى کهکشانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
1313 صادره از کاشان به شماره ملى 1261865863 -  ســه دانگ از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 

83/30 مترمربع بشماره 21936  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034026498 هیأت اول. امیر کهکشانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 555 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261993276 -  ســه دانگ از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 83/30 

مترمربع بشماره 21936  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان.
35) راى شــماره 139560302034026404 هیأت اول. حجت اله ارتا فرزند محمد بشماره شناسنامه 
74 صادره از کاشان به شماره ملى 1262138868 - ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 180/73 مترمربع 
بشماره 21938 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى ازحسین دیوارکش)
36)راى شماره 139560302034027111 هیأت اول. حمید زراعتکار کاشانى فرزند على محمد بشماره 
شناســنامه 2435 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261971434 -  ششــدانگ قطعه زمین مشتمل 
برساختمان بمســاحت 201/45 مترمربع بشــماره 21946  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان.
37)راى شماره 139560302034026412 هیأت اول0 ســیدعلى فاطمى تکیه فرزند سیدمحمدعلى 
بشماره شناسنامه 339 صادره از کاشان بشــماره ملى 1239235690 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
75 مترمربع بشماره 21950 فرعى مجزى از7977  ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان

38)راى شماره  1395603020340225737 هیأت اول0 حمزه دشــت حکیمانى فرزند محمد شماره 
شناسنامه - صادره از کاشان بشــماره ملى 1250011401 - سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
189/90 مترمربع بشماره 22122 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى 

از نعمت اله دشت حکیمى)
39)راى شماره 1395603020340225740 هیأت اول0 مرضیه رضازاده فرزند جواد شماره شناسنامه 
- صادره از کاشان بشماره ملى 1250254231 - سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 189/90 
مترمربع بشــماره 22122 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى از نعمت 

اله دشت حکیمى)
40)راى شــماره 139560302034025300 هیأت اول0 حسین اســحق آبادى فرزند محسن بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملى 1262889677 –سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
162 مترمربع بشماره 22124  فرعى مجزى از 6740 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.
41)راى شماره 139560302034025301 هیأت اول0 کبرى کاظمى قه فرزند حسن بشماره شناسنامه 
392 صادره از کاشان به شماره ملى 1260879895 –ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162 
مترمربع بشــماره 22124  فرعى مجزى از 6740 فرعى از پالك 15- اصلــى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.
42) راى شماره 1395603020340278536064 هیأت دوم0 معصومه حسین زاده کاشى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 169 صادره از کاشان به شماره ملى 1262119839- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 115 مترمربع بشماره 22140 فرعى مجزى از 5749 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد 

بخش2 کاشان(خریدارى از احمد محمدرضائى)
43) راى شــماره 1395603020340278536064 هیأت دوم0 احمد محمدرضائى بیدگلى فرزند على 
اکبر بشماره شناسنامه 664 صادره از آران وبیدگل به شماره ملى 6199737806- سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 115 مترمربع بشماره 22140 فرعى مجزى از 5749 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع 

درناجى آباد بخش2 کاشان.
44) راى شــماره 139560302034020639 هیأت اول. مجید شــبانى نیاســرى فرزند نصراله شماره 
شناسنامه 1016 صادره از کاشان بشــماره ملى 1252253731 - ششــدانگ چهار دیوارى مشتمل بر 
ساختمان بمساحت 233/20 مترمربع بشماره 22141 فرعى ازپالك15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى ازمحمد گوشت نخودى)
45) راى شــماره 139560302034020636 هیأت اول. سیدجواد حســینیان فرزند سیدمحمد بشماره 
شناســنامه 63 صادره از کاشــان به شــماره ملى 1262802926 -  ششــدانگ چهار دیوارى مشتمل 
براعیان بمساحت 233/6 مترمربع بشــماره 22142 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى ازمحمد گوشت نخودى).
 46) راى شماره 139560302034023792 هیأت اول0 جواد فالح زاده فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 
12 صادره از کاشان به شماره ملى 1261302400 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/3 

مترمربع بشماره 22144 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
47) راى شــماره 139560302034023793 هیأت اول0 مریم مالئى فرد طاهرى فرزند على  بشماره 
شناسنامه 2106 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261897471 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 145/3 مترمربع بشماره 22144 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
48) راى شــماره 139560302034018119 هیأت اول0 محمدحامد خیامى پور فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 1171 صادره از کاشان به شماره ملى 1261942043 -  ششدانگ ساختمان مسکونى و تجارى 

بمساحت 192 مترمربع بشماره 22146 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان 
49) راى شــماره 139560302034022594 هیأت دوم. حامد حمیدى فرزند حسن بشماره شناسنامه 
5411 صادره از کاشان به شماره ملى 1263366627 – ســه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه 
ساز بمســاحت 107/54 مترمربع بشــماره 22153 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
50) راى شماره 139560302034022594 هیأت دوم. زهرا ســقا زاده فرزند محمود بشماره شناسنامه 
- صادره از کاشان به شــماره ملى 1250010421 – ســه دانگ از ششــدانگ یکباب ساختمان نیمه 
ساز بمســاحت 107/54 مترمربع بشــماره 22153 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
 51) راى شماره 139560302034023608 هیأت دوم. الهه حسین زاده فرد فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه - صادره از کاشان به شماره ملى 1250140110 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
105 مترمربع بشماره 22155 فرعى مجزى از 6615  از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش2 کاشان 
52) راى شماره 139560302034023617 هیأت دوم. محمدحسین گل زاده فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه 10310 صادره از کاشان به شماره ملى 1263415598 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 105 مترمربع بشــماره 22155 فرعى مجزى از 6615 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد 

بخش2 کاشان 
53) راى شماره 139560302034023566 هیأت دوم. وحیدرضا جهانى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 
3376 صادره از کاشان به شماره ملى 1262021472 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 

22157 فرعى مجزى از 11740  از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
54) راى شــماره 139560302034026972 هیأت دوم. حسین درب جوشــقانى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 139 صادره از کاشان به شماره ملى 1261839005-  ششدانگ یکدرب باغ مشتمل بر اطاق 
بمساحت 1071/91 مترمربع بشماره 22164 از فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 
55) راى شماره 139560302034027119 هیأت اول. یاسر قندى فرزند محمدحسین  بشماره شناسنامه 
21 صادره از کاشان به شماره ملى 1262485843 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع بشماره 

22165 فرعى مجزى از 5183 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان
56) راى شماره 139560302034027815 هیأت دوم0 احمد ابوالفضلى قمصرى فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 83 صادره از کاشان به شماره ملى 1262580978 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
90 مترمربع بشماره 22173 فرعى مجزى از 6798 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان
57) راى شماره  139560302034027817هیأت دوم0 مولود ابوالفضلى قمصرى فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 81 صادره از کاشان به شماره ملى 1262580951 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
90 مترمربع بشماره 22173 فرعى مجزى از 6798 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان
58) راى شماره 139560302034029253 هیأت دوم0 اکبر ارشدى پناه فرزند حسن بشماره شناسنامه 
614 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261695712 -  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان 
بمساحت 886/50 مترمربع بشماره 22182 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان 

(خریدارى مع الواسطه از ورثه على نقى فضل )
59) راى شــماره 139560302034029229 هیأت دوم0 فاطمه رضائى محمودابادى فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 43 صادره از کاشان به شماره ملى 1263613349 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 100 مترمربع بشماره 22183  فرعى مجزى از 5792 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى 

آباد بخش2 کاشان.
60) راى شماره 139560302034029227 هیأت دوم0 محسن چمن فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
259 صادره از کاشان به شماره ملى 1262092264 – ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 
مترمربع بشــماره 22183  فرعى مجزى از 5792 فرعى از پالك 15- اصلــى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان.
61) راى شماره 139560302034028543  هیأت دوم0 اکرم بابااحمدى فرد فرزند رضا بشماره شناسنامه 
237 صادره از کاشان به شماره ملى 1261691954 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117 مترمربع بشماره 

22184  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان .
62) راى شماره 139560302034029689 هیأت دوم0 فاطمه امین نصرابادى فرزند محمدرضا بشماره 
شناسنامه 714 صادره از کاشان به شماره ملى 1261925300 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/70 
مترمربع بشماره 22191  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مالکین مشاعى ناجى آباد)
63) راى شماره 139560302034028889 هیأت دوم0 زهراسادات میرحسینى آرانى فرزند سیدحسن 
بشماره شناســنامه 297 صادره از آران وبیدگل به شــماره ملى 6199697790 -  ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 42/10 مترمربع بشــماره 22194 فرعى از پــالك 15- اصلى واقع درناجــى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى ناجى آباد)
64) راى شــماره 139560302034030241 هیأت دوم0 محمد غیاثى فرزند اکبر بشــماره شناسنامه 

1349 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1261851129 - ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل 
برساختمان بمساحت 1767 مترمربع بشماره 22195  فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

کاشان(خریدارى از اکبر غیاثى)
65) راى شماره 139560302034025102 هیأت اول0 مریم باقرپور زارع  فرزند محمد بشماره شناسنامه 
42946 صادره از کاشان به شماره ملى 1260419525-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85/85 مترمربع 

بشماره 6445 فرعى مجزى از 398 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فین بخش2 کاشان
66) راى شماره 139560302034030207 هیأت دوم. على بلبلى مقدم فرزند محمداقا بشماره شناسنامه 
47043 صادره از کاشان بشماره ملى 1260460533- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل براطاق بمساحت 
288/85 مترمربع بشماره 6500 فرعى مجزى از 244 فرعى ازپالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 

کاشان (خریدارى مع الواسطه از عبدالحمید سالمى)
67)راى شماره 139560302034029083 هیأت اول. صفرعلى برجى فرزند رحمت اله  بشماره شناسنامه 
41 صادره از کاشان به شماره ملى 1261629094 -  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 222/20 مترمربع 

بشماره 6590  فرعى مجزى از 81 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان
68) راى شماره 139560302034027114 هیأت اول0 مریم شبانى ورکانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
109 صادره از کاشان به شماره ملى 1263529963 -  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 137/15 مترمربع 
بشماره 6593  فرعى مجزى از 361 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان.(خریدارى 

از وراث حسین رضوى)
69)راى شماره 139560302034027052 هیأت اول0 محمد احتساب فرزند ولى اله بشماره شناسنامه 

1225 صادره از کاشان  
به شماره ملى 1261581415 -  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 26/57  مترمربع بشماره 6594  فرعى 

مجزى از 67 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب فین بخش2 کاشان
 70) راى شــماره 139560302034025787 هیأت اول0 مجید نعمت زاده  فرزند محمدعلى بشــماره 

شناسنامه 44  صادره از
کاشان به شماره ملى 1262971209-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 204/5 مترمربع بشماره 10748  
فرعى مجزى از 955 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشــان(خریدارى از حسین 

نعمت زاده)
71) راى شماره 139560302034027712 هیأت دوم. احسان حمامى فرزند على اقا بشماره شناسنامه 
-  صادره ازکاشان به شماره ملى 1263566197-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171/50 مترمربع بشماره 
10770  فرعى مجزى از 695 فرعى از پالك 33- اصلى واقع درفین علیا بخش2کاشــان (خریدارى مع 

الواسطه از جواد احمدیان )
72) راى شــماره 139560302034027888 هیــأت اول. محمد قارى فینى فرزند مندعلى  بشــماره 
شناسنامه 63 صادره از کاشان به شــماره ملى 1263936314-  ششــدانگ یکبابخانه  و باغ بمساحت 
787/04 مترمربع بشماره 6460  فرعى مجزى از 452 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 

2 کاشان(خریدارى از مندعلى قارى فینى)
73) راى شماره 139560302034029319 هیأت دوم0حسین زارع مقدم  فینى فرزند رمضانعلى بشماره 
شناسنامه 64  صادره از کاشان به شماره ملى 1262906253- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
205/58 مترمربع بشــماره 6497  فرعى مجزى از 2721 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان(خریدارى از خانم فاطمه خیرخواه)
74) راى شــماره 139560302034029318 هیأت دوم0 امنه احمدیان فرد فینى فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 4486  صادره از کاشان به شــماره ملى 1261021215- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 205/58 مترمربع بشماره 6497  فرعى مجزى از 2721 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین 

بزرگ بخش 2 کاشان(خریدارى از خانم فاطمه خیرخواه)
75) راى شماره 139560302034020654 هیأت اول0 فاطمه گلى فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
-  صادره از کاشان به شــماره ملى 1250179831-سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 157 
مترمربع بشــماره 6701  فرعى مجزى از 1093 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 

کاشان(خریدارى از ورثه عزیزاله برهمن)
76) راى شماره 139560302034020655 هیأت اول0 روح اله خوشاب فرزند حسین بشماره شناسنامه 
265  صادره از کاشان به شماره ملى 1261920821-ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157 
مترمربع بشــماره 6701  فرعى مجزى از 1093 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 

کاشان(خریدارى از ورثه عزیزاله برهمن)
77) راى شــماره 139560302034029878 هیأت اول. داریوش میرانى قراچلو فرزند کریم بشــماره 
شناســنامه 15698  صادره از کرمان به شماره ملى 2990569286- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 330/95 مترمربع بشماره 6744 فرعى مجزى از 6372 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین 

بزرگ بخش 2 کاشان(خریدارى از فاطمه ترکیان)
78) راى شماره 139560302034029879هیأت اول. لیال جعفریان فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 
1643 صادره از کاشان به شماره ملى 1262088100-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 330/95 
مترمربع بشــماره 6744 فرعى مجزى از 6372 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 

کاشان(خریدارى از فاطمه ترکیان)
79)راى شماره 139560302034027823 هیأت دوم. زهرا قربانى درب عمله فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
860  صادره از کاشان به شماره ملى 1261926765 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 187/80 مترمربع 
بشماره 1473  فرعى مجزى از 247 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان(خریدارى 

مع الواسطه از محمد اقافقیهى)
 80)راى شماره 139560302034028470 هیأت دوم. على صاحبى لتحرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
66 صادره ازکاشــان به کدملى 1262887062 – سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 397/55 

مترمربع بشماره 6594  فرعى مجزى  از 1334 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان.
81)راى شماره 139560302034028471 هیأت دوم. اکرم کریمى لتحرى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
31 صادره از کاشان به کدملى 1262906814 – سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 397/55 

مترمربع بشماره 6594 فرعى مجزى از 1334  فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان.
82)راى شماره 139560302034001355  هیأت اول0 ابوالفضل داودى مرقى نیا فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 586 صادره از کاشان به شماره  ملى 1261113115 - ششدانگ یکبابخانه مسکونى بمساحت 
171/10 مترمربع بشــماره 6690 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  

کاشان.
83) راى شماره 139560302034001917  هیأت اول0 رضا مهران پور فرزند خداداد  بشماره شناسنامه 
108 صادره از کاشان به شماره  ملى 1262967465 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/5 

مترمربع بشماره 6698 فرعى مجزى از 2161 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان .
84) راى شــماره 139560302034001918  هیأت اول0 طاهره شاطرى فرزند على  بشماره شناسنامه 
33 صادره از کاشان به شماره  ملى 1263010407 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 173/5 

مترمربع بشماره 6698 فرعى مجزى از 2161 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان .
85)راى شماره 139560302034005454 هیات اول0 سید احمد سیدباقرى فرزند سیدحسین بشماره 
شناسنامه 202 صادره از کاشان به شماره ملى 1262199905- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
158/5 مترمربع بشماره  6720 فرعى مجزى از 5194 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 

کاشان.
86)راى شــماره 139560302034005455 هیات اول0 فاطمه اســماعیل زاده زارعى فرزند حســین 
بشماره شناسنامه 5713 صادره از کاشان و شماره ملى 1260563510- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 158/5 مترمربع بشماره 6720 فرعى مجزى از 5194 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر 

بخش2 کاشان.
87) راى شماره 139560302034007046 هیأت اول0 على محمد داودى مرقى فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 743 صادره از کاشان به شماره ملى 1261124707 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/20 
مترمربع بشــماره 6724 فرعى مجزى از 373 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان 

(خریدارى از على وزوانى)
 88) راى شــماره 139560302034009160 هیأت دوم. محمدرضا بارفروش فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 1680 صادره از کاشان بشماره  ملى 1262004537-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
79/95 مترمربع بشــماره 6743 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  

کاشان (خریدارى مع الواسطه از ورثه حسینعلى حاجى ابراهیمى)
89) راى شــماره 139560302034009160  هیأت دوم. خدیجه حاج ابراهیمى فرزند اصغر بشــماره 
شناسنامه 4304 صادره از کاشان بشماره ملى 1262113679- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
79/95 مترمربع بشــماره 6743 فرعى مجزى از 363 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  

کاشان (خریدارى مع الواسطه از ورثه حسینعلى حاجى ابراهیمى)
90) راى شماره 139560302034023931  هیأت دوم. احســان صفرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
30 صادره از کاشان به شماره ملى 1262899745 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/11 

مترمربع بشماره 6800 فرعى مجزى از 4620 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان.
91) راى شــماره 139560302034023936  هیأت دوم. منیره لبافیان بیدگلى فرزند مهدى بشــماره 
شناسنامه 7015 صادره از آران وبیدگل به شماره ملى 619232348 – سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 131/11 مترمربع بشماره 6800 فرعى مجزى از 4620 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر 

بخش2  کاشان.
92) راى شــماره 139560302034025533  هیأت دوم. مرتضى مرتضائى راد فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 1839 صادره از کاشان به شماره  ملى 1261044975 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 106/36 
مترمربع بشــماره 6801 فرعى مجزى از 375 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان 

(خریدارى از محمد اصغرزاده لتحرى)
93) راى شماره 139560302034026019 هیأت اول0 رمضانعلى حسینى قزآان فرزند على اقا بشماره 
شناسنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملى 1262509483- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 92/38 
مترمربع بشــماره 6813 فرعى مجزى از 1383 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش2  کاشان 

(خریدارى از حبیب اله کریم)
94) راى شــماره 139560302034023789 هیــات اول0 رمضان شــعبانى زاده فــرد لتحرى فرزند 
محمدحسین بشماره شناســنامه 42 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262751373 – چهار دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 93/7 مترمربع بشــماره 6815 فرعى مجزى از 1297 فرعى از پالك 

45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان 
95) راى شــماره 139560302034023791 هیات اول0 فهیمه شعبانى زاده فرد لتحرى فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262988772 – دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 93/7 مترمربع بشــماره 6815 فرعى مجزى از 1297 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر 

بخش2 کاشان 
96) راى شماره 139560302034018117 هیات اول0 حسین ساســانى قمصرى فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 127 صادره از کاشان و شماره ملى 1262623553 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 188/98 

مترمربع بشماره 6818 فرعى مجزى از 5456 فرعى از پالك 45 - اصلى  واقع درلتحر بخش2 کاشان.

 97) راى شــماره 139560302034005052  هیأت دوم. علیرضا شــیخ زاده فرزند محســن بشماره 
شناسنامه 276 صادره ازکاشــان به شــماره  ملى 1262074436 –چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 100  مترمربع بشماره 14068 فرعى مجزى از 5833 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان.
 98) راى شماره 139560302034005053  هیأت دوم. اســماء صفارى خوزانى فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 13935 صادره ازکاشــان به شــماره  ملى 1263451837 –دو دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 100  مترمربع بشماره 14068 فرعى مجزى از 5833 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان
 99) راى شــماره 139560302034018128 هیأت اول0 اصغر حســن پورشــبان فرزند حســینعلى 
بشماره شناسنامه 77 صادره  ازکاشان بشــماره  ملى 1262206472 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت151/85  مترمربع بشماره 14219 فرعى مجزى از 2195 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان  (خریدارى از محمد شیر قربانى)
100) راى شــماره 139560302034018127 هیأت اول0 فاطمه حســن پورشــبان فرزند ماشــااله 
بشماره شناسنامه 101 صادره ازکاشان بشماره  ملى 1262282561 – سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت151/85  مترمربع بشماره 14219 فرعى مجزى از 2195 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  کاشان  (خریدارى از محمد شیر قربانى)
101) راى شــماره 139560302034025105  هیــأت اول. طاهــره عابدى فرزند میرزا اقا بشــماره 
شناسنامه 570 صادره از کاشان به شماره  ملى 1262249279 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126/8  
مترمربع بشــماره 14232 فرعى مجزى از 1271 فرعى از پالك 49- اصلــى واقع درصفى آباد بخش2  

کاشان(خریدارى از على خاکباز)
102) راى شماره 139560302034025770  هیأت اول. احمد بالل زاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 10 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262885061- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77/30  مترمربع بشماره 

14236 فرعى مجزى از 10312 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان. 
103) راى شماره 139560302034025725 هیأت اول0 مهدى ظهیرى قالیباف فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه 937 صادره از کاشــان شماره ملى 1261956451 –ششــدانگ یکبابخانه بمساحت50/10 
مترمربع بشــماره 14241 فرعى مجزى از 9513 فرعى از پالك 49- اصلــى واقع درصفى آباد بخش2  

کاشان  (خریدارى از ابراهیم ابراهیمى)
104) راى شماره 139560302034023526 هیأت دوم. على فالح فرزند حسن اقا بشماره شناسنامه 6 
صادره از کاشان به شماره  ملى 1262463637- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 215/40 مترمربع بشماره 
14262 فرعى مجزى از 11482 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان  (خریدارى 

مع الواسطه از جعفر تفضلى)
105) راى شماره 139560302034026421هیأت اول. رضا راعى فرزند على اقا بشماره شناسنامه 32 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262614211- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 183/34  مترمربع 
بشــماره 14274 فرعى مجزى از 372 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشــان . 

(خریدارى از على اکبر ابوالحسنى)
106) راى شماره139560302034028366 هیأت دوم0 کبرى مرادیان فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
1724 صادره از تهران بشماره ملى 0048017108- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 97/27  مترمربع 

بشماره 14285 فرعى مجزى از 3397 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان .
107) راى شماره 139560302034029249 هیأت دوم0 مهدى حالج فرزند رضا بشماره شناسنامه 748 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261937813- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/70 مترمربع 

بشماره 14290 فرعى مجزى از 9036 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.
108) راى شماره 139560302034029251 هیأت دوم0 لیال شیرین فرزند اسداله بشماره شناسنامه 390 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261922077- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/70 مترمربع 

بشماره 14290 فرعى مجزى از 9036 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  کاشان.
109)راى شماره 139560302034027072 هیات اول0 حسین نورمهر فرزند حسن بشماره شناسنامه 
863 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261809025 –ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 296/3 مترمربع 

بشماره940 فرعى مجزا از شماره 15 فرعى  ازپالك 50 – اصلى واقع درفتح المبین بخش 2 کاشان.
110) راى شــماره 139560302034025279 هیات اول0 مصطفى معمارى فرزند حســنعلى بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشان به کدملى 1250090784- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/35 مترمربع 
بشــماره330 فرعى ازپالك52 – اصلى واقع در اراضى صفى آباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى از حسن 

معمارى)
111) راى شماره 139560302034025472هیات دوم 0حسن حسین زاده زارعى فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 35 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1262072026- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
106/70 مترمربع بشماره 2950 فرعى مجزا ازشماره1849 فرعى ازپالك 53 - اصلى واقع دریحیى آباد 

بخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از علیرضا بیشه).
112) راى شماره 139560302034025469 هیات دوم0 حسین حســین زاده زارعى فرزند على اصغر 
بشماره شناسنامه 316 صادره ازکاشان بشــماره ملى 1262121302- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 106/70 مترمربع بشماره 2950 فرعى مجزى از 1849 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در یحیى 

آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از علیرضا بیشه)
113)راى شماره 139560302034025462هیات دوم0 حامدکلباســى خرمدشتى فرزندجواد بشماره 
شناسنامه 1250286735 صادره از کاشان بشماره ملى 1250286735- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
160/30 مترمربع بشــماره  2951 فرعى مجزى از 1849 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع دریحیى آباد 

بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از علیرضا بیشه).
114) راى شماره 139560302034025779 هیات اول0 مرتضى بابائى کاشانى فرزند محمدتقى  بشماره 
شناسنامه 794 صادره از کاشــان بشماره ملى 1261995661- ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونى 
بمساحت 73/08 مترمربع بشماره 2952 فرعى مجزى از 24 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در یحیى آباد 

بخش 2 کاشان.( خریدارى از مهرى جهانگیرى)
115) راى شماره 139560302034032774 هیات اول0 اکبر سقائى محمدى فرزند حسینعلى  بشماره 

شناسنامه 582 صادره 
از کاشان  به شــماره ملى 1261454722- ششدانگ یکبابخانه مســکونى بمساحت 112/45 مترمربع 

بشماره 2956 فرعى مجزى از 783 فرعى از پالك 53 - اصلى  واقع در یحیى آباد بخش 2 کاشان.
116) راى شماره 139560302034026208 هیات دوم0 محمود تراشى فرزند تقى  بشماره شناسنامه 469 
صادره از کاشان بشماره ملى1262202574- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/23 مترمربع بشماره 
5279 فرعى مجزى از شماره 74 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 کاشان. (خریدارى مع 

الواسطه از حسین آلوچه اى )
117) راى شــماره 139560302034023623 هیات دوم0 مریم ترکمانى فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه 1292 صادره از شهررى به کدملى 0491227140 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 318/30 
مترمربع بشماره 5283 فرعى مجزى از شــماره 2521 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 

کاشان (خریدارى مع الواسطه از آقاى حسام شریف )
 118) راى شــماره 139560302034026405 هیات اول0 جمیله اکبرى راوندى فرزند محمد  بشماره 
شناســنامه 31107 صادره  از قم  به شماره ملى 0381776719- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 115 
مترمربع بشــماره  5290 فرعى مجزا از 1769 فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 کاشان.

(خریدارى از محمد اکبرى) 
119) راى شــماره 139560302034030067 هیات دوم0 مرتضى طحانى راوندى فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 119 صادره از کاشان به شماره ملى 1263238531 –ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 
2020 مترمربع بشــماره 5295 فرعى مجزى از 1815 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 

کاشان. (خریدارى از حسن مصلحى)
120) راى شماره 139560302034009187 هیات دوم0 اسداله رزبانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
29 صادره از کاشان بشماره ملى 1263134939 –ششدانگ یکبابخانه بمساحت 461/90 مترمربع بشماره 
3376 فرعى مجزى از شماره 493 فرعى  ازپالك3 – اصلى واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان (خریدارى 

مع الواسطه از آقاى اکبر اردهالى)
121) راى شماره 139560302034009030 هیات دوم0 اسداله رزبانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
29 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263134939- ششدانگ یکباب دامدارى بمساحت 242/20 مترمربع 
بشماره  3377 فرعى مجزى از 493 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درطاهرآباد بخش 4 کاشان (خریدارى 

مع الواسطه از آقاى اکبر اردهالى)
122) راى شماره 139560302034015320 هیات دوم0 حسن ســراجى نیاسر فرزند على آقا  بشماره 
شناســنامه 1 صادره از کاشــان به شــماره ملى 1262928281- ششــدانگ خانه و باغچه بمساحت 
1059/50 مترمربع بشماره  3387 فرعى مجزا از 72 فرعى از پالك 3 - اصلى  واقع درطاهرآباد بخش 4 

کاشان(خریدارى مع الواسطه  از عباس و حسین حجازى)
123) راى شــماره 139560302034028883 هیــات دوم0 محمــود عظیمــى طاهــرى 
فرزند عباس بشــماره شناســنامه 47 صادره ازکاشــان به شــماره ملى 1263209041- ششــدانگ 
یکبابخانه نیمــه ســاز بمســاحت 176/25 مترمربع بشــماره 3396فرعــى مجــزا از 575 فرعى از 
پالك 3 - اصلى  واقــع درطاهرآبــاد بخش 4 کاشــان.( خریدارى مع الواســطه از وراث حســینعلى

 سعیدى)
124) راى شــماره 139560302034027811 هیــات دوم0 مهــدى مومنــى طاهــرى فرزند على 
اکبر بشــماره شناســنامه 62 صادره از کاشــان بشــماره ملــى 1263298729- ششــدانگ قطعه 
زمین محصور مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 85/87 مترمربع بشــماره  3397 فرعــى از 575 
فرعى ازپــالك 3 - اصلى  واقــع در طاهرآباد بخــش 4 کاشــان(خریدارى از ورثه میرزا حســینعلى

 سعیدى)
125) راى شماره 139560302034031489 هیات اول0 احسان نوروزى خزاقى فرزند عباس  بشماره 
شناســنامه 476 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261188845- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 181 
مترمربع بشــماره1737 فرعى  مجزا از 940 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع در خزاق بخش 4 کاشــان 

(خریدارى از عطیه و نجمه احمدى)
126) راى شــماره 139560302034026090 هیات اول0 فاطمه ســاداتى فرزند سیدحســن بشماره 
شناسنامه 376 صادره از کاشان بشماره ملى1261187849- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 256/21 
مترمربع بشــماره 1750 فرعى مجزا از 1166 فرعى از پالك 4 - اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان.( 

خریدارى از حسین سیدى)
127) راى شماره 139560302034029647 هیات اول0 ســلمان نوروزى خزاقى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 117 صادره از کاشان بشماره ملى  1263594565- ششدانگ یکبابخانه بمساحت  214 مترمربع 
بشماره 820 فرعى مجزا از 22 فرعى  از پالك 6 - اصلى واقع در خلف آباد بخش 4 کاشان.(خریدارى از 

عباس نوروزى و فاطمه حسین زاده)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد 

شد0    م الف: 2144  تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/12/08  تاریخ انتشارنوبت دوم :  1395/12/23  
محمد سلمانى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/12/297



1414آگهىآگهى 2888یک شنبه  8 اسفند  ماه 

ابالغ  وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى علیرضا ســوادکوهى فرزند حیات ا...- آقاى 
محمد کریمى فرزند کیماس دادخواســتى به خواســته مطالبه هفت میلیون ریال بابت کارکرد بطرفیت 
علیرضا سوادکوهى فرزند حیات ا... که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 1229/95 ش/3 
ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان 
و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/1/21 ساعت 5/00 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا 
زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 1141 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/12/237
مزایده

واحد اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 950218 
جلسه مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 1395/12/24 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح به منظور وصول مهریه 
محکوم لها و به جهت فروش یک واحد آپارتمان واقع در فوالدشهر- محله سى 2- مسکن مهر سى 2- بلوك 
گل شقایق- طبقه چهارم داراى 83/97 مترمربع اعیان و انبارى شــماره 10 به مساحت 2/25 مترمربع و 
داراى پارکینگ در طبقه همکف طى نامه شماره 950037 مورخه 1386/7/13 به مالکیت مرحوم محمد 
کاظم طالبى چمگردانى فرزند امامقلى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 630/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین 
خرید میتوانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فردى یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1134  

اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان لنجان/12/238
مزایده

واحد اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
930076  جلسه مزایده اى در روز پنج شــنبه مورخ 1395/12/26 از ساعت 9 صبح لغایت 10:30 صبح به 
منظور وصول مهریه محکوم لها به میزان 14 قطعه ســکه تمام بهــار آزادى و مقدار 50 مثقال طالى 18 
عیار و به جهت فروش سهم االرث محکوم علیه به میزان دو ســیزدهم مشاع از شش دانگ یک باب منزل 
مسکونى تحت پالك ثبتى شماره 1184 فرعى از 528  اصلى بخش 9 فالورجان واقع در فوالدشهر- محله 
آ4- خیابان شهید طهماسبى- فرعى 8- پالك 589 به مالکیت مرحوم محمد بربرى فرزند محمد که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 417/307/690 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام شعبه 
اول دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از 
ملک دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که 10 ٪ قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 
روز پرداخت نمایند. م الف: 1146  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان/12/239

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

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

نخواهد بود. 
راي شماره 139560302019000622- 1395/11/10 خانم مریم کوهستانى فرزند غالمحسین ششدانگ 
یک باب خانه قدیمى مجزى شده از پالك شماره 216 فرعى از 123 اصلى به مساحت ششدانگ 267,71 
متر مربع واقع در اراضى خلف جمبد بخش ثبتى دهاقان تاریخ انتشــار نوبت اول: شــنبه  1395/11/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1395/12/8 م الف: 95/259 آقاســى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

دهاقان/11/927
حصر وراثت

انیسه عامرى داراي شناسنامه شــماره 2693 به شرح دادخواست به کالســه 347/95  ش2  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عالئى مهابادى بشناسنامه 
82 در تاریخ 95/10/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
مادرش به نام انیسه عامرى فرزند محمدصادق به شماره شناسنامه 2693 و الغیر. 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: 454 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/12/240
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاى نصف جهان و نسل فردا چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. شماره فرعى از یک ابنیه 
1- راى شــماره 139560302008007186- 95/12/02- آقاى ســید محمد بحرینى فرزند ابوالقاسم 
به شناسنامه 611 شهرضا و شــماره ملى 1198768452 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با 
ســاختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 8721 که قبًال 1353,1 بوده است به مساحت ششدانگ 

30,25 مترمربع. 
2- راى شماره 139560302008007186- 95/12/02- خانم اشرف الهامى فرزند محمدعلى به شناسنامه 
340 شهرضا و شماره ملى 1198837691 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثى 
بر روى آن مفروزى از پالك 8721 که قبًال 1353,1 بوه است به مساحت ششدانگ 30,25 مترمربع .تاریخ 
انتشار نوبت اول: 95/12/08 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 95/12/23    م الف: 730 موسوى رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالك شهرضا/12/241
مزایده

آگهى مزایده نوبت اول: اجراى احکام شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرایى به کالسه 950537 
له آقاى حمید جوانمــردى و علیه آقاى محمد محمدى جلســه مزایده اى به منظور فروش دو دســتگاه 
موتورسیکلت در پارکینگ انتظامى زرین شهر به منظور وصول مبلغ 132/819/000 ریال بابت محکوم به 
در حق محکوم له و مبلغ 5/725/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 95/12/24 
ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مشخصات دو دستگاه موتورسیکلت توقیفى طبق 
نظر کارشناسى رسمى دادگسترى عبارتند از: 1- موتورسیکلت شوکا 125 قرمز رنگ مدل 1393 بشماره 
تنه 9343865 بشماره انتظامى 48522/629 مبلغ 15/000/000 ریال 2- موتورسیکلت رایکا 125 مشکى 
رنگ مدل 1393 بشماره تنه 9321118 بشــماره انتظامى 18447/629 مبلغ 10/000/000 ریال. قیمت 
پایه مزایده نسبت به هرکدام از موتورسیکلت هاى فوق طبق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى از مبلغ پایه 
هرکدام شروع و هرکس باالترین قیمت خرید را پیشــنهاد و ده درصد مبلغ را فى المجلس پرداخت نماید 
برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال 
مورد مزایده به آدرس پارکینگ انتظامى زرین شــهر بازدید و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم اجرایى 
حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 1143 شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین 

شهر/12/242
ابالغ  وقت رسیدگى 

شماره نامه: 9510113640201548 شــماره پرونده: 9509983640200799 شــماره بایگانى شعبه: 
950824 جناب آقاى عباس رحیمى فرزند صفقلى بدینوســیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد 
ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شــما ابالغ مى گردد دعوى آقاى مجتبى رزمپور فرزند قاسمعلى به طرفیت 
شما مبنى بر به کالسه بایگانى 950824ح2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1396/1/19 ساعت 12/30 
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 رســیدگى حاضر شوید. م الف: 1139 شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/12/243
حصر وراثت

صفرعلى منوچهرى داراي شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه 226/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گوهرتاج منوچهرى بشناسنامه 25 درتاریخ 
95/11/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صفرعلى 
منوچهرى به ش.ش 37 (همســر متوفى) 2- على منوچهرى بــه ش.ش 299 (فرزند متوفى) 3- عباس 
منوچهرى بــه ش.ش 129 (فرزند متوفى) 4- رضــا منوچهرى به ش.ش 9 (فرزنــد متوفى) 5- وجیهه 
منوچهرى به ش.م 6200004218 (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 1144 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف باغبادران/12/245
حصروراثت

آقـاي فرزاد کاظمى نورالدین وند داراى شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 1960367625 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 282/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کافیه ظاهرى عبده وند بشناسنامه 93 در تاریخ 95/06/26  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرزاد کاظمى نورالدین وند فرزند یارعلى ش.ش 1960367625 
ت.ت 1372 صادره از مسجد سلیمان (پسر متوفى) 2- فرزین کاظمى نورالدین وند فرزند یارعلى ش.ش 
1960569783 ت.ت 1377 صادره از مسجد سلیمان (پسر متوفى) 3- فرزان کاظمى نورالدین وند فرزند 
یارعلى ش.ش 1960764500 ت.ت 1383 صادره از مســجد سلیمان (پســر متوفى) 4- جمیله کاظمى 
نورالدین وند فرزند یارعلى ش.ش 1960077287 ت.ت 1368 صادره از مسجد سلیمان (دختر متوفى) 5- 
یارعلى کاظمى نورالدین وند فرزند مراد ش.ش 509 ت.ت 1341 صادره از مسجد سلیمان (همسر متوفى) 
6- پریجان ظاهرى عبده وند فرزند شــکرخدا ش.ش 721 ت.ت 1330 صادره از فارسان (مادر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1138 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/246

حصروراثت
مرتضى شیرمحمدى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 9768 بـه شـرح دادخواست به کالسه 278/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلى شیرمحمدى بشناسنامه 18 
در تاریخ 95/10/08  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- مرتضى شیرمحمدى فرزند قاسمعلى ش.ش 9768 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- على 
شیرمحمدى فرزند قاسمعلى ش.ش 1836 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- لیال شیرمحمدى 
باباشیخعلى فرزند قاسمعلى ش.ش 25 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مریم شیرمحمدى 
باباشیخعلى فرزند قاسمعلى ش.ش 488 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- ملیحه شیرمحمدى 
باباشیخعلى فرزند قاســمعلى ش.ش 7 ت.ت 1361 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- زهرا شیرمحمدى 
باباشــیخعلى فرزند قاســمعلى ش.ش 242 ت.ت 1366 صــادره از لنجان (دختر متوفــى) 7- مرضیه 
شیرمحمدى باباشیخعلى فرزند قاسمعلى ش.ش 243 ت.ت 1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- فاطمه 
شیرمحمدى باباشیخعلى فرزند شکراله ش.ش 1 ت.ت 1338 صادره از لنجان (همسر 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1133 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/247

حصر وراثت
زهره بابایى داراي شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کالســه 223/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جمیله على محمدى بشناسنامه 66 درتاریخ 
92/7/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهره 
بابایى به ش.ش 126 (فرزند متوفى) 2- امیرقلى بابایى بــه ش.ش 75 (فرزند متوفى) 3- صفر بابایى به 
ش.ش 164 (فرزند متوفى) 4- تیمور بابایى به ش.ش 24 (فرزند متوفــى) 5- على بابایى به ش.ش 48 
(فرزند متوفى) 6- ابوطالب بابایى به ش.ش 51 (فرزند متوفى) 7- جواهر بابایى به ش.ش 59 (فرزند متوفى) 
8- طاهره بابایى به ش.ش 21 (فرزند متوفى) 9- مریم بابایى به ش.ش 44 (فرزند متوفى) 10- ایرج بابایى 
به ش.ش 139 (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 شــد. م الف: 1142 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

باغبادران/12/248
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002127000132/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500220 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000037 بدینوســیله به آقاي اکبر تاکى فرزند خلیل به شماره شناسنامه 835 و شماره 
ملى 1198990562 شهرضا که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه ساکن: شهرضا چهارراه طالقانى خیابان 
حافظ غربى جنب بانک ملى طالقانى شرکت شبدیز کدپستى 8613643791 و طبق اعالم بستانکار ساکن: 
شهرضا خیابان حکیم فرزانه میدان پیروزى کوچه 16 پالك 5 که برابر اعالم مامور اداره پست در آدرس متن 
مورد شناسائى واقع نگردیده و در آدرس اعالمى بانک  ابالغ بشما میسر نبوده ابالغ مى گردد که طبق سند 
رهنى شماره 38489 مورخ 1389/05/19 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 145 شهرضا شما مبلغ 
هشتصد و شصت و سه میلیون و سى و نه هزار و چهارصد ریال از تسهیالت بانک سینا شعبه شهرضا استفاده 
نموده که در قبال استفاده از تســهیالت مذکور تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 1/4516 واقع در ابنیه 
بخش یک ثبتى شهرضا ملکى شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهى 
اجرائیه به مبلغ هشتصد و شصت و شش میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و ششصد و چهل و هفت ریال 
(866544647 ریال) بابت اصل طلب، و سود و دیرکرد تا تاریخ 1395/09/06 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ پنجاه و هشت هزار و یکصد و پنجاه و شش ریال (58156) ریال به آن اضافه مى گردد، صادر و پرونده 
تحت شماره بایگانى 9500220 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگى است که 
برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اجرایى مربوطه اقدام خواهد شــد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. م الف: 725 یوسفیان مسئول واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/12/249
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/336023- 1395/11/26 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالك 
ثبتى شماره: 4552 فرعى از 3- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبت 84724 در صفحه 86 
دفتر امالك جلد 494 به نام طلعت مدنى زیارتگاهى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه/

مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: 3966- 91/5/7 دفترخانه شماره 263- شهرضا به آقاى علیرضا 
نادرى لردجانى انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711234072- 
95/11/26 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 17109- 95/11/23 
به گواهى دفترخانه 26- لردگان رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت جایجائى/سرقت/

سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند 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 ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 729  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شهرضا/12/250
فقدان پرونده ثبتى

شماره صادره: 1395/09/337710 تاریخ ثبت صادره: 1395/12/1 براساس یک فقره اظهارنامه ثبتى آقاى 
اردشیر زمانى فرزند غالمرضا تقاضاى ثبت ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت هشتاد و 
چهار مترمربع به شــماره ثبتى 2/10305 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا را نموده است آگهى 
نوبتى منتشر که نسبت به اصل از ســوى آقاى نعمت اله براهیمى اعتراض شده است، آگهى تحدید حدود 
منتشر، تحدید حدود آن انجام که نسبت به حدود اعتراض نرسیده است، پرونده ثبتى آن مفقود و با تجسس 
کافى بدست نیامده است، دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج تابعه این اداره اعالم نموده اند که هیچ 
گونه معامله رسمى نسبت به پالك فوق انجام نشده است بنابراین پالك ثبتى 2/10305 به نام آقاى اردشیر 
زمانى فرزند غالمرضا در جریان ثبت مى باشــد، لذا مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصى ادعاى ارائه اعتراض به تقاضاى ثبت و حدود ملک در مهلت مقرر قانونى، انجام معامله، بازداشت، 
توقیف، رهن و موارد دیگرى نسبت به پالك مذکور دارند مستند و مستدل ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار 
این آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا واقع در شهرضا خیابان پاسداران خیابان فرهنگ ارائه و اعالم 
نمایند. این آگهى یک نوبت منتشر و بعد از سپرى شدن مهلت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نمى باشد. 

م الف: 728  موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/12/251
ابالغ راى

کالسه: 950964 مرجع رسیدگى: شعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: احسان قنبرى باغنى 
به نشانى: اصفهان خ چمران کوى میثم شقایق 5 پالك 3 خواندگان: 1- رسول شیرى 2- ملیحه دلفى هر 
دو به نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو. شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص 
دعوى خواهان آقاى احسان قنبرى باغنى به طرفیت خواندگان آقاى رسول شیرى و خانم ملیحه دلفى باال 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو پراید هاچ بک به شماره انتظامى 967ب85 ایران 53 به انضمام 
مطلق خســارات وارده با عنایت به محتویات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى درخصوص 
آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه هاى ارائه شــده از طرف خواهان و همچنین خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى در جلسه رسیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعیه اى ارسال ننموده، 
شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم خانم ملیحه دلفى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پراید هاچ بک 
به شماره انتظامى 967 ب85 ایران 53 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 660/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. و در خصوص خوانده ردیف اول با اســتناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 37872 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/252
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-922 خواهان محبوبه بهشتى پور با وکالت داود محسنى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه 12 برگ فاکتور فروش به مبلغ 192/726/000 ریال به طرفیت حمید خراسانى تقدیم نموده  و وقت 
رسیدگی براي مورخ 96/2/10 ساعت 15:30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهدشد.  م الف: 37871 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک) /12/253
حصر وراثت

محمدجواد هارونى ملک آبادى داراى شناســنامه شماره 1080277234 به شــرح دادخواست به کالسه 
321/95 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان ناصر 
هارونى ملک آبادى بشناســنامه 28 در تاریخ 1395/11/01 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- محمدجواد هارونى ملک آبــادى ش ملى 1080277234، 
2- زینب هارونى ملک آبادى ش ملــى 1080448756 (فرزندان متوفــى)  3- زهرا هادى ش ش 867 
(همســر متوفى) 4- لطفعلى هارونى ملک آبادى ش ش 131 (پدر متوفى) متوفى بــه غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
د ارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3571 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/254
اجراییه

شماره: 828/94 ش ح 5- 1395/11/25 به موجب راى شماره 99 تاریخ 95/01/28 حوزه پنجم شوراى 
حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیهما: 1- فتح اله شاه بندرى به نشانى: امیرآباد- خ 
مطهرى شمالى- خ شریعتى به سمت پمپ بنزین- ك منتظرى- پالك39- 8513988331 ، 2- محمود 
آدینه به نشانى: مجهول المکان محکوم اند به محکوم علیه ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال سند اتومبیل به شــماره انتظامى 148د 73  ایران 24 را به نام خواهان (محکوم له): یداله جعفرى 
به نشانى: تیران کرون ســوران همزمان با پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان توسط خواهان در قبال انتقال 
ســند به محکوم علیه ردیف اول و در خصوص محکوم علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال 
بعنوان هزینه هاى دادرسى در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى به مبلغ 
صد و پنجاه هزار تومان مى باشد. ماده34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3582 شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف  شهرستان 
نجف آباد (امیرآباد)/12/271

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوي 
را به این اداره ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 79  اصلى مدرس آباد 

1- راي شماره 139560302008006439- 95/10/27- محمدحســن افشارى سمیرمى فرزند فتح اله 
ششــدانگ یکباب انبارى از 79  اصلى مدرس آباد به مســاحت 13900 مترمربع .تاریخ انتشار نوبت اول: 
95/12/8 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 95/12/23 م الف: 672 موســوى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرضا/12/281
مزایده

در پرونده 950034 ح 2  اجرا و به موجب صادره از شعبه اول حقوقى دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه 
شــرکت رســتاك آبرون به پرداخت 1/716/354/346 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له نقى 
حبیب نژاد و 13 نفر دیگر از کارگران شرکت و مبلغ 14/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده است. شرح نظریه کارشناســى: کارخانه شرکت رستاك آبرون واقع در 
شهرك صنعتى مورچه خورت- خیابان بوعلى نبش خیابان ذکریا 3- پ 363 که در حال حاضر فاقد فعالیت 
است و 6010 مترمربع ساخت دارد. داراى دیوارکشى- ساختمان نگهبانى- ساختمان ادارى- سالن تولید- 
مخزن آب- محوطه سازى- ارزش پایه عرصه و اعیان و خدمات کارخانه رستاك آبرون در زمان مباشرت 
کارشناســى 12/426/000/000 ریال ارزیابى و اعالم گردیده است. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: شنبه 95/12/21 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند 
تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1970  اجراي 

احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/12/288
 آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم
   شماره1395/17/338406—1395/12/03 برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم به استناد 
اسناد رسمى مالکیت مشاعى و اسناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 
آئین نامه اجرایى آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف 
الف دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه نسبت به 
ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضائى تقدیم نمایند ، بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد .
   ردیف الف :

1-برابر راى شماره 139560302014002911 مورخه 1395/08/19 آقاى نعمت اهللا محسنى دهاقانى 
فرزند حسین به ش.م 5129585119 موازى5/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت ششدانگ 8329  متر مربع پالك شماره 214 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کزن  اقداش به موجب 

مبایعه نامه عادى از مالکیت موسى آقایى .
2-برابر راى شماره 139560302014002912 مورخه 1395/08/19 خانم زهرا محسنى دهاقانى فرزند 
حسین به ش.م 5129607491 موازى نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 8329  متر مربع پالك شــماره 214 اصلى واقع در سمیرم مزرعه کزن  اقداش به موجب مبایعه 

نامه عادى از مالکیت ورثه موسى آقایى .
3-برابر راى شماره 139560302014002923 مورخه 1395/08/19 آقاى ابوذر محمدى جانباز لو فرزند 
امیر حســین به ش.م 1199849448 ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 11000  متر مربع 
پالك شماره 206 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشــمه محمد قلى به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت 

لهراسب یزدانى .
4-برابر راى شماره 139560302014002924 مورخه 1395/08/19 آقاى چنگیز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 2293679268 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و باغ متصله به مساحت 
ششدانگ 23656,5  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شــماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل 

شده واقع در سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
5-برابر راى شماره 139560302014002925 مورخه 1395/08/19 آقاى پرویز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 1209411253 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و باغ متصله به مساحت 
ششدانگ 23656,5 متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى تبدیل شده 

واقع در سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
6-برابر راى شماره 139560302014002926 مورخه 1395/08/19 آقاى پرویز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 1209411253 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 
28423  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده واقع در سمیرم 

مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
7-برابر راى شماره 139560302014002927 مورخه 1395/08/19 آقاى فیروز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 1209412675 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 
28423  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده واقع در سمیرم 

مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
8-برابر راى شماره 139560302014002928 مورخه 1395/08/19 آقاى چنگیز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 2293679268 موازى دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 
28423  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شــماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل شده  واقع در 

سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند به شماره30807 دفتر 6 سمیرم.
9-برابر راى شماره 139560302014002929 مورخه 1395/08/19 آقاى فیروز قربانى فرزند درویشعلى 
به ش.م 1209412675 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و باغ متصله به مساحت 
ششدانگ 23656,5  متر مربع پالك9 فرعى از204,1اصلى که به شــماره9 فرعى از 446 اصلى  تبدیل 

شده واقع در سمیرم مزرعه چارخلو معروف به حسین آباد  به موجب سند  به شماره30807 دفتر 6 سمیرم .
10-برابر راى شــماره 139560302014002930مورخه 1395/08/20 آقاى سید عباس موسوى فرزند 
سید محمد به ش.م 1200063767 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 6482  متر مربع پالك شماره  5 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف محمد موسوى.
11-برابر راى شماره 139560302014002931 مورخه 1395/08/20 آقاى سید جبار موسوى فرزند سید 
محمد به ش.م 1209911418 موازى سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 6482  متر مربع پالك شــماره 5 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
12-برابر راى شماره 139560302014002932 مورخه 1395/08/20 آقاى سید جبار موسوى فرزند سید 
محمد به ش.م 1209911418 موازى سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
23075  متر مربع پالك شماره 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف سید محمد موسوى.
13-برابر راى شماره 139560302014002933 مورخه 1395/08/20 آقاى سید عباس موسوى فرزند 
سید محمد به ش.م 1200063767 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
23075  متر مربع پالك شماره 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف محمد موسوى.
14-برابر راى شماره 139560302014002934 مورخه 1395/08/20 خانم سیده ربابه موسوى چهار راهى 
فرزند سید هاشم به ش.م 1209166836 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت ششدانگ 9303  متر مربع پالك شماره 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
15-برابر راى شماره 139560302014002935 مورخه 1395/08/20 خانم سیده مهر بانو موسوى چهار 
راهى فرزند سید هاشم به ش.م 1209165732 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت ششدانگ 9303  متر مربع پالك شماره 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
16-برابر راى شماره 139560302014002938 مورخه 1395/08/20 خانم سکینه آهنگ فرزند مظفر 
به ش . م 1209165961 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1163  متر مربع پالك شماره4 
فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید محمد موسوى.
17-برابر راى شــماره برابر راى شــماره 139560302014002939 مورخه 1395/08/20 خانم سکینه 
آهنگ فرزند مظفر به ش.م 1209165961 ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3754  متر 
مربع پالك شــماره4 فرعى از 305 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه چهار راه به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف سید محمد موسوى.
18-برابر راى شــماره 139560302014002940 مورخه 1395/08/20 آقاى رحمــن قره قانى فرزند 
غالمحسین به ش.م 2293813711 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 12505  متر مربع پالك شماره71 

اصلى واقع در سمیرم مزرعه تنگ تیر  به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت غالمحسن قره قانى.
19-برابر راى شــماره 139560302014002946  مورخه 1395/08/22 آقاى ســید محمد موســوى 
چهارراهى فرزند سید هاشم به ش.م 1209165716 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت ششدانگ 9854  متر مربع پالك شماره 3 فرعى از 305 اصلى واقع در سمیرم مزرعه 

چهار راه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید هاشم موسوى.
20-برابــر راى شــماره 139560302014002954  مورخــه 1395/08/22 خانــم قمربیگــم 
موســوى چهارراهــى فرزنــد ســید هاشــم بــه ش.م 1209166283 موازى ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یک قطعــه زمیــن مزروعى بــه مســاحت ششــدانگ 9854  متــر مربع پالك شــماره 
3 فرعــى از 305 اصلــى واقع در ســمیرم مزرعــه چهار راه  بــه موجب مبایعــه نامه عــادى از طرف

 سید هاشم موسوى.

21-برابر راى شــماره 139560302014002955  مورخه 1395/08/22 آقاى ســید محمد موســوى 
چهارراهى فرزند سید هاشم به ش.م 1209165716 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 8033  
متر مربع پالك شماره 302 اصلى واقع در سمیرم مزرعه چشمه شوق  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

سید هاشم موسوى.
22-برابر راى شماره 139560302014002958 مورخه 23/08/1395 آقاى احمد حاجى دولو فرزند ایلچى 
به ش. م 1209818231 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 21615   متر مربع پالك شماره74 اصلى واقع 

در سمیرم مزرعه قره داش  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ایلچى حاجى دو لو.
23-برابر راى شماره 139560302014002961 مورخه 1395/08/23 آقاى امیر امیرى فرزند ویس  به 
ش.م 1209932652 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ و  زمین متصله به مساحت ششدانگ 
9958  متر مربع پالك شماره 307 اصلى واقع در سمیرم مزرعه آب گرمک به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه محمد حسین خسروانى. 
24-برابر راى شماره 139560302014002977 مورخه 23/08/1395 خانم زهرا هاشمپور فرزند محمد 
حسن به ش. م 1209703866 موازى دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
3687   متر مربع پالك شــماره387  اصلى واقع در ســمیرم مزرعه خلیفه  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف نصراله رامشگر.
25-برابر راى شــماره 139560302014002978 مورخــه 24/08/1395 خانم زهرا هاشــمپور فرزن

n محمدحســن به ش.م 1209703866 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 2347 متر مربع پالك شماره374 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف نصراله رامشگر.
26-برابر راى شــماره 139560302014002979 مورخه 24/08/1395 آقاى صادق رامشــگر فرزند 
نصراله به ش.م 1209275491 موازى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
2347   متر مربع پالك شماره374 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف نصراله رامشگر.
27-برابر راى شماره 139560302014002980 مورخه 24/08/1395 آقاى صادق رامشگر فرزند نصراله 
به ش.م 1209275491 موازى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 3687 
متر مربع پالك شماره387 اصلى واقع در سمیرم مزرعه خلیفه از توابع کلبعلى به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف نصراله رامشگر.
28-برابر راى شــماره 139560302014002981 مورخه 24/08/1395 آقاى ســامان رامشگر فرزند 
صادق به ش.م 1200266420 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
4868   متر مربع پالك شماره374 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف نصراله رامشگر.
29-برابر راى شماره 139560302014002982 مورخه 24/08/1395 آقاى سینا رامشگر فرزند صادق 
به ش.م 1200343603 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4868   
متر مربع پالك شــماره374 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

نصراله رامشگر.
30-برابر راى شماره 139560302014003088 مورخه 1395/09/6 آقاى على ضامن ابراهیمى فرزند 
اسماعیل به ش.م 1209817020 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 16000  مترمربع پالك شماره 11 
فرعى از 170 اصلى واقع در سمیرم مزرعه جســور ونک معروف به دشتک  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف آقاى اله وردى انصارى فرزند عباس.
31-برابر راى شماره 1395603020143129 مورخه 14/09/1395خانم بتول اولیائى  فرزند بهروز به ش.م 
1282891731ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240 مترمربع پالك شماره 2855 فرعى از 1 اصلى واقع 

در سمیرم بلوار شهید داوودى (بلوار 30مترى آبشار)به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف نصرت اله طائى.
32-برابر راى شــماره 139560302014003142 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسجد امام حسین به مساحت 2270,40متر مربع پالك 336اصلى واقع در سمیرم قریه کیفته شهید حسینى 

پادنا به موجب مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
33-   برابر راى شماره 139560302014003143 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناسه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب مغازه تجارى 
به مساحت 31,15متر مربع پالك 312 اصلى واقع در سمیرم شهر کمه به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

مالکیت مالکین اولیه. 
34-برابر راى شماره 1395603020140031474 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسجد قمربنى هاشم به مساحت 1155,20 متر مربع پالك 332 اصلى واقع در سمیرم شهر کمه به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه. 
35-  برابر راى شماره 139560302014003145 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسجدامیرالمؤمنین به مساحت 695,55متر مربع پالك 42 اصلى واقع در سمیرم مزرعه شیخ على به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه. 
36- برابر راى شــماره 139560302014003146 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسجد امام رضا (ع) به مساحت 321,5 متر مربع پالك 48 اصلى واقع در سمیرم مزرعه گرموك به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
37- برابر راى شــماره 139560302014003147 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسجد امام حسن(ع) به مساحت 149,45 متر مربع پالك 326 اصلى واقع در سمیرم مزرعه بابا زرنگ به 

موجب مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
38-   برابر راى شماره 139560302014003148 مورخه 1395/09/15 به مالکیت وقف به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان سمیرم به شناســه ملى 14003007629در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسجد ابوالفضل(ع) به مساحت 921,15 متر مربع پالك 333 اصلى واقع در سمیرم قریه بیده پادنا به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف مالکیت مالکین اولیه.
39-برابر راى شماره 139560302014003303 مورخه 1395/10/06 خانم فریده انصارى فرزند عوضعلى 
به ش.م 1200048180 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 347 مترمربع پالك شماره 1289 فرعى از 1 

اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید کوچه الدن به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف مریم قاسمى. 
40-برابر راى شماره 139560302014003304 مورخه 1395/10/06 آقاى فرهاد بهرامیان فرزند حیدر 
به ش.م 1209638088ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 439 مترمربع پالك شماره 1323 فرعى از 1 
اصلى واقع در ســمیرم خیابان بیســت و دوم بهمن جنب پارك به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف ورثه 

میرزا محمود راجى.
41-برابر راى شماره 139560302014003305 مورخه 1395/10/06 آقاى بهرام قاسمى فرزند حسین 
به ش . م 1209071118 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 69015  متر مربع پالك 17 اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه اوچه به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه حسین قاسمى.
42-برابر راى شماره 139560302014003308 مورخه 1395/10/06 آقاى ولى اله رضائى فرزند جواد 
به ش.م 1209539527 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242,75 مترمربع پالك شماره 68 فرعى از 145  

اصلى واقع در سمیرم شهر ونک به موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف ورثه جوادرضائى.
43-برابر راى شماره 139560302014003309 مورخه 1395/10/06 آقاى محمد حسین رشیدى فرزند 
غالمحسین به ش.م 1209702304  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 255,65 مترمربع پالك شماره 
1360 فرعى از 1  اصلى واقع در ســمیرم خیابان آیت اله غفارى کوچه مصال به موجب مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از یداله سامى.
44-برابر راى شــماره 139560302014003356 مورخه 1395/10/08 آقاى محمد خندان فرزند رضا 
به ش.م 1209643979 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه و مغازه متصله به مساحت 266,5 مترمربع پالك 
شماره 1276 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شــیخ مفید به موجب  مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از عبدالمعبود.
45-برابر راى شــماره 139560302014003401 مورخه 1395/10/11 آقاى سید علیرضا قائم مقامى 
فرزند سید محمود به ش.م 1209657831  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 267,10 مترمربع پالك 
شــماره 2260 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شــیخ کلینى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

حاج شکراله پیرمرادیان.
46-برابر راى شماره 139560302014003622 مورخه 1395/10/25 آقاى ویس امیرى فرزند على بابا 
به ش . م 1209290472موازى ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 
9958  متر مربع پالك 307 اصلى واقع در سمیرم مزرعه آب گرمک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

ورثه محمد حسین خسروانى.
47-برابر راى شــماره 139560302014003646 مورخه 1395/10/26 خانم حلیمه ســلمانیان فرزند 
محمد رضا به ش.م 1209763923 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207,61 مترمربع پالك شماره 
1982 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب  مبایعه نامه عادى  از مالکیت على اکبر 

افشارى و مهدى افشارى مالکین اولیه.
48- برابر راى شــماره 139560302014003735 مورخه 1395/11/03 خانم آفتاب شامحمدى فرزند 
ملک حسین به ش . م 2539323170موازى پنج دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله 
به مساحت 4284  متر مربع پالك 343 اصلى واقع در سمیرم مزرعه ولدخانى به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف نجیم اخبارى.
49- برابر راى شماره 139560302014003736 مورخه 1395/11/03 خانم لیال اخبارى حقیقى فرزند 
خدر به ش . م 1209953919 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 
4284  متر مربع پالك 343 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه ولدخانى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

نجیم اخبارى.
50-  برابر راى شماره 139560302014003737 مورخه 1395/11/03 آقاى ایمان صدرى فرزند عباسعلى 
به ش . م 1199269115 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 60591,8  متر مربع پالك 194 اصلى واقع 

در سمیرم مزرعه صولک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شهرام رحمتى. 
51-  برابر راى شماره 139560302014004018 مورخه 1395/11/18 شهرام مختارى فرزند غضنفر به 
ش . م 1753591791 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 340  متر مربع پالك 370 اصلى واقع در سمیرم 

روستاى نقل پادناى علیا به موجب مبایعه نامه عادى از طرف کریم مختارى فرزندمظفر.
52-برابر راى شماره 139560302014004254 مورخه 1395/11/28 آقاى محمد حسن افشارى سمیرمى 
فرزند فتح اهللا به ش . م 1209878275 در ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 4769  متر 
مربع پالك شماره1411 فرعى از 1 اصلى واقع در ســمیرم خیابان مطهرى خیابان سى ان جى به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف الیاس ساعدى.
53-برابر راى شــماره 139560302014004331 مورخه 1395/12/03 آقاى على محمد رحیمى فرزند 
قباد به ش.م 1209607808 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39,75مترمربع پالك شماره 1265 فرعى 

از 1 اصلى واقع در سمیرم میدان شهدابه موجب  مبایعه نامه عادى ورثه اسداله سامى. 
54-برابر راى شــماره 139560302014007610 مورخه 1395/12/18 آقاى غالمحســین بهرامیان 
فرزند حسینعلى به ش.م 1209681031 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,22 مترمربع پالك شماره 
1347 فرعى از 1 اصلى واقع در ســمیرم خیابان کشــاورز محله دلگربه موجب  مبایعه نامه عادى ازطرف 

حسینعلى بهرامیان. 
م الف: 1014تاریخ انتشار نوبت اول  : 1395/12/08 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1395/12/23 محمد زمانى 

کفیل ثبت اسناد و امالك سمیرم/12/296 
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زنان باالى 50 ســال که از رژیم غذایى ُپر پروتئین پیروى 
مى کنند با ریسک باالى نارســایى قلبى مواجه هستند، به 

خصوص اگر عمده پروتئین دریافتى آنها از گوشت باشد.
مطالعه محققان دانشگاه براون آمریکا نشــان مى دهد زنان یائسه اى که 
بیشترین مصرف میزان پروتئین را در رژیم غذایى شان داشــتند در مقایسه با زنانى 
که پروتئین کمى مصرف مى کردند با افزایش 60 درصدى ریســک نارسایى قلبى 

مواجه بودند.
به گفته دکتر «محمد فیراث باربر» عضو تیم تحقیق، «به نظر مى رســد عمدتًا این 

ریسک ناشى از پروتئین حیوانى است.»
به گفته وى، زنانى که اکثر پروتئین مصرفى شان را از منابع گیاهى و سبزیجات تامین 

مى کنند در حدود 20 درصد با کاهش ریسک نارسایى قلبى مواجه هستند.
باربر در ادامه مى افزاید: «هرچقدر مصرف پروتئین رژیمى 

بیشتر باشد، ریســک بروز نارسایى قلبى افزایش 
مى یابد، اما افزایش مصرف پروتیئن گیاهى 

عاملى محافظ در مقابل نارســایى قلبى 
است.»

بنشن ها، مغزیجات آجیلى و حبوبات 
از جمله منابع غیرگوشــتى پروتئین 

هستند.
در این مطالعه، باربــر و همکارانش رژیم 

غذایى روزانه حدود 104 هزار زن 50 تا 79 
سال را از سال 1993 تا 1998 بررسى کردند. تیم 

تحقیق همچنین نمونه ادرار زنان را براى ارزیابى بیشتر 
میزان پروتئین مصرفى شان آنالیز کرد.

بیش از 1700 زن تا سال 2005 مبتال به نارسایى قلبى شدند. محققان دریافتند احتمال 
بروز این شرایط در زنان با میزان مصرف پروتئین شان مرتبط بود.

محققان همچنین دریافتند افزایش ریســک نارســایى قلبى ناشــى از رژیم غذایى 
ُپرپروتئین حتى بعد از کنترل سن، نژاد و سایر فاکتورهاى پرخطر نظیر فشارخون باال، 

دیابت یا بیمارى عروق قلبى کرونر وجود داشت.
 به گفته محققان احتمال افزایش ریسک نارســایى قلبى بعد از مصرف رژیم غذایى 

حاوى پروتئین باال احتماال ناشى از اضافه وزن افراد است.
محققان همچنین پیش بینى مى کنند یافته هاى مشــابه در مورد مردان هم وجود 

داشته باشد.

دنیاى صنعتى امروز و برخى تقلب ها در صنایع غذایى مى تواند باعث ابتالى افراد به انواع بیمارى ها شود پس الزم 
است با آگاهى مواد غذایى خود و خانواده را انتخاب کنید.

کشور چین ســاالنه بیش از 200 تن برنج به کشــورهاى مختلف جهان صادر مى کند و بزرگترین صادر کننده این 
محصول است اما متاســفانه عالوه بر برنج طبیعى، نوع پالستیکى آن هم جزو صادرات به همراه محصول 

اصلى است.
خوردن این برنج که ترکیب پالستیک و نشاسته سیب زمینى است مى تواند باعث ابتالى انسان 

به انواع بیمارى ها از جمله مشکالت گوارشى و حتى سرطان شود.
چینى ها این برنج پالستیکى را به بهترین شیوه قالب مى زنند و به آن عطر برنج اضافه 

مى کنند که باعث شباهت باورنکردنى به برنج طبیعى مى شود.
خوشبختانه راه هاى آسانى براى تشخیص برنج واقعى از تقلبى وجود دارد از جمله:

چند دانه برنج را در مجاورت آتش بسوزانید، آن تعدادى که مى سوزند برنج پالستیکى 
هستند.

مقدارى برنج را داخل ظرف پر آب بریزید آن مقدارى که کف ظرف باقى ماندند برنج طبیعى 
هستند.

در شیوه اى دیگر مقداررى برنج را توسط هاون بکوبید آن مقدارى که کامال خرد 
شدند برنج طبیعى و با منشا آلى است و آن مقدارى که خرد نشد و 

هسته زرد رنگ داشت برنج پالستیکى است. 
و در آخرین شیوه مقدارى برنج را در طرف در 
بسته براى چند روز در مجاورت نور خورشید 

قرار دهید اگر کپک زد برنج طبیعى است اما اگر 
سالم ماند برنج پالستیکى است.

انجیر یکى از قدیمى ترین میوه هایى است که خواص 
زیادى را براى آن برشمارده اند.این میوه مغذى منبع 
خوبى از مواد معدنى نظیر پتاســیم، کلسیم، منیزیم، 
 A، K آهن، مس و آنتى اکسیدان هایى نظیر ویتامین
و E اســت.مصرف انجیر مى تواند سالمت کلى بدن 

شما را تضمین کند.
انجیر را به دو شکل تازه و خشک مى توان در بازار یافت. 
البته انجیر تازه تنها در فصول گرم سال موجودند، به 
همین دلیل هم مصرف انجیر خشــک در میان مردم 

متداول است. 
انجیر خشــک حاوى فنول، امگا 3 و امگا 6 اســت. 
این اســیدهاى چرب خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
را کاهش مى دهند. عالوه بر این، بــرگ انجیر تاثیر 
زیادى بر میزان ترى گلیســیرید موجود در خون دارد. 
در واقع، برگ انجیر یک بازدارنده براى ترى گلیسیرید 
محسوب مى شود و مقدار کلى آن را کاهش مى دهد. 
ترى گلیسیرید یکى از علل اصلى بیمارى هاى قلبى 

است.
متخصصــان معتقدند که انجیــر مى تواند در کنترل 
دیابت افــراد مبتال به این بیمارى موثر باشــد. علت 
این خاصیت نیز وجــود فیبر در انجیر اســت. برگ 
انجیر باعث مى شود نیاز بدن افراد دیابتى به انسولین 
کاهش یابد. این مورد براى بیمارانى که باید انسولین 
تزریق کنند مى تواند موثر باشد. انجیر سرشار از پتاسیم 
است که مى تواند به کاهش جذب قند پس از هر وعده 
غذایى کمک کند. هرچه میزان پتاسیم در بدن بیشتر 
باشد، نوسانات قند در بدن کاهش مى یابد و دیابتى ها 

مى توانند زندگى عادى ترى داشته باشند.
انجیر داراى پکتین است. پکتین نوعى فیبر گیاهى و 
محلول است. هنگامى که این فیبر در سیستم گوارش 
جابه جا مى شود، به سادگى کلسترول هاى اضافى را با 
خود حمل مى کند و به قسمتى از بدن که مواد زائد براى 
دفع در آنجا جمع مى شوند منتقل مى شوند. عالوه بر 
این، انجیر به دلیل وجود فیبــر زیاد در آن مى تواند در 
کنترل اشتها و میل شــما به مصرف غذاهاى چرب و 
مضر موثر باشد و از این طریق نیز مانع از ورود مقادیر 

اضافى کلسترول به بدن شود.
انجیر سرشار از کلسیم است. کلسیم نیز براى تقویت 
اســتخوان ها یک ضرورت محسوب مى شود. هر چه 
مصرف کلســیم افزایش یابد، اســتخوان ها تقویت 
مى شــوند و احتمال آســیب دیدگى یا ابتال به پوکى 
استخوان در سنین باال کاهش مى یابد. انجیر همچنین 
داراى فسفر است. فسفر در شکل گیرى استخوان ها یا 
جوش خوردن آنها پس از آسیب دیدگى یا شکستگى 

موثر است.
حضور فیبر باعث مى شود حذف رادیکال هاى آزاد از 
بدن ساده و سریع تر صورت گیرند. رادیکال هاى آزاد، 
علت ایجاد سرطان در بدن هستند. فیبر فعالیت روده 

را تنظیم مى کند و به بهبود عملکرد آن کمک مى کند.
در هر سه عدد انجیر متوسط، حدود 5 گرم فیبر وجود 
دارد. این میزان فیبر زیاد به بهبود عملکرد دســتگاه 
گوارش و روده ها کمک کرده و مانع از ایجاد یبوست 
مى شــود. فیبر عالوه بر جلوگیرى از یبوست، مانع از 
اسهال نیز مى شــود و عملکرد روده ها را به طور کلى 

متعادل مى کند.
سدیم معموًال به شکل نمک در وعده هاى غذایى وارد 
بدن مى شود. اما اگر افزایش سدیم با کاهش پتاسیم 
همراه شود، نتیجه آن افزایش فشارخون است. انجیر 
از طرفى داراى مقادیر زیادى پتاسیم و از طرف دیگر 
داراى میزان کمى سدیم است. در نتیجه این میوه براى 
مبارزه با فشارخون گزینه بسیار مناسبى است. انجیر با 
ایجاد تعادل در فشارخون براى شما آرامش به همراه 

مى آورد.

همه سرفه ها مربوط به بیمارى و دلیلى براى مراجعه افراد به دکتر نیستند، 
اغلب موارد سرفه ها موقتى هستند، اما حتى یک سرفه کوتاه مدت مى تواند 
نشانه اى از یک مشکل بزرگتر باشد که باید توسط یک دکتر معاینه شود. در 
اینجا مى گوییم که چگونه این سرفه ها را محدود کنیم تا بطور مثال از آسم 

به ذات الریه و سپس به سیاه سرفه تبدیل نشود.

ویروس سرماخوردگى
اگر سرفه هاى بى وقفه شما به مدت سه هفته یا کمتر ادامه داشت به احتمال 
زیاد به دلیل سرماخوردگى است. متاسفانه، این سرفه هاى بى وقفه که عمدتا 
سرفه خشک است با برخى مخاط روشن و خلط همراه است که مى تواند تا 
یک ماه یا بیشتر پس از اینکه عالئم سرما خوردگى شما از بین رفت نیز باقى 
بماند. این ویروس موجب تحریک انتهاى اعصاب در راه هاى هوایى شــما 

مى شود، و آنها مى توانند براى مدتى حساس باقى بمانند.
براى درمان سرفه هاى ناشى از ویروس سرماخوردگى چه کنیم:

هیچ درمانى براى عفونت هاى ویروسى وجود ندارد، بنابراین شما باید صبر 
کنید تا زمان آن طى شده و برطرف شود. اگر سرفه هاى شما جدى است و 
سرکوب کننده هاى سرفه و تسکین دهنده ها کارساز نیست با توضیحات 
شما ، پزشک ممکن است دارویى براى آرام کردن رفلکس سرفه تجویزکند 
.همچنین ضد احتقان یا اکسپکتورانت مى تواند به نازك کردن مخاط کمک 

کند تا از طریق سرفه بیرون آیند. سرفه خلط زرد یا سبز به این 
معنى است که سیستم ایمنى بدن شما در فشار است.

آسم
آســم معموال با خس خس ســینه و 

تنگى نفس نشــان داده مى شود 
اما در افراد مبتال به آســم سرفه 
مداوم خشــک ممکن است تنها 
عالمت باشــد. این حالت اغلب 

در طى شب و یا مدت کوتاهى 
پــس از ورزش، زمانى که 

شما در هواى سرد تنفس 
مى کنید یا زمانى که 

در اطــراف یــک 
مورد آلرژى زا، 

ماننــد موى 
حیوانــات 

نگى  خا
یا گرده 

هستید اتفاق مى افتد .
رفلکس اسید معده

بیمارى ریفالکس معده  با حدود 25٪ از موارد ســرفه مزمن مرتبط است. 
هنگامى که اسید به باال و درون مرى جریان مى یابد مى تواند از انتها عصب 
را تحریک کند و تحریک مداوم ســبب سرفه مى شــود اما مى تواند براى 
تشخیص سخت باشد. هر کســى دچار GERD مى شود سوزش سر دل 
دارد اما اگر شما بعد از غذا ،هنگامى که در شب براى خوابیدن دراز مى کشید 
و یا هنگام برخواستن در صبح سرفه مى کنید و یا اگر صداى متناوب خشن 
همراه با سرفه دارید این نکات هم ممکن است نشانه ریفالکس معده باشد.

چــه   GERD علــت  بــه  مزمــن  ســرفه  درمــان  بــراى 
کنیم :

اغلب موارد GERD نســبتا آسان و با داروهاى ضد اســید معده درمان 
مى شود ، اما سرفه شایع GERD مى تواند سرسختانه ترباشد و شما نیاز 
به بررسى جدا توسط پزشک داشته باشــید . ممکن است دوزهاى بیشتر از 
دارو Rx نیازباشد و ممکن است شما شش تا هشت هفته بعد احساس بهتر 
داشته باشــید . اضافه وزن گاهى اوقات به GERD کمک مى کند. سعى 
کنید سر تخت خود را هنگامى که خواب هســتید باال ببرید تا سرتان کمى 

باالتر از بدن قرار گیرد .
سرفه هاى کوتاه مدت مى تواند نشانه اى از یک مشکل بزرگتر باشد.

ذات الریه
گاهى اوقات یک سرفه ممکن است یک بیمارى شدید را نشان دهد. سینه 
پهلو میتواند زمانى که عفونت دستگاه تنفسى به ریه ها سرایت کرده باشد 
توسعه یابد و باعث شود تا کیسه هاى هوایى در ریه ها با چرك پر شوند . این 
مسئله باعث مى شود تنفس سخت شــود و سرفه نیز گاهى اوقات دردناك 
تر مى شود این . وضعیت مى تواند زندگى شما را تا چند روز تهدید. اگر شما 
هنگام ســرفه مقدار زیادى خلط ســبز و یا خون به همراه، تنگى نفس و یا 
ناراحتى قفسه سینه داشــتید حتما به دکتر مراجعه کنید. تب و لرز از دیگر 

عالئم هشدار دهنده هستند.

سیاه سرفه
این بیمارى بسیار مسرى اســت و مانند این است که نفس 
تازه براى تنفس کم داشته باشید و بعد از یک مدت ، 
شدیدا سرفه کنید حتى اگر شما واکسینه شده 
باشید (به دلیل تضعیف شات تزریقى در 

طول زمان)

علل دیگر
براى ســرفه هاى بى وقفه که 
به درمــان هاى باال پاســخ 
نمى دهند، دکتر شما ممکن 
اســت رادیوگرافى از قفسه 
سینه یا ســى تى اسکن از 
ریه ها و یا ســینوس ها 
را تجویز کنــد. این کار 
مى توانــد در صورت 
وجود شرایطى جدى 
ماننــد بیمارى هاى 
مزمن  انســدادى 
ریه ، ســرطان ریه 

کمک کند.

دلیل سرفه هاى بى وقفه چیست؟

با خوردن انجیر از بسیارى بیمارى ها 
جلوگیرى کنید

ویروس سرماخوردگى
سرفه هاى بى وقفه شما به مدت سه هفته یا کمتر ادامه داشت به احتمال 
ه دلیل سرماخوردگى است. متاسفانه، این سرفه هاى بى وقفه که عمدتا 
ه خشک است با برخى مخاط روشن و خلط همراه است که مى تواند تا 
ماه یا بیشتر پس از اینکه عالئم سرما خوردگى شما از بین رفت نیز باقى 
. این ویروس موجب تحریک انتهاى اعصاب در راه هاى هوایى شــما 

شود، و آنها مى توانند براى مدتى حساس باقى بمانند.
 درمان سرفه هاى ناشى از ویروس سرماخوردگى چه کنیم:

 درمانىبراى عفونت هاى ویروسى وجود ندارد، بنابراین شما بایدصبر 
 تا زمان آن طى شده و برطرف شود. اگر سرفه هاى شما جدى است و 
وب کننده هاى سرفه و تسکین دهنده ها کارساز نیست با توضیحات 
 پزشک ممکن است دارویى براى آرام کردن رفلکس سرفه تجویزکند 
چنین ضد احتقان یا اکسپکتورانت مى تواند به نازك کردن مخاط کمک 

ا از طریق سرفه بیرون آیند. سرفه خلط زرد یا سبز به این 
 است که سیستم ایمنى بدن شما در فشار است.

آسم
م معموال با خس خس ســینه و 

ى نفس نشــان داده مى شود 
ر افراد مبتال به آســم سرفه 
م خشــک ممکن است تنها 
ت باشــد. این حالت اغلب 

ى شب و یا مدت کوتاهى 
س از ورزش، زمانى که 

در هواى سرد تنفس
کنید یا زمانى که 

طــراف یــک 
 آلرژى زا، 

ـد موى 
نــات 
گى
ده 

دارد اما اگر شما بعد از غذا ،هنگامى که در شب براى خوابیدن دراز مى کشید 
و یا هنگام برخواستن در صبح سرفه مى کنید و یا اگر صداى متناوب خشن 
همراه با سرفه دارید این نکات هم ممکن است نشانه ریفالکس معده باشد.

ب و ى وزن ی ب
کنید سر تخت خود را هنگامى که خواب هســتید باال

باالتر از بدن قرار گیرد .
سرفه هاى کوتاه مدت مى تواند نشانه اى از یک مشکل

ذات الریه
گاهى اوقات یک سرفه ممکن است یک بیمارى شدید
پهلو میتواند زمانى که عفونت دستگاه تنفسى به ریه ه
ب ها ریه توسعه یابد و باعث شود تا کیسه هاى هوایى در
گ مسئله باعث مى شود تنفس سخت شــود و سرفه نیز
تر مى شود این . وضعیت مى تواند زندگى شما را تا چند
هنگام ســرفه مقدار زیادى خلط ســبز و یا خون به هم
ناراحتى قفسه سینه داشــتید حتما به دکتر مراجعه کن

عالئم هشدار دهنده هستند.

سیاه سرفه
این بیمارى بسیار مسرى اســت و مانند
تازه براى تنفس کم داشته باشی
اگ حتى شدیدا سرفه کنید
باشید (به دلیل تضع

طول زمان)

عللدی
براى ســر
به درمــا
نمى دهن
اســت
ی سینه
ریه ه
را تج
مى
و
م

ا ا ا ا ان خ ا

ممکن است شــما باردار باشید اما در عین حال 
مى توانید یک دونده هم باشید. هرگز نباید پیاده 
روى صبحگاهــى که باعث کاهش اســترس 
مى شــود را کنــار بگذارید. البتــه مطالعات و 
تحقیقات نشان داده است که این ورزش براى 
بچه هیچ ضررى نمى تواند داشــته باشد. و اما 
نکاتى که هر دونده باردارى باید رعایت کند به 

این شرح است.
 براى استوارى بیشــتر یک جفت کفش پیاده 

روى جدید بخرید.
لباس هاى ورزشى عرق گیر مناسب بپوشید.

قبل از شــروع به پیاده روى با پزشــک خود 
مشورت کنید.

حواستان به ضربان قلب خودتان باشد.

ورزش هاى کششى را فراموش نکنید.
اگر ذره اى احســاس نا آرامــى کردید متوقف 

شوید.

 خانم هاى باردار بخوانند خانم هاى باردار بخوانند

نکاتى که باید هنگام دویدن نکاتى که باید هنگام دویدن 
رعایت کنیدرعایت کنید

خصو
مطالعه محقق

ین ر رین بزر و ى ر ن جه ى ور
بیعى، نوع پالستیکى آن هم جزو صادرات به همراه محصول 

ه سیبزمینى است مى تواند باعث ابتالى انسان 
و حتى سرطان شود.

وه قالب مى زنند و به آن عطر برنج اضافه 
ج طبیعى مى شود.

ج واقعى از تقلبى وجود دارد از جمله:
ن تعدادى که مى سوزند برنج پالستیکى 

مقدارى که کف ظرف باقى ماندند برنج طبیعى 

ن بکوبید آن مقدارى که کامال خرد 
دارى که خرد نشد و 

 
اگر 

این برنج ها آدم را از پا در مى آورند!

خانم هاى باالى 50 سال
 مصرف گوشت را کاهش دهند

«
صرفى شان را از منابع گیاهى و سبزیجات تامین 

 ریسک نارسایى قلبى مواجه هستند.
رف پروتئین رژیمى 

بى افزایش 
گیاهى 

ى

 
 

ژیم
79 9تا 5

 کردند. تیم 
اى ارزیابى بیشتر 

د.

داشته باشد.

,,
انجیر خشک حاوى 
فنول، امگا 3 
و امگا 6 است. 
این اسیدهاى 
چرب خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را 
کاهش مى دهند. 
عالوه بر این، 
برگ انجیر تاثیر 
زیادى بر میزان 
ترى گلیسیرید 
موجود در خون 
دارد
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

تصاویر ارسالى به باشگاه
 خبرنگاران نصف جهان

نماز اول وقت- ترمینال بابلدشت |  بهراد مرادى

نصب دوربین
| چهارراه ابوریحان

وضعیت کانال هاى 
آب کوشک

 | اکرم زائرى

نذر گل براى شهداى گمنام  | حسین گالب نژاد
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لیسانس در گرایش هاى مختلف دعوت به همکارى مى نماید. 
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