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ذوب آهن به طرح هـاى 
عراق جان مى دهد

استعفاى تاچر، واشنگتن و مسکو را شوکه کرد«آبراهه حالل» تا زیر مسجد امام(ره)امتداد داشته است؟ چرا هاشمى و مصباح با یکدیگر اختالف دارند؟ شیر دوباره گران شدلب کارون، چه...؟! بین المللاستانجهان نما اقتصاداجتماع
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در صفحه استان بخوانید

در صفحه حوادث بخوانید

  دالیل گرانى گوشت قرمز 
اعالم شد

راز مرگ دختر دانشجو در 
مقابل دوربین هاى بیمارستان 

معاون تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى 
استان اصفهان گفت: به دنبال افزایش نرخ ارز، 
اکنون صادرات توجیه اقتصادى یافته و این 

سبب گرانى گوشت قرمز شده است.

اول تعطیل و بعد تالفى کنید!

فساد آنقدر گسترده 
نیست که دچار 
وحشت شویم
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دفعه زودتر بیا!
 این 
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پاى پاى 77 ببر بنگال به کوه صفه مى رسد؟ ببر بنگال به کوه صفه مى رسد؟

خانواده دختر دانشجویى که هفته گذشته در 
بیمارستان امام(ره) بهشهر جان باخت، تأکید 
دارند که قصور پزشکى باعث مرگ فرزندشان 
شده است.در تاریخ هفتم دى ماه سال جارى 
خبرى با عنوان«جزئیات مرگ دختر دانشجو 

در بیمارستان امام(ره) بهشهر» ...
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6 راهکار ساده افزایش قدرت سیگنال واى فاى

روایت کارتخوان هاى فروشگاهى در ایران

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذارى ایرانگردى و 
جهانگردى از تخفیــف 50 درصدى هتل ها و مراکز 
اقامتى زیرپوشش این شرکت براى تمام بازنشستگان 
دولت و تأمین اجتماعى خبر داد.مهرداد تاَوتلى با اشاره 
به اینکه سهامداران اصلى شــرکت سرمایه گذارى 
ایرانگردى و جهانگردى، بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگى کشورى و تأمین اجتماعى هستند 
تعداد هتل هاى این شرکت را 64 هتل و مرکز اقامتى 

واقع در 24 استان کشور برشمرد.

تخفیف 50 درصدى
 هتل ها و مراکز اقامتى 

براى بازنشستگان

قرارداد صادرات  8000 تن آهن از اصفهان، هفته آینده نهایى مى شود 

شعبه 1: خیابان پروین 100 متر بعد از حکیم شفایى اول            تلفن: 32253960                     ■■■ ■■■ ■■■ ■■■                    شعبه 2: عسگریه ابتداى  فرسان شمالى                        تلفن: 32256756

هاى آشپزى اصفهان آشنا شویدبا یکى از موفق ترین واحدهاى آشپزى اصفهان آشنا شوید

جوان 36 ســاله اصفهانى، با تالش شــبانه روزى و البته تهیه غذاى باکیفیت و 
مشترى پسند، براى هفت نفر اشتغالزایى مستقیم ایجاد کرده است. او از 18 سالگى 

کارش را آغاز کرده است.
به دیدار این جوان خوش برخورد که مدیریت آشپزى «ماه نو» در خیابان پروین، 
100 متر بعد از به خیابان حکیم شــفایى اول را دارد رفته و ســاعتى را با وى به 

گفتگو پرداختیم.
حسین خدایى مدیر آشــپزى ماه نو، پس از اخذ دیپلم متوسطه، باتوجه به عالقه 
وافر خود به آشــپزى، که به گفته خودش براى او بسیار لذت بخش بوده و هنوز 
هم هست از مرداد ماه سال 85 در مغازه استیجارى 25 مترى در خیابان عسگریه 
اصفهان و نزد برادرانش همزمان با روز نیمه شعبان، در مراسم افتتاح مغازه نسبت 

به پخت هلیم، عدس و آش اقدام و فعالیت حرفه اى خود را شروع کرد.
خدایى به نصف جهان گفت: از سال 85 تا ســال 91 در این محل فعالیت کردم 
ولى باتوجه به اینکه دوست داشتم مغازه اى مستقل داشته باشم با توکل به خدا و 
با تشویق وابستگان و پشتیبانى همسرم توانستم به تدریج پیشرفت کنم و مغازه 
آشــپزى ماه نو را خریدارى کردم و با دریافت مجوز به ادامه کار مشغول شدم و 
علیرغم اینکه فروش روزانه، درآمد مناسبى نداشت، اما دلسرد نشدم و کار را ادامه 
دادم و به تدریج توانستم شعبه شماره 2 را نیز در همان خیابان عسگریه، ابتداى 

فرسان شمالى دایر کنم.
وى با بیان اینکه برادرانم هم در این شــغل فعالیت داشته و اســتادم بوده اند و 
توانســتم از تجربیات و راهنمایى هاى آن بهره گیرم، افــزود: طى مدتى که با 
برادرانم همکارى مى کردم مردمدارى و ارائه کار باکیفیت را فرا گرفته و همواره 
به این امر پایبند بوده و سعى دارم امروزم بهتر از دیروز باشد و امروز پس از ده سال 
فعالیت حرفه اى درپخت آش، هلیم و عدس افتخار مى کنم که از حدود 40 نفرى 
که در این مدت با من همکارى داشته اند هفت نفرشان مستقل شدند و فعالیت 
خود را ادامه مى دهند و من از این موضوع احساس غرور کرده و معتقدم خداوند 

روزى دهنده است.
مدیر آشپزى ماه نو «کیفیت افتخار ماست» را شعار کار خود مى داند و مى گوید: 
براى جذب مشــترى، ابتدا باید مغازه تمیز و سپس برخورد مناسب باشد و سپس 

غذاى باکیفیت ارائه شود.
خدایى افزود: ما در آشپزى ماه نو روزانه پذیراى بیش از یکصد مشترى هستیم که 
50 نفر از این مشتریان در زمره مشتریان همیشگى و ثابت هستند و حدود 30 نفر 
هفته اى سه روز از ما خرید مى کنند و روزانه 20 مشترى هم براى بار اول به این 
مغازه مراجعه کرده و با مشاهده کیفیت، در ادامه راه همراه همیشگى ما مى شوند.
مدیر آشــپزى ماه نو، توکل به خدا، عالقه مندى وافر، برخورد مناسب و قیمت

ایده آل را از علل موفقیت خود مى داند و مى گوید: من و همکاران در آشپزى ماه 
نو، هر روز از ساعت 4 صبح تا 2 بعد از ظهر و عصرها هم از ساعت 5 بعدازظهر تا 

9 شب به فعالیت مى پردازیم و در خدمت شهروندان هستیم.
خدایى گفت: به قدرى از کارم لذت مى برم که آن را براى خود بهترین تفریح مى 

دانم و در این راستا به مشــتریان وفادارم و افتخار مى کنم و از اینکه در مواقعى 
عیبمان را به ما گوشزد کرده اند، از آنان تشکر مى کنم و معتقدم بازگو کردن عیب 

و اصالح آن یکى از راه هاى پیشرفت در کار بوده است.
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه آیا با صنف مربوطــه و همچنین اداره 

تاکنــون  هداشــت  ب
مشکلى داشــته است 
یا نه گفــت: از ابتداى 
فعالیتم، رعایت قوانین 
و مقــررات را مدنظــر 
داشتم و این امر موجب 
شد تا هیچگونه مشکلى 
برایــم پیــش نیاید به 
گونــه اى کــه رئیس 
اتحادیه کباب و بریانى 
اصفهــان، کــه کار ما 
هم در زمره این صنف 
است ما را افتخار صنف 
دانسته، که حرف براى 
گفتن داریــم و حتى ما 
مشــتریانى داریم که 
غذاى مــا را فریز کرده 
و بــراى فرزندانشــان 
به دیگر اســتان ها و یا 

دیگر کشورها ارسال مى کنند.
خدایى از پخت سه نوع غذاى جدید کشک و بادمجان، شیربرنج و آش جو تا یک 
ماه آینده در آشــپزى ماه نو خبر داد و گفت: هم اکنون ما نسبت به ارائه غذاهاى 
هلیم بادمجان، هلیم شیر، هلیم ساده، عدس و آش شله قلمکار به مشتریان اقدام 
کرده ایم و قرار است تا پایان ماه جارى، کشک و بادمجان، شیر برنج و آش جو را به 
لیست خدمات به مشتریان اضافه کنیم. این در حالى است که سرویس به مشتریان 

آشپزى ماه نو به صورت بیرون بر مى باشد.
مدیر آشپزى ماه نو معتقد اســت تجربه ثابت کرده گسترش فضاى مغازه، براى 
خدمت در محل، بسیار سخت بوده و ممکن است به کیفیت کار لطمه وارد کند. 

بنابراین دوست ندارد دست به این کار بزند و ترجیح مى دهد غذا به صورت بیرون 
بر به مشتریان عرضه شود.

وى البته به نکات جالبى هم اشــاره کرد و گفت: در اصفهان حدود 600 آشپزى 
فعال اســت که با کیفیت هاى متفاوت، به مشــتریان خدمات مــى دهند ولى 
براســاس معیارهــاى 
ســازمان مرتبط، هیچ 
تفاوتى بین آنها نیست 
و همه باید به یک قیمت 
ثابــت به شــهروندان 
خدمت ارائــه کنند که 
این نمــى تواند در مورد 
آشــپزى هایى مثل ما 

که بــه کیفیت توجه 

مى کنیم عادالنه باشــد. 
بنابراین ازمسئوالن ذیربط 

تقاضا دارم با امتیازبندى و در 
نظر گرفتن شرایط و معیارهاى خاص، 
کیفیت و ... براى آشپزى ها قیمت تعیین 
کنند تا حقى ضایع نشــده و همه سعى 
کنند کیفیت را مدنظر داشته باشند. این 
در حالى است که ما در پخت غذا از مواد 
اولیه مطلوب و باکیفیت اســتفاده کرده و 

مشتریان ما نیز این را مى دانند و الزم است توجه بیشترى شود.
خدایى مى گوید: در همه حال به خدا توکل کرده و از روزى که این شغل را پیشه 
کردم به اهل بیت (ع) توسل داشته ام و زمانى بوده که کارم به مو رسیده، ولى پاره 
نشده اســت و به برکت اهل بیت (ع)، کارمان مستمر بوده و به لطف خدا روزگار 

به خوبى سپرى شده است.
مدیر آشــپزى ماه نو گفت: من جزو معدود مدیران آشــپزى در اصفهان هستم 
که توانستم طى شش ماه با پشــتکار و تالش و صرف هزینه موفق به دریافت 
استاندارد ایزو 22000/9001/2008 شوم که نشان از مدیریت، نگهدارى مواد 

اولیه و کیفیت غذاى ما دارد. 
خدایى از شهروندان اصفهانى خواست تا با یک بار مراجعه به آشپزى ماه نو و شعبه 
دوم این آشپزى در خیابان عسگریه، کیفیت را امتحان کنند و مطمئن باشند در 

لیست مشتریان همیشگى قرارمى گیرند.
وى ادامه داد: شــعبه یک آشــپزى ماه نــو در خیابان پرویــن، 100 متر بعد از 
حکیم شــفایى اول با تلفن 32253960 و شــعبه 2 در خیابان عسگریه ابتداى 
فرسان شــمالى با تلفن 32256756 آماده ارائه خدمت به شــهروندان با پیک 
مى باشــد تا غذاى مورد عالقه خود را درب منزل دریافــت و با لذت نوش جان 

کنند. 

آشپزى «                                                                                              » آشپزى «                                                                                              » 
در خدمت مردم اصفهان استدر خدمت مردم اصفهان است
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مســئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا ضمن اشاره به 
تحوالت سیاسى جهان در سال 2016 میالدى، از توافق 
هسته اى ایران به عنوان یکى از دستاوردهاى دیپلماسى 

مؤثر یاد کرد.
به گزارش تسنیم، «فدریکا موگرینى» در این باره گفت: در 
طول مذاکرات با ایران، غالبًا به ما گفته مى شد که هرگز 
نخواهید توانست به توافقى با ایران دست یابید. پس از آنکه 
توافق هســته اى را امضا کردیم، کسانى که شک و تردید 
داشــتند، اعالم کردند این توافق کارآیى نخواهد داشت 
و اجرا نخواهد شــد. ولى این توافق اجرایى شد. در ژانویه 
2016 میالدى در وین، همراه با محمد جواد ظریف وزیر 

خارجه ایران، ما این مسئله را براى نخستین بار تأیید کردیم 
که همه طرف ها توافقنامه هسته اى جوالى 2015 میالدى 

را اجرا کرده اند.
وى افزود: از آن زمان تاکنون به طــور معمولى و عادى، 
نشســت هایى برگزار کرده ایم، اتحادیه اروپا که ضمانت 
اجراى توافقنامه را بر عهده دارد، به همراه ایران، آمریکا، 
روسیه، چین، بریتانیا، آلمان و فرانسه و در همکارى متوالى و 
ثابت با آژانس بین المللى انرژى اتمى تا پایبندى همه طرف 
ها به تعهداتشان را تأیید کنیم. این دیپلماسى است که مى 
تواند بر مسائل مختلف غلبه کند.  این دیپلماسى است که 
فرصت هاى جدیدى را براى اقتصادهاى ما ایجاد مى کند.

دادستان کل کشور از اعضاى اتاق بازرگانى خواست هر 
جا فسادى مشاهده کردند، گزارش کنند تا پیگیرى شود.

به گزارش تسنیم، حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر 
منتظرى در صبحانه کارى با اعضاى اتاق بازرگانى تهران
گفت: حتى اگر حلقه اقتصاد مقاومتى یک مقدار نازك و 
باریک باشد، آمادگى دارم که این حلقه را تقویت کرده و 
بر اساس موازین شرعى و قانونى، هر کمکى که ممکن 
اســت انجام دهم و با توجه به وظایــف قانونى کوتاه 

نخواهم آمد.
وى بر ضرورت آسیب شناسى در رابطه با مسائل اقتصادى 
از سوى اعضاى اتاق تعاون تأکید کرد و ادامه داد: امروزه 

بسیارى از مشــکالت بازار از عدم شــناخت علم و فقه 
تجارت نشأت مى گیرد.

دادستان کل کشور گفت: ما در محافل گوناگون از افراد 
مختلف و مسئوالن، مسئله مبارزه با فساد را مى شنویم. 
حقیقت این است که فساد آنقدر گسترده نیست که ما را 
دچار وحشــت کند اما همانقدرى هم که مطمئن باشیم 

واقعى است، سم مهلک است.
حجت االسالم والمسلمین  منتظرى تأکید کرد: بخش 
عمده فساد ناشى از عملکرد خود ماســت. اثر فساد در 
جامعه، مصداق آیه قرآن است که مى فرماید از فسادى 

که همه را شامل مى شود بپرهیزید.

موگرینى: در سال جدید براى 
حفظ برجام تالش مى کنیم

فساد آنقدر گسترده نیست که 
دچار وحشت شویم

رابطه عجیب سریال ترکى با 
حادثه استانبول

  میزان | رســانه هاى خبــرى در تازه ترین 
گمانه زنى هاى خود درباره حمالت تروریستى اخیر 
ترکیه نوشــتند که این حمالت تروریستى شباهتى 
عجیب و باورنکردنى به صحنه هایى از یک سریال 

تلویزیونى در ترکیه دارد.
پایــگاه «العربیه» گــزارش داد: جزء جــزء حمله 
تروریستى به باشگاه شبانه در استانبول بسیار شبیه 
صحنه هایى از ســریال «کوالما» یا «کنترل» بود. 
آنگونه که «العربیه» نوشته است در قسمت نودم این 
ســریال در یک صحنه مردى به یک مدرسه حمله 
مى کند که با صحنه حمله فرد مسلح به باشگاه شبانه 

استانبول شباهتى حیرت انگیز دارد.
پیش از این نیز روزنامه «ُحریت» ترکیه در یادداشتى 
نوشته بود صحنه ترور ســفیر روسیه در ترکیه بسیار 
شــبیه صحنه هایى از قســمت دیگرى از ســریال 

«کنترل» است.

خبر تذکر رهبر انقالب به 
ظریف تکذیب شد

  تسنیم| یک منبــع در وزارت امور خارجه 
خبر منتشر شده در فضاى مجازى در خصوص تذکر 
رهبر معظم انقالب به وزیر امور خارجه مبنى بر اینکه 
در جلســات خارجى از زبان فارسى به جاى انگلیسى 
استفاده کنند را تکذیب کرد. وى در واکنش به این خبر 
گفت که مقام معظم رهبرى هیچ تذکرى در این باره به 
آقاى ظریف نداده اند و اینگونه اخبار تکذیب مى شود.

ورود على الریجانى به 
موضوع «آرش صادقى» 

  تابناك | به گفته یکى از اعضاى فراکسیون 
امید، على الریجانى رئیس مجلس به موضوع آرش 
صادقى ورود پیدا مى کند و براى حل مشکالت این 
زندانى به منظور پایــان دادن به اعتصاب غذا رایزنى 
خواهد کرد. این عضو فراکســیون امید که نخواست 
نامى از او ذکر شــود گفت: در پى جلسه فراکسیون 
امید درباره وضعیت آرش صادقى زندانى سیاسى که 
در اعتصاب غذا به سر مى برد و رایزنى هایى که پس 
از آن محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید با على 
الریجانى رئیس مجلس در این رابطه داشــت، مقرر 
شد تا رئیس مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و 
براى حل مشکالت این زندانى به منظور پایان دادن 
به اعتصاب غذا رایزنى هایى بــا رئیس قوه قضائیه 

داشته باشد.

زندگى آیت ا... مکارم 
چگونه تأمین مى شود؟

  تابناك | آیت ا... ناصر مکارم شیرازى مرجع 
تقلید شیعیان با اشاره به سوء استفاده و تحریف ها درباره 
خمس اظهار داشــت: باید آنچه در توان دارید براى 
این واجب الهى در کفه اخالص بگذارید. اســتقالل 
حوزه هاى علمیه به خمس است پس باید آن را تقویت 
کرد. آیت ا... مکارم شیرازى گفت: من شخصاً از محل 
خمس مصرف نمى کنم و زندگــى من از محل حق 
التألیف کتاب هایم مى گذرد و از همان نیز خمس مالم 

را پرداخت مى کنم.

قوى ترین جن ها 
در عربستان هستند

   جام جم آنالین | یــک موریتانیایــى که 
به گفته منابع محلى به کار ســحر و جادو مى پردازد 
با طــرح ادعاى وجــود قوى ترین انــواع جن ها در 
عربستان جنجال گسترده اى در رسانه ها به پا کرد. 
«محمد یحظیه ولد داهى» اهل موریتانى ادعا کرد 
که قوى ترین انواع جن در ســرزمین عربســتان به 
ســر مى برند و این جن ها متعلق به قبیله اى به نام 
«نصیبین» هستند. «داهى» در گفتگو با «شنقیط»  
شــبکه تلویزیونى موریتانى، ادعا کرد که این جن ها 
همان هایى هستند که وقتى پیامبر اکرم (ص) قرآن 
کریم را تالوت مى کرد، به ایشــان گوش فرادادند و 

به اسالم گرویدند. 

توئیتر

  جام نیوز | المانیتور با انتشار گزارشى به تحلیل 
اختالفات آیت ا... مصبــاح یزدى و آیت ا... هاشــمى 

رفسنجانى پرداخته است. در این گزارش آمده است:
«آیت ا... اکبر هاشمى رفسنجانى و آیت ا... محمد تقى 

مصباح یــزدى از مهمترین چهره هاى سیاســى ایران 
هستند. 

حسن روحانى رئیس جمهور ایران از همراهان قدیمى 
رفسنجانى است در حالى که مصباح در انتخابات ریاست 

جمهورى سال 2013 ایران از سعید جلیلى مذاکره کننده 
هسته اى سابق حمایت کرده و پیش از آن نیز از حامیان 
محمود احمدى نژاد رئیس جمهور سابق ایران بوده است.
تقابل رفســنجانى و مصباح یزدى موجب گرم شــدن 
انتخابات مجلس شوراى اســالمى و مجلس خبرگان 
ایران نیز شد. ریشه این نزاع که نقش ویژه اى در صحنه 
سیاسى ایران ایفا مى کند، با مطالعه اظهارات این دو نفر 

قابل درك است.
هاشمى در 16 ســپتامبر 2014 از یک واقعه خاص در 
تاریخ سیاسى ایران پرده برداشته و در رابطه با جلسه اى 
که چهار دهه پیش برگزار شده بود گفت: "دو نفرى - به 
اتفاق آقاى خامنه اى- صبحانه رفتیم منزل آقاى قدوسى. 
این آقا هم آنجا بود. نشستیم تا ظهر با او بحث کردیم تا 
قانعش کنیم براى ادامه مبارزه. آخرش هم گفت من این 
مبارزه را حرام مى دانم، به جامعه مدرسین [حوزه علمیه 
قم] هم گفته ام مبارزه با شاه حرام است. آقاى خامنه اى از 
او پرسیدند دلیلت چیه؟ آن آقا در جواب گفته بود مبارزه اى 

که مجاهدین و چپى ها در آن باشند حرام است." 

یک روز بعد، در تاریخ 17 دسامبر، سایت مصباح یزدى 
توضیح خود در رابطه با این جلســه را منتشــر کرده و 
عنوان کرد، او در دیدارى که با دبیرکل درگذشته حزب 
مؤتلفه اســالمى داشــته، گفته که "پیش از روى کار 
آمدن جمهورى اســالمى، آقایان خامنه اى و هاشمى 
توســط آقاى قدوســى وقتى تعیین کردنــد که براى 
صبحانه به منزل ما تشریف بیاورند. در آن جلسه صبحانه 
غیــر از این دو بزرگوار، شــخص دیگرى نبــود، آقاى 
هاشمى عنان سخن را به دست گرفتند و از اینجا شروع
 کردند کــه ما ســال ها با هــم همــکارى فرهنگى 
و سیاسى داشتیم اما مدتى اســت که تو کنار کشیدى و 

با ما نیستى."
در ادامه عنوان شده است که آقاى هاشمى رفسنجانى 
در آن جلسه خواستار اتحاد با تمام جریان ها و گروه هاى 
"ضدامپریالیستى" در مبارزه بود: "گفتند بیا و با مجاهدین 
همکارى کن! گفتم من آنها را نمى شناســم. گفتند ما 
مى شناسیم. گفتم من کار شما را تخطئه نمى کنم. شما 
پیش خدا حجت دارید و کارتان را بکنید،  اما من تا آنها را 

نشناسم، تأیید نمى کنم."
اختالفات آقاى مصباح و هاشمى به آنچه قبل از انقالب 
رخ داده محدود نمى شود. آنها اساسًا در رابطه با تفکرات 
اندیشــه هاى بنیانگذار جمهورى اسالمى اختالف نظر 

دارند.
مصباح در تاریخ 25 فوریه سال 2014 عنوان کرده است 
که "آنهایى که اظهارات امام(ره) در سخنرانى هایش و 
همچنین کتاب هاى امام(ره) را مطالعه کرده اند، مى دانند 
که ایشــان [تنها] براى طرف هاى مقابل به رأى مردم 

استدالل مى کردند."
اما رفســنجانى معتقد اســت که ایده هــاى مصباح 
براى مؤلفه "جمهوریــت" نظام جمهورى اســالمى 
خطرناك اســت و بارها در ایــن رابطه هشــدار داده 

است.
هرچند این دو چهره سرشناس سیاسى ایران سالخورده 
شده اند، اما همچنان از نظر سیاسى فعال هستند و نفوذ 
قابل توجهى دارنــد و مهمتر از همه آنکه شــاگردان و 

پیروان آنها در مواضع قدرت قرار دارند.» 

معاون وزیر جهاد کشاورزى جزئیات بدهى 25 میلیاردى 
پسر فوتبالیست مشهور بابت خرید ترهینى برنج از دولت 

و به مزایده گذاشتن ویالى این بدهکار را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، طى ســال جارى پرونده بدهى 25 
میلیاردى پسر فوتبالیست مشــهور و اسبق تیم ملى در 
رســانه ها مطرح شــد که این چهره فوتبالى از دولت و 
وزارت جهاد کشاورزى در سال 1393 حدود 25 میلیارد 
تومان برنج به صورت ترهینى و از طریق به رهن گذاشتن 
ویالى خود در لواسان خریدارى کرده و فروخته بود اما 
همچنان پول دولت را بابــت خرید و فروش این برنج ها 

پرداخت نکرده است.
على قنبرى مدیر عامل شــرکت بازرگانى دولتى در این 
باره به ایسنا، گفت: در دولت گذشــته برنج مانند دیگر 
محصوالت کشاورزى به دلیل آنکه واردات آن در اختیار 
وزارت جهاد کشاورزى نبود، بدون توجه به نیاز و احتساب 
تولید داخلى وارد شد اما با توجه به وجود مازاد بیش از حد 
آن تصمیم گرفته شد که براســاس قانون بودجه سال 
1393 این محموله ها را با انتشــار فراخوانى به صورت 
ترهینى به متقاضیان بفروشیم و براین اساس هر متقاضى 

ملکى را براى خرید این برنج ها به رهن گذاشت.
وى افزود: براین اساس به اندازه 70 درصد ارزش واقعى 
ملک به رهن گذاشته شده به آنها برنج فروختیم و در این 

میان عده اى به وعده شــان عمل کردند و عده اى دیگر 
علیرغم فــروش محصول، هنوز بهــاى آن را به دولت 
پرداخت نکرده اند و علت آن را نداشــتن نقدینگى براى 
تأمین اعتبار آن اعالم کردند. بــه همین دلیل ملک به 
رهن گذاشته پسر این فوتبالیســت معروف را به همراه 
دیگر بدهکاران به اجرا گذاشتیم و در حال مزایده و فروش 

آن براى تأمین مطالبات دولت هستیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزى ادامه داد: هیچ برنج تاریخ 
مصرف گذشته و آلوده اى وجود ندارد، چرا که همه این 
محموله ها با تأیید دســتگاه هاى نظارتى مانند وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان غذا و دارو 

به کشور وارد مى شوند.
قنبرى اظهار داشــت: تاریخ مصرف بهینه برنج دو سال 
اســت که البته اگر در شرایط مناســب نگهدارى شود، 
قرص گذارى صورت گیرد و در معرض آلودگى نباشــد 
مى توان تا چهار سال برنج را قابل مصرف انسانى ذخیره 
کرد که در این صورت باید وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى و سازمان غذا و دارو تست و آزمایش هاى 
متعددى روى محموله هاى برنج دوساله انجام دهند تا 
بتوانند براى تمدید تاریخ مصرف بهینه آن رأى مثبت یا 

منفى را صادر کنند.
هم اکنون بیش از دو ماه از این اتفاق مى گذرد اما علیرغم 
هشــدارهاى وزارت جهاد کشــاورزى مبنى بر به اجرا 
گذاشتن ســند ملکى رهنى این فرد بدهکار، هنوز طلب 
دولت  پرداخت  نشــده اســت و به گفته حسن عباسى 
معروفان معاون شرکت بازرگانى دولتى ایران، طى هفته 
گذشته ویالى پسر بدهکار این فوتبالیست مشهور واقع 
در لواســان که پیش از این سندش به عنوان تضمین به 
رهن دولت گذاشته شده بود، به مزایده گذاشته شد تا با 
فروش آن، طلب دولت از این محل پرداخت شود که البته 
مشخص نیســت چرا تاکنون این ملک رهنى فروخته 
نشــده یا دولت به عنوان طلب کار نتوانسته آن را به پول 

تبدیل کند.

تارنماى المانیتور، روابط 2 روحانى مطرح ایران را بررسى کرد

 چرا هاشمى و مصباح با یکدیگر اختالف دارند؟

ویالى پسر فوتبالیست معروف به مزایده گذاشته شد

دقیقاً طبق برنامه پیش مــى رود؛ مى داند چه مى گوید، 
محاسبه شده به سفرهاى استانى مى رود و بر طبق یک 
تاکتیک مشخص تالش دارد طبقاتى را که در نظر دارد 
تحریک کند. این یعنى اینکــه او از مدت ها پیش براى 
نامزدى در انتخابات تصمیم گرفته و حاال با یک جدول 
زمانبندى شده وارد انتخابات مى شود. با این تفاسیر نزدیک 
به واقعیت خواهد بود اگر بگوییم ســعید جلیلى در حال 
حاضر با برنامه ترین نامزد انتخاباتى است. او در حال شکل 
دهى به کاراکتر انتخاباتى خود و ایجاد نسبت با مؤلفه ها و 

مصادیق مختلف در این رقابت مهم است.
اگر مختصات این کاراکتر سعید جلیلى را از نشانه هایى 
که او در این مدت بر جا گذاشــته به دست آوریم آنوقت 
مى دانیم دقیقاً با کدام ســعید جلیلى در انتخابات مواجه 
خواهیم بود و البته خواهیم دانست دیگران در چه نسبتى 
با او خواهند بود. آیا او خود را تبدیل به رقیب اصلى حسن 
روحانى در انتخابات خواهد کرد؟ آیا اصولگرایان او را به 
عنوان نامزد خود خواهند پذیرفت؟ آیــا او همان گزینه 
مطلوبى است که حسن روحانى انتظارش را مى کشد تا باز 

صحنه انتخابات سال 92 را زنده کند؟

نامزدى براى بار دوم
اگر تا چند ماه پیش نامزدى او تنهــا یک گمانه بود و در 
محافل خصوصى حــرف و حدیث هایــى در این مورد 
با واسطه و سینه به سینه نقل مى شــد او حاال همه کار 
کرده تا دیگر کسى شکى نداشته باشد که سعید جلیلى از 
افراد حاضر در انتخابات خواهد بود. در شرایطى که دیگر 
شخصیت هاى اصولگرا که احتمال نامزدى شان وجود 
دارد هنوز در اتاق هــاى محرمانه در مورد تصمیم نهایى 
خود جلسات فشــرده برگزار مى کنند او سخنرانى هاى

 داغ و جنجالــى ترتیــب داده و انتخابــات را از همیــن
 حاال کلید زده اســت. حامیان او معتقدند که در انتخابات 
قبلى ســعید جلیلى با توجه به حضــور دیرهنگام و عدم 
کارهاى انتخاباتى موفق به کسب رتبه سوم و بیش از چهار 
میلیون رأى شده و حاال این بار با یک برنامه ریزى خوب 
مى توان به نتیجه بهتر و حتى پیروزى هم دســت یافت. 
البد چنین مشــاوره هایى باعث شــده اســت که عزم

 او براى حضور در انتخابات جزم شده و اینچنین جدى وارد 
عرصه شود.

اصولگرایانى که مایــل به نامزدى جلیلى 
نیستند

اصولگرایان به مدل تازه اى براى هم نظر شدن رسیده اند 
و نام آن را جبهه مردمى نیروهاى انقالب گذاشته اند . شاید 
انتظار اولیه این بود که سعید جلیلى هم به استقبال رفته و 
خود را مقید به تصمیمات آنها بداند. او اما واکنشى متفاوت 
نشان داده و گفته است: «در وحدت گفتمانى مسائلى مانند 
نسبت با جریان اشرافیت، عدالت اجتماعى، مبارزه با آمریکا، 
مقاومت، رسیدگى به محرومان و توزیع عادالنه فرصت ها 

مورد سئوال و بررسى قرار مى گیرد. اگر نگاه ما شکلى باشد 
و به محتوا توجه نکنیم، هر عنوانى به تنهایى مشکل را حل 

نخواهد کرد.»
این جمالت او البته بعــداً با اظهارات تندتــرى از جانب 
حامیانش تکمیل شد. او البته به این هم بسنده نکرده و در 
بخش دیگرى از اظهاراتش به یکى از مهمترین مصادیق 
اصولگرایان براى نامزدى در انتخابات تاخته است. جلیلى 
بدون اینکه نامى از محمد باقر قالیبــاف ببرد به ماجراى 
گورخواب ها اشــاره کرده و گفته: «نگرانى نســبت به 

کارتن خواب ها زمانى مى تواند درست باشد که از حقوق هاى 
نجومى و اموال نجومى و امالك نجومى هم شرمســار 
باشید.»دقیقاً همان صحنه سال 92 از سوى سعید جلیلى در 
حال احیا شدن است. او رقیب خود را نه فقط حسن روحانى 
که همه افراد حاضر در رقابت مى داند. مى خواهد طرف دوم 
انتخابات باشد و اصًال بنایى ندارد این جایگاه را با کسى به 
اشتراك گذاشته یا براى کسب آن به مذاکره بپردازد. براى 
جمع بندى این بخش یک نکته مهم مى توان گفت و آن 
اینکه او چندان هم بى تمایل نیست که نامزد اصولگرایان 
نباشد. آن کاراکتر ســعید جلیلى که ما دنبال مختصاتش 

هستیم یکى از مهمترین وجوهش همین است.

رقابتى دلچسب براى روحانى 
این گزاره که ســعید جلیلى یکى از مؤلفــه هاى پیروزى 
حسن روحانى در انتخابات ســال 92 است به نظر یکى از 
درست ترین جمالتى است که در تحلیل وقایع آن انتخابات 
گفته مى شود. جلیلى نشان داده است این توانایى را دارد 
که با نامزدى اش بخش هاى مهمى از طیف خاکسترى 
را که شــاید تمایلى به حضور در انتخابات نداشته باشند  
ترغیب کند تا براى رئیس جمهور نشدن او به صحنه آمده 
و معادالت را به نفع روحانى تغییر دهند. پس بهترین حالت 
براى حسن روحانى نامزدى ســعید جلیلى است.با همه 
این تفاســیر آیا باید به این نتیجه برسیم که سعید جلیلى 
قطعاً نامزد انتخابات خواهد بــود؟ آیا او مى تواند خود را به 
طرف دوم این رقابت مهم تبدیل کند؟ نکته همینجاست . 
سعید جلیلى باید بیاموزد که سیاست عرصه صبر و حوصله 
است. هر کس که زود شروع کرد لزوماً برنده میدان رقابت 
نیســت. شــاید صحنه به صورت غیر منتظره اى تغییر

 کند . 

نایب رئیس جبهه پیروان خط امــام(ره) و رهبرى با 
تأکید بر لزوم دریافت مجوز از ســوى جبهه مردمى 
نیروهاى انقالب گفت که تشکل هاى مختلف اصولگرا 

اگر عقل و تدبیر داشته باشند تکروى نمى کنند.
محسن کوهکن تأکید کرد: نهایتاً فرآیند تصمیم گیرى 
در جریان اصولگرایى باید متشکل از برآیند اشخاص 
حقوقى و حقیقى تأثیرگذار باشــد و این رویه تا زمانى 

که حزب واحدى به وجود نیامده ادامه خواهد داشت.
کوهکن با اشــاره بــه محوریت جامعتیــن در بین 
اصولگرایان یادآور شد: کسى نمى تواند اصولگرا باشد 
اما رابطه اش را با روحانیت و به خصوص با دو تشکل 

روحانى جریان اصولگرایى حفظ و تقویت نکند.
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى درباره 
سازوکار قانونى تشــکیل جبهه نیز تصریح کرد: اگر 
این جبهه مى خواهد کار تشکیالتى بکند حتمًا نیاز به 
مجوز دارد و مهم نیست نامش چه باشد. همین که یک 
جمعى بخواهد یک فعالیت سیاسى کند به طور طبیعى 
نیاز به مجوز دارد. فرض کنید این جمع زمانى در جایى 

تجمع برگزار کند. به طور طبیعــى اگر اینها بخواهند 
از حمایت هاى قانونى برخوردار شوند نیاز به دریافت 

مجوز دارند.
کوهکن در پایــان درباره احتمال معرفــى کاندیدا از 
ســوى جبهه مردمى نیروهاى انقالب نیز گفت: هر 
تعداد لجنه اصولگرایى تشکیل شود اگر عقل و تدبیر 
داشته باشند که ان شاءا...  دارند طبیعى است که تکروى 

نخواهند کرد.

سعید جلیلى نمى خواهد کاندیداى اصولگرایان باشد

کوهکن خطاب به اصولگرایان: 

اگر عقل دارید تک روى نکنید
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  تابناك | شــاید به تحقیــق بتــوان گفت که 
شهروندان در شهرهاى آلوده تقریبًا امیدى به مسئوالن 
براى اتخاذ تدبیــر یا تدبیرهایى در کوتــاه مدت، میان 
مدت و یا بلند مدت، براى رفع آلودگــى هوا ندارند؛ که 
در این سال ها دیده اند سالمت مردم چه در دولت قبل 
با منتقدانش و چه در دولت کنونى با منتقدانش، بازیچه 
مجادالت سیاسى شده است و البته مسئوالن این هر دو 
دولت هم چندان از این وضعیت ناراضى نیستند؛ چرا که 
وقتى موضوعى مانند سالمت مردم سیاسى شد و وارد 
درگیرى هاى سیاسى شــد، فرار کردن از مسئولیت هم 
کار راحت ترى است با دو شعار و چند تیتر در روزنامه هاى 

طرفدار موضوع موقتاً فیصله خواهد یافت؛ به همین خاطر 
موضوع این گزارش، اصوًال پیگیرى از مسئوالن براى 

اتخاذ تدابیرى براى رفع آلودگى هوا نیست.  
موضوع این است که از مســئولین بخواهیم اگر تعطیل 
کردن مهدهاى کودك نــوزادان بى گنــاه و کودکان 
خردسال، ممکن اســت به حیثیت آنان لطمه بزند؛ اگر 
تعطیلى مدارس ممکن است به پاى ناکارآمدى آنان در 
حل یک مشکل چندین سال نوشته شود؛ اگر دور کردن 
مردم از آلودگى با تعطیل کردن مراکز آموزشــى ممکن 
اســت حیثیت آنان را از بعد بین المللى خدشه دار کند؛ 
پیشــنهاد مى کنیم حداقل بخاطر هموطنانشان هم که 

شده در روزهایى که هوا براى نوزادان و کودکان ناسالم 
اســت تحت عنوان هدیه دولت به نوزادان و خردسال 
مراکز آموزشى را تعطیل کنند تا این افراد در خانه هایشان 
بمانند؛ در چنین حالتى کسى از تعطیلى بخاطر آلودگى 
صحبتى نمى کند و از طرفى هم دولت مى تواند بگوید 
که هدیه اى دلچسب به نوزادان و کودکان این مرز بودم 

داده است.  
دولت حتى مى تواند بدون اینکــه از آلودگى هوا حرفى 
بزند، مراکز آموزشى را تعطیل کند و در مقابل یک ماه از 
یارانه خانواده هایى که کودك خردسال دارند را کم کند 
تا جبران کم کارى فرزندان آنان در مهدهاى کودك و یا 

مدارس را هم بکند؛ در این صورت هم کسى از آلودگى 
هوا صحبتى نمى کند؛ اما حداقل کودکان و نوزادان در 

معرض مستقیم چنین هواى آلوده اى قرار نمى گیرند.
حتى دولت مى تواند در روزهایى که هوا کمتر آلوده است 
از مادران و پدران شاغل بخواهد که براى دولت اضافه 
کارى رایگان بکنند تا خســارتى که تعطیلى مدارس و 
مهدهاى کودك بخاطر آلودگى هــوا به دولت مى زند 
را جبران کند. حتــى دولت مى تواند روزهــاى آلوده را 
تعطیل اعالم کند و این تعطیلى در روزهاى آلوده را حق 
شــهروندى مردم معرفى کند؛ بعداً به صورت پنهانى در 
عوض این حق شهروندى که براى مردم قائل شده است، 
بسیارى از حقوق شهروندى دیگر آنان را نادیده بگیرد تا 

تالفى دادن آن حق را با گرفتن حقوق دیگر بکند!
راه و روش هاى زیادى وجود دارد کــه از آلودگى هوا و 
ارتباط دادن آن به ناکارآمدى برخى از مسئوالن جلوگیرى 
کرد و کودکان و نوزادان این مرزو بوم را هم در معرض 

آلودگى قرار نداد.

مدیرکل دفتر آموزش هاى کاردانــش وزارت آموزش و 
پرورش از همکارى با سازمان محیط زیست براى راه اندازى 
رشته هاى جدید محیط زیستى در کاردانش خبر داد و گفت: 
در حال حاضر با سازمان میراث فرهنگى، جهادکشاورزى 
و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه فرش 
و ســایر صنایع در حال تدوین اســتانداردهاى مهارتى 
هســتیم.مصطفى آذرکیش در گفتگو با ایسنا،  با اشاره به 
تحصیل بیش از 150 هــزار دانش آموز کالس دهمى در 
هنرستان هاى کاردانش اظهار داشت: این هنرجویان در 
153 رشته در قالب چهارشاخه کشاورزى، معدن، خدمات 
و صنعت تحصیل مى کنند و باید فرهنگسازى براى ورود 

دانش آموزان به هنرستان ها بیش از این توسعه یابد.وى 
افزود: پوشش هنرستان هاى کاردانش در مناطق آموزشى 
کشور کامل است و حداقل یک هنرستان کاردانش در هر 
منطقه آموزشــى فعالیت مى کند. باید به این نکته توجه 
داشت که تمام تالش ما این اســت دانش آموزانى تربیت 
کنیم تا بتوانند پس از فارغ التحصیلى وارد بازار کار شوند. 
مدیــرکل دفترآموزش هاى کاردانــش وزارت آموزش و 
پرورش در ادامه درخصوص متناســب سازى  رشته هاى 
کاردانش با نیاز بازار کار، گفت: همانطور که گفته شد پوشش 
هنرستان ها در مناطق تقریباً کامل شده است و هنرجویان 

ما در 153 رشته تحصیل مى کنند. 

مدیرکل دفتر امور آســیب هاى اجتماعــى وزارت رفاه 
گفت: میزان طالق در ســال 94 نســبت به ســال 93 
رشد 6 درصدى داشــته اســت، در حالى که رشد این

 شاخص در سال 93 نسبت به سال 92 بیش از 12 درصد 
بوده است.

روزبه کردونى در گفتگو با خبرنــگار مهر در خصوص 
وضعیت تغییرات نسبت طالق به ازدواج در استان هاى 
کشــور توضیح داد و افزود: در استان ها تهران، فارس و 
سمنان نســبت طالق به ازدواج کاهش یافته است، به 
نحوى که در سال 94 نســبت به سال 93 ما شاهد رشد 

منفى این نسبت بوده ایم. 

وى در ادامه گفت: اســتان قم که در سال 93 چهارمین 
اســتان با بیشــترین میزان طالق در کشور محسوب 
مى شده و با رشــد 30 درصدى طى سال هاى 93-92 
مواجه بوده است، در سال 94 رشــد فزاینده طالق این 
استان به شدت کنترل شده و شاهد رشدى کمتر از یک 

درصد بوده است.
کردونى تأکید کرد: نکته حایز اهمیت آن است که در سال 
94 شاهد کنترل رشد نســبت طالق به ازدواج در برخى 
استان ها مانند خراســان رضوى، یزد، اردبیل، گلستان، 
آذربایجان غربى، شــرقى، قزوین، اصفهان، مرکزى و 

گیالن هستیم.

طالق در مسیر
 کنترل شده است

راه اندازى رشته هاى جدید 
در کاردانش

ویزیت روانى
500 هزار تومانى  

آمارها مى گویند حداقل 21 درصد مـردم ایران از یک 
اختـالل روانى رنج مى برنـد و الاقـل 60 درصد نیز به 
نوعى از افسردگى خفیف مبتال هستند. از طرفى500 
هزار تومان ویزیت روانشناسى است که تلویزیون او را 

به شهرت چشمگیرى رسانده است.
حمیدرضا ساسان فر که خودش درمانگر و رئیس یک 
مرکز روانشناسى است این موضوع را تا حدودى طبیعى 
مى داند: «طبیعى است یک روانشناس در شمال شهر 
تهران که مطبش مترى 25 میلیون تومان قیمت دارد و 
شارژ آنچنانى هم باید بدهد، این مقدار پول دریافت کند. 
کسى هم که پیش این روانشناس مى رود حتماً توانایى 

مالى بیشترى دارد.»
جابر داوودى کارشـناس ارشـد روانشناسـى بالینى در 
مورد دلیل رعایت نکردن قیمت هاى مصوب مى گوید: 
«نرخ هـاى مصـوب کمتـر از زحمتـى اسـت کـه کار 
روانشناسى دارد و به خصوص این قیمت ها براى کسانى 
که مرکز روانشناسى دارند به هیچ وجه به صرفه نیست.»

شهردارى با لودر در آثار باستانى
رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى گفـت: شـهردارى ها بـا لودرهـا حرکت 
مى کنند و آثار را از بین مى برند، زیرا معتقدند این بناها 
فرصت هاى توسعه را از شهر گرفته اند. خیلى از مدیران 
ارشـد در اسـتان ها به دنبال تخریب بناها هستند تا به 

جاى آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند. 
زهرا احمدى پوربا بیان اینکه صنعت گردشـگرى یک 
چرخه به هم پیوسـته تلقى شـده و صرفـاً جابه جایى 
مسـافران در این حوزه مدنظر تصمیم گیران نیسـت، 
افزود: باید تالش شـود میـراث ملمـوس و ناملموس 
فرهنگى حفظ و مرمت شـود، از این رو براى حراست 
از این میـراث گرانبها به تخصیص اعتبارات مناسـب 

نیازمند است. 

گفتگو با زنان غسال 
شـهیندخت موالوردى معاون رئیس جمهـور در امور 
زنان و خانواده در کانال تلگرامى خود نوشت: « پس از 
مدت ها پیگیرى باالخره فرصتى فراهم شد تا به اتفاق 
همکارانم بازدیدى از سازمان بهشت زهرا(س) داشته 
باشیم و ساعتى پاى درد دل خانم هاى تطهیرکننده این 

سازمان بنشینیم.»
وى افزود: «فرسـودگى شدید شـغلى ناشى از سختى 
کارى که خسـتگى جسـمى و تألمات روحـى این کار 
خداپسندانه و انسان دوستانه به همراه دارد، مهمترین 
نکته اى بود که در ایـن دیدار و گفتگـو باالتفاق مورد 
اشـاره قرار گرفت و طبیعتاً بازنشستگى پیش از موعد 

خواسته اصلى بود که مطرح شد.»

افزایش کودکان بد سرپرست 
معاون اجتماعى بهزیستى خراسان رضوى گفت: ده سال 
پیش تعداد کودکان بدسرپرست بسیار کم بود، اما امسال 
از تعداد کودکان بى سرپرسـت بیشتر شـده که این امر 
بى سابقه بوده است.غالمحسین حقدادى اظهار داشت: 
افزایش آمار طالق، اعتیاد، مفاسـد اخالقى و هم توجه 
بیشتر مقام قضائى به کودکان در معرض خطر مى تواند 
علت این امر باشد.وى محل نگهدارى زنان در معرض 
خطر را خانه سالمت بهزیسـتى خواند و ادامه داد: زنان 

آسیب دیده به مقامات قضائى معرفى مى شوند.
معاون اجتماعى بهزیستى خراسان رضوى با اشاره به آمار 
باالى تماس هاى غیر مرتبط با اورژانس اجتماعى، عنوان 
کرد: حوزه کودك و همسرآزارى، خودکشى، کودکان کار 
و زنان آسیب دیده به اورژانس اجتماعى مربوط است که 

حدود نیمى از تماس ها خارج از این حوزه هاست.

خبر خوش براى 
متقاضیان بازنشستگى 

هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى با ابطال بخشنامه 
شـماره 1972/د/210 مـورخ 3 مـرداد 94 مدیرعامل 
صندوق بازنشستگى کشورى اعالم کرد که صندوق 
بازنشستگى کشورى اجازه ندارد به بهانه نبود اعتبار از 
صدور احکام بازنشستگى پیش از موعد کارکنان دولت 

ممانعت کند.

چرك نویس

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذارى ایرانگردى و 
جهانگردى از تخفیــف 50 درصدى هتل ها و مراکز 
اقامتى زیرپوشش این شرکت براى تمام بازنشستگان 

دولت و تأمین اجتماعى خبر داد.
مهرداد تاَوتلى با اشاره به اینکه ســهامداران اصلى 
شرکت ســرمایه گذارى ایرانگردى و جهانگردى، 
بازنشستگان تحت پوشــش صندوق بازنشستگى 
کشورى و تأمین اجتماعى هستند تعداد هتل هاى این 
شــرکت را 64 هتل و مرکز اقامتى واقع در 24 استان 

کشور برشمرد.
وى گفت: متقاضیان مى توانند با ارائه کارت شناسایى 
و تماس با شــماره تلفن 42643 براى ذخیره هتل از 

تسهیالت پیش بینى شده بهره مند شوند. 
تاوتلى با اشاره به اینکه پذیرایى و غذاى بازنشستگان 
و مستمرى بگیران نیز مشمول تخفیف 20 درصدى 
مى شود، افزود: در این طرح همچنین مدیران هتل ها 
نباید حق سرویس 15 درصدى غذا را از بازنشستگان 
و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى و کشورى بگیرند.

تاوتلى با بیان اینکه ارتقاى کیفیت و خدمات هتل هاى 
شرکت ســرمایه گذارى ایرانگردى و جهانگردى از 
برنامه هاى امسال و ســال 96 است، گفت: براساس 
برنامه زمانبندى شده قرار است استاندارد هر هتل تا 
یک ستاره واقعى افزایش یابد.وى از ساخت پنج  هتل 
5 ستاره در شهرهاى یاسوج، شیراز، اصفهان، رامسر و 
نوشهر خبر داد و ابراز امیدوراى کرد این هتل ها تا سال 

98 به بهره بردارى برسد.

چند پیشنهاد ساده به دولت براى تعطیل کردن مهدهاى کودك و مدارس در روزهاى آلوده

اول تعطیل و بعد تالفى کنید!

,,
دولت حتى مى تواند بدون 
اینکه از آلودگى هوا حرفى 
بزند، مراکز آموزشى را 
تعطیل کند و در مقابل یک 
ماه از یارانه خانواده هایى 
که کودك خردسال دارند را 
کم کند تا جبران کم کارى 
فرزندان آنان در 
مهدهاى کودك و یا مدارس 
را هم بکند

مدیر موزه ملى ایــران از برپایى نمایشــگاه مجموعه 
اشیاى فرهنگى- تاریخى اســتردادى از ایتالیا در این 

موزه خبر داد.
جبرئیل نوکنده گفت: مشکل خروج غیرقانونى اشیاى 
تاریخــى- فرهنگى از کشــورهاى مختلــف ازجمله 
دغدغه هاى مهم یونسکو و کشــورهاى عضو است و 
یونسکو به منظور فراهم آمدن شــرایط بازگشت چنین 
اشیایى به کشورهاى مبدأ و پیشگیرى از فروش چنین 

اشیائى کنوانسیون هایى را اجرایى کرده است.
نوکنده گفت: بر اســاس کنوانســیون «یونیــد روا» 
درصورتى کــه در دادگاه اثبات شــود آثــار به صورت 
غیرقانونى از کشــور مبدأ خارج شــده و مالک از قاچاق 
بودن آنها مطلع نبــوده و آثار را با هدف ســودجویى یا 
انگیزه هاى منفى خریدارى نکرده، هزینه هایى که دارنده 
آثار به صورت جانبى پرداخت کرده از سوى کشور مبدأ 
بازپرداخت مى شود و در ادامه آثار موردنظر به کشور مبدأ 

برگردانده مى شود.
مدیر موزه ملى ایران افزود: در خردادماه 1387 مجموعه 
بزرگى از آثار تاریخى مشکوك قاچاق توسط پلیس در 
یک فروشگاه عتیقه فروشى در شــهر «مونتزا» توقیف 
شدند و در تحقیقات پلیس مشخص شد آثار مذکور توسط 

فردى ایتالیایى پاکســتانى االصل در بانکوك (تایلند) 
خریدارى و به کشور ایتالیا منتقل شده است.

وى گفــت: بــا توجه بــه اینکه ایــن آثار مکشــوفه 
باستان شناســى با مبدأ خارجى فاقد مدارك و اســناد 
نشــان دهنده صادرات قانونى آنها از کشــورهاى مبدأ 
بودند، لذا موضوع از طرف پلیس و دادگاه ایتالیا پیگیرى 
شد. اصالت بسیارى از اشیاى مذکور طى بررسى توسط 
کارشناســان موزه هنر شرق شناســى رم تأیید شد. در 
این بررسى ها مشــخص شــد آثار موردنظر متعلق به 
کشــورهاى ایران، افغانســتان، عراق و چین هستند و 
درنهایت بر اســاس این کنوانســیون با تفکیک آنها، 
قرار شــد آثار هر منطقه به کشــورهاى مبدأ برگردانده 

شوند.
به گفته وى، کارشناسان اداره کل موزه ها و اموال منقول 
فرهنگى- تاریخى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى پس از آگاهى از این موضوع از طریق وزارت 
امور خارجه، نظر کارشناســى خود را به طرف ایتالیایى 
اعالم و درنهایت دادگاه کشــور ایتالیــا رأى صادره در 
خصوص تعلق بخشــى از آثار توقیفى به نفع کشورمان 

را تأیید کرد.
طبق گفته نوکنده مجموعه در آبان ماه 95 در ســفارت 

جمهورى اسالمى ایران در شهر رم تحویل نماینده موزه 
ملى ایران شد و از طریق مرز هوایى در تاریخ 16 آبان ماه 
وارد کشور و نهایتًا موزه ملى ایران شد. تعدادى از آثار از 
سوى بخش حفاظت و مرمت موزه ملى ایران مرمت و 
استحکام بخشى شد. مقرر اســت از امروز 14 دى ماه تا 
23 بهمن ماه در موزه ملــى ایران به نمایش درآید. مدیر 
موزه ملى ایران افزود: تعدادى از آثار استردادى مربوط به 
هزاره سوم و هزاره اول پیش از میالد است و شمار بیشتر 
آنها متعلق به دوره میانه اســالمى (ایلخانى و تیمورى) 
است. این مجموعه شــامل 30 قلم شىء شامل ظروف 
سفالى بى لعاب و لعاب دار، مهر جوهرگین، پیکرك، النگو 
و انگشترى است. تعداد کمى از اشیاى این مجموعه (6 

عدد) معاصر هستند.
نوکنده افزود: با توجــه به اینکه این اســترداد و انتقال 
بى ســابقه، براى اولین بــار پس از الزم االجرا شــدن 
کنوانســیون 1995 یونیدروا در خصوص استرداد اموال 
فرهنگى و تاریخى در حوزه حقــوق داخلى دول عضو 
صورت گرفتــه، داراى اهمیت و اعتبــار ویژه حقوقى 
است که رویه قضائ ى جدیدى را درزمینه استرداد اموال 
فرهنگى مسروقه یا غیرقانونى درسته بین المللى به دنبال 

داشته است.

 در شــرایطى که بحث کارتن خوابى در کشــور داغ است، 
خبرنگار پایگاه اطالع رسانى جام جم آنالین در شب یلداى 
امسال سرى به حاشیه رودخانه کارون در استان خوزستان 
زده و با یکى از کارتن خواب هاى جنوبى گفتگو کرده است. 
گزارش این خبرنگار را که دیروز در جام جم آنالین منتشر شد 
مى خوانید.رود کارون و پل هاى زیباى آن براى بسیارى از 
ایرانیان خاطره ساز بوده و هست. براى زیبایى هاى این رود 
اشعار زیادى گفته اند و ترانه هاى بسیارى خوانده اند. هنوز 
غروب کارون، عاشقانه است و عده اى به خصوص جوانان 
در اطراف رود و باالى پل، خوشى هاى خود را با عکس هاى 

یادگارى، ماندگار مى کنند.
اما زیرپل داســتان فرق مــى کند. حتى بــا آهنگ «لب 
کارون» هم شــباهتى نــدارد. دقیقــاً زیرپــل کارون از

پله ها که پاییــن مى روى، چنــد تا چادر کــه نقش خانه 
را بــراى عــده اى بازى مــى کنند به چشــم مــى آید. 
خانه هایى که آدم ها و حیوانات به صورت مشــترك از آن 
بهره مى برند. اطراف چادرها قابل توصیف نیست. بگذریم.
جوانى از چادر بیــرون مى آید. با تعجــب نگاهى مى کند. 
راضى مى شــود که بــا من صحبــت کند. کنــار آتش 
مى نشــیند. چایى کهنه اش را که در بطرى نوشــابه اى 

مى جوشید درون فنجان ریخت و بفرمایى زد.

جوان گفــت: «شناســنامه ام را گــم کردم ولى اســمم 
"جــالل" و متولــد 1369 هســتم. پنــج کالس درس 
خواندم، 12 ســال پیش مادرم ُمرد و پدرم با داشــتن من و 
برادر و خواهرم، رفــت زن دیگرى گرفــت. زن بابام، زن 
خوبى اســت اما پدرم اعصاب نداشــت. هر شــب قاطى 
مى کرد و ما بچه ها را کتک مى زد تا اینکه ده سال پیش من و 

برادرم را از خانه بیرون انداخت.»
جالل مى گفت که خواهرش با پســرعمویش ازدواج کرده 
و به دنبال زندگى خودش رفته اســت. برادرش نظافتچى 
یک رستوران اســت و خودش هم که معلوم است. ادعا مى 
کرد مدتى است طرف مواد نرفته و پاك پاك است.او که به 
سگ هاى اطراف خود اشــاره مى کرد، گفت: «این زندگى 
سگى من است. نه المپ روشنى و نه رادیویى، نور آفتاب که 
مى رود ما هم مى خوابیم. زیر آن چادر آبى رنگ یک پیرمرد 
و زیر اون چادر لب آب سه تا جوان دیگر زندگى مى کنند. تا 
حاال دو بار خودکشى کردم اما نمردم. یکبار رگ زدم و بار دیگر 
وایتکس خوردم ولى نشد که نشد.» غروب شده بود و تعداد 
خفاش هاى زیر پل بیشــتر، چند تا سگ هم به سگ هاى 
قبلى اضافه شده بودند. از جالل خداحافظى کردم و رفتم از 
دور، دقایقى به غروب کارون و پل خاطره انگیزش نگاه کردم. 

جالل شب سرد و بلندى را در پیش دارد، شب یلداى 1395.

گزارشى از یک زندگى فقیرانه در زیر پل کارون

لب کارون، چه...؟!

تخفیف 50 درصدى
 هتل ها و مراکز اقامتى 
براى بازنشستگان

طى مراسمى در موزه ملى؛

تاریخ استردادى ایران امروز رونمایى مى شود

مدیرکل عتبات عالیات ســازمان حــج از آغاز دوبــاره  اعزام 
کاروان هاى زیارتى ایران به سامرا از ابتداى هفته  آینده خبر داد.

محسن نظافتى با یادآورى اینکه سفرهاى زیارتى کاروان هاى 
ایرانى به سامرا پس از آخرین حمله تروریستى این شهر که ده ها 
کشته و زخمى به جاى گذاشت، متوقف شد، به ایسنا گفت: در این 
دوره که از هفته آینده آغاز مى شود، قرار است روزانه 30 کاروان 
براى زیارت حرمین عسگرین به ســامرا اعزام شوند و زائران 
هنگام ثبت نام مى توانند این کاروان ها را که برنامه مشخصى 
دارند، انتخاب کنند. وى همچنین با اشاره به ثبت نام دور جدید 
سفر عتبات عالیات عراق که از پنج شــنبه 9 دى ماه آغاز شده 
است، افزود: تاریخ اعزام این کاروان ها به 26 دى تا 24 اسفندماه 

مربوط مى شود که در این دوره، هزینه  اعزام از 900 هزار تا یک 
میلیون و 300 هزار تومان و این نرخ براى ســفر هوایى از یک 
میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 800 هزار تومان متغیر است.
او در ادامه درباره  تأثیر افزایش نرخ دالر بر هزینه سفر به عتبات 
عالیات، اظهار داشــت: 70 درصد از هزینه ســفر عتبات بابت 
خدمات ارزى است که به صورت دالر پرداخت مى شود که طبیعتًا 
تحت تأثیر افزایش و کاهش ارزش دالر، هزینه  سفر عتبات هم 

مقدارى تغییر مى کند.
نظافتى یادآور شد: هزینه کاروان هاى عتبات به تعداد روزهاى 
سفر و درجه  خدماتى که ارائه مى شود، بستگى دارد. بسته هاى 

روزانه  این سفر نیز سه تا هفت روزه است.

سفر به سامرا از هفته آینده آغاز مى شود
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 «قطعه گمشده» در تاالر هنر
نمایش «قطعه گمشـده» به نویسـندگى نگار داستان 
پور و کارگردانى حمید پورآذرى، تا 24 دى ماه در تاالر 

هنر به روى صحنه مى رود.
«قطعه گمشده»، روایت اشخاصى است که کودکانگى 
روح خود را در میان دغدغه هاى بسیار روزمره خود گم 
کرده اند و سـعى دارد فضایى ایجاد کنـد که مخاطب 
لحظه اى بـه زندگى خود بیاندیشـد و بـا کنکاش آن 

بخش هاى از یاد رفته خود را پیدا کند.
عالقه منـدان براى دیدن ایـن نمایش متفـاوت، مى 
توانند با تهیه بلیت از سایت tiwall.com تا 24 دى ماه، 

هر روز ساعت 15 به تاالر هنر مراجعه کنند.

آغاز پروازهاي کاشان- کیش
مدیر فرودگاه کاشان از آغاز پروازهاي کاشان- کیش 

و بالعکس از پانزدهم دى ماه خبر داد.
مسعود مسـعودى با بیان اینکه پرواز کاشان به کیش 
و بالعکـس از 15 دي ماه(فـردا) آغاز می شـود، اظهار 
داشت: این پرواز جهت تکریم و رفاه حال مردم   کاشان 

راه اندازي شده است.
وي به مزایـاى پرواز کاشـان-کیش پرداخت و افزود: 
برقـرارى پروازهـاى نجـف اشـرف از مسـیر هوایى 
کاشـان-کیش-نجف و همچنیـن زیـارت حضـرت 
معصومه (س) و جمکران براى مـردم کیش از طریق 

پرواز کیش-کاشان مهیا شده است.

کشت گندم در420 هکتار از 
زمین هاى نجف آباد  

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد گفت: کشت 
پاییزه گندم با توزیع بیش از 100 تن بذر گندم آبى بین 
کشاورزان در 420 هکتار از زمین هاى کشاورزى این 

شهرستان انجام شد.
مجتبى مطهـرى با اعالم سـهم 77 درصدى کشـت 
مکانیزه براى کشت گندم در سال جارى در نجف آباد، 
افزود: آماده سازى مطلوب زمین، تاریخ کشت مناسب، 
کشت مکانیزه، تغذیه بذر، اسـتفاده بهینه از کودهاى 
شیمیایى، آبیارى به موقع و رعایت اصول فنى از جمله 
عواملى اسـت که با رعایت آنها مى توان برغم کمبود 

بارندگى ها به برداشت محصولى مناسب امیدوار بود.

تعویض 1000  کنتور خراب 
آب در روستاهاى دهاقان

مدیر اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان دهاقان 
از تعویض هـزار کنتور خـراب آب در روسـتاهاى این 

شهرستان خبر داد.
عزیز ا...پناهى اظهار داشـت: باتوجه به افت منابع آبى 
در روستاها، این اداره اقدام به کف شکنى و جابه جایى 
چاه ها کرده اسـت که تاکنون شش مورد انجام شده و 

دو مورد نیز در دست اجراست.
وى بااشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون اصالحات 
شبکه آبرسانى در روسـتاها انجام شده، اذعان داشت: 
اصالح شـبکه آبرسـانى روسـتاى پوده به طـول 11 
کیلومتر و اصالح 300 مورد انشعابات، شبکه آبرسانى 
روسـتاى على آباد گچى به طول هزار و 700متر، قهه 
به طول 12کیلومتر، همگین به طول هزار و 700 متر 

و... انجام شده است.

ساماندهى رودخانه زاینده رود 
براى تسهیل حرکت آب

مدیرعامل شـرکت آب منطقـه اى اصفهان خواسـتار 
سـرعت بخشـیدن به سـاماندهى رودخانه زاینده رود

 شد.
مسـعود میرمحمدصادقـى تأکیـد کـرد: سـاماندهى 
سـردهنه هاى انهار سـنتى موجـود بـر روى رودخانه 
زاینده رود باید سـرعت یابد. وى همچنیـن با تأکید بر 
حمایت و دیدگاه مثبت بین همه طرف هاى مشارکت 
کننده، خاطر نشان کرد: جهت پیشـبرد اهداف نیاز به 

کمیته تخصصى است.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه اى اصفهان با اشـاره 
بـه برنامه ریـزى دقیـق تصریح کـرد: بـا اسـتفاده از 
برنامه ریـزى فنـى در بازه هاى مشـخص مى تـوان از 
مشارکت نیروى مردمى به بهترین شکل استفاده کرد.

معاون پرورشــى و فرهنگى مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: طرح تالوت نور قرآن در هزار مدرسه 

استان اصفهان اجرا مى شود.
 محمدجواد  احمدى اظهار داشت: این طرح در راستاى ایجاد 
فضاى معنوى در مدارس و آموزش روان خوانى در مدارس 
اجرا مى شــود. وى همچنین برگزارى مسابقات معارف 
اسالمى، مسابقات کتابخوانى، مسابقات ورزشى، اردوها و 
بازدیدهاى علمى و مواردى از این قبیل را از مؤلفه هاى مهم 
برنامه هاى آموزش و پرورش در کنار فعالیت هاى درسى 
اعالم کرد و گفت: ده هزار دانش آموز در مسابقات معارف 
اسالمى در استان اصفهان شرکت کرده اند که این افراد 

استعدادهاى خوبى در این زمینه دارند.
احمدى افزود: توجه ویژه اى به اقامه نماز در مدارس و تأکید 
بر ترویج این فریضه الهى به صورت جماعت شده که عالوه 
بر ایجاد فضاى معنوى در مدارس در رشد فکرى و روحى 

دانش آموزان نیز مؤثر بوده است.
معاون پرورشــى و فرهنگى مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان ادامه داد: جشــنواره هاى هنرى آموزش 
و پرورش فرصتى براى رشــد اســتعدادهاى هنرى در 
بخش هاى مختلف از جمله سرود، تئاتر، هنرهاى تجسمى 
شده است که این اســتعداد در مدرسه باید استفاده شود تا 

موجب شور و نشاط دانش آموزان بشود.

استاندار استان اصفهان گفت: ظرف هشت ماه گذشته 
به 750 واحد صنعتى بحران زده استان اصفهان نزدیک 
به 650میلیارد تومان تســهیالت با بهره پایین تزریق 

کرده ایم. 
رسول زرگرپور افزود: در اســتان اصفهان که به عنوان 
اقتصادى ترین اســتان کشور که بیشــترین واحدهاى 
صنعتى و صنایع بزرگ در آن مستقر است، نزدیک به 30 
درصد واحدهاى صنعتى تعطیل هستند که 26 درصد آنها 
در سال 92 و قبل از آن بوده است؛ سایر واحدها هم بین 

20 تا 30 درصد ظرفیت خودکار مى کنند.
وى گفت: دولت تمام تالش خود را به کار بسته است تا با 

دادن تسهیالت به واحدهاى کوچک و سایر آنها جلوى 
این تعطیلى و کاهش تولید را بگیرد.

زرگرپور بیان داشــت: بیش از 900 واحــد تولیدى که 
درگذشــته تســهیالت با بهره 30 درصد دریافت کرده 
بودند با رایزنى ها و تالش هایى که شد بهره بانکى آنها 
بین 10 تا 18 درصد کاهش یافت.وى با تأکید بر اینکه در 
کارگروه تسهیل اشتغال استان نزدیک به 26 هزار فرصت 
شغلى که داشت از دست مى رفت دوباره توانستیم آنها را 
تثبیت و احیا کنیم، افزود: نمى گوییم همه جا بهشت شده 
است ولى  12 کارخانه تولیدى اخیراً توسط سیستم بانکى 

در حال مصادره شدن بود که جلوى آن گرفته شد.

اجراى طرح تالوت نور قرآن 
در 1000 مدرسه استان 

کمک 650 میلیاردى دولت به 
واحدهاى صنعتى استان 

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: تعداد 
متقاضیان ســقط درمانى درهشــت ماهه سال جارى 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 26/8 درصد افزایش 

داشته است.
على سلیمان گفت: در سال جارى 478 نفر براى دریافت 
مجوز ســقط درمانى به مراکز پزشــکى قانونى استان 
اصفهان مراجعه و 333 نفر از آنها مجوز ســقط درمانى 

را دریافت کرده اند.
وى با اشاره به اینکه در ســال 1395 آمار اجساد معاینه 
شده در مراکز پزشــکى قانونى استان باتشخیص علت 
مرگ مســمومیت با گاز مونواکسید کربن، 19 مورد (دو 
زن و 17 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 
این تعداد 9 نفر (یک زن و هشت مرد) بوده افزایش داشته 
است، ادامه داد: در آبان ماه سال جارى یک نفر به دنبال 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جان خود را از دست 

داده که نسبت به آبان ماه سال قبل کاهش داشته است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از برگزارى 
کالس هاى آموزش همگانــى کمک هاى اولیه به عنوان 
دوره آموزشى ضمن خدمت کارکنان در ادارات، سازمان ها و 

ارگان هاى استان اصفهان خبر داد.
محسن مؤمنى اظهار داشت: به دنبال هماهنگى به عمل 
آمده با رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان و به استناد 
بخشنامه سال 1386 معاونت توســعه مدیریت و سرمایه 
انســانى رئیس جمهور، 130 هزار نفــر از کارکنان دولت 
مى توانند به منظور اجراى دوره هاى آموزشى مورد نیاز خود و 
همچنین در راستاى ایجاد و ارتقاى سطح آمادگى در جامعه 
و افزایش مهارت در مقابله با حوادث احتمالى، آموزش هاى 

امداد و کمک هاى اولیه را فرا بگیرند.
وى با بیان اینکه این آموزش ها در چارچوب نظام آموزشى 
ضمن خدمت کارمندان دولت قابل محاسبه و ارزیابى است، 
تصریح کرد: کلیه کارکنان دولت در تمامى دســتگاه هاى 
اجرایى اســتان در صورت حضور در کالس هاى آموزش 
همگانى کمک هاى اولیه و شــرکت و موفقیت در آزمون 
مربوطه گواهینامه دریافت کرده و ســاعات آموزشى جزو 

دوره ضمن خدمت براى کارکنان محسوب خواهد شد.

کاوش هاى باستان شناســى در تونل کشــف شده در 
مســجد تاریخى امــام(ره) اصفهان نشــان مى دهد 
که این تونل یک آبراهــه متعلق بــه دوران صفویه 
اســت که بــه فرضیــه وجود یک ســازه گســترده 
زیرزمینــى در بافــت تاریخــى اصفهــان دامــن 

مى زند.
به گزارش تســنیم، اوایل هفته گذشــته خبرى مبنى 
بر کشــف یک تونل تاریخى جنب بخش نمازگزاران 
مسجد امام(ره) اصفهان منتشر شد که از همان ابتدا تیم 
حفاظتى میراث فرهنگى در محل مستقر و تحقیقات 
و کاوش هاى باستان شناســى آغاز شــد. قدمت این 
تونل تاریخى که به گفته فریــدون اللهیارى مدیرکل 
میــراث فرهنگى اســتان اصفهان بــه دوره صفوى 
برمى گردد، بیش از گذشــته به شایعه وجود یک سازه 
گســترده زیرزمینى در بافت تاریخــى مرکز اصفهان 

دامن زد.
معاون میراث فرهنگى استان درباره جزئیات جدید تونل 
صفوى مسجد امام(ره) اصفهان گفت: با توجه به وجود 
شبکه فاضالب و محدودیت هاى موجود در این محل 
و همچنین با توجه به مشکالت تهویه و عدم وجود نور 
کافى در داخل این تونل، گروه باستان شناســى هنوز 

موفق به راهیابى به داخل این تونل نشده اند.
ناصر طاهرى افزود: با این حــال، در کاوش هایى که 
توسط باستان شناسان در دهانه این تونل تاریخى انجام 
شده و با توجه به آزمایش جنس مصالح و رسوبات دهانه 
تونل، مشخص شــد که این تونل یک «آ براهه» بوده 
که در دوران صفویه کاربرى داشته و جزئیات بیشتر از 
توسط کارشناسان باستان شناسى در حال کاوش است.

با توجه به اینکه پیش از این نیــز در عملیات حفارى 
پروژه متروى اصفهان در ایســتگاه امام حسین(ع) و 
محدوده چهارباغ نیز سازه هاى تاریخى و تونل کشف 
شده بود، گمانه زنى ها را براى وجود یک سازه زیرزمینى 
در اصفهان بیشتر کرده و سئوالى را مطرح مى کند که 
آیا یک شهر یا یک سازه تاریخى در زیرزمین اصفهان 

وجود دارد یا خیر؟
طاهرى دراین باره بیان کرد: ما نیز بــه تازگى به این 
نتیجه رســیده ایم که در بافت تاریخى اصفهان یک 
شبکه زهکشى زیرزمینى وجود دارد که به صورت تونل 

یا شبکه هاى مستطیلى شکل به هم متصل شده اند.
در متون تاریخى شهر اصفهان اشــاره به وجود قنات 
«آب حالل» در اصفهان شده است که در زمان صفویه، 
شــاه عباس این قنات را که در آتشــگاه وجود داشته 

خریدارى کرده و آب آن از طریــق آبراهه ها در بافت 
مرکزى شهر اصفهان جریان داشته است. وجود ادامه 
آبراهه قنات «آب حالل» در هشت بهشت نیز رؤیت 
شده و حتى در زمان کشف یک تونل تاریخى دیگر در 

مسیر خط یک متروى اصفهان در چهارباغ نیز سر منشأ 
این تونل به قنات «آب  حالل» متصل بود.

حال سئوال اینجاست که آیا با توجه به وجود گسترده 
شبکه زهکشى و آبرسانى زیرزمینى در بافت مرکزى 
اصفهان، ممکن است که آبراهه کشف شده در مسجد 
امــام(ره) اصفهان نیز به قنــات «آب  حالل» متصل 

باشد؟
علیرضا جعفرى زند کارشناس میراث فرهنگى اصفهان 
با رد این فرضیه به تسنیم گفت: اظهار نظر درباره اتصال 
آبراهه مسجد امام(ره) اصفهان به قنات «آب  حالل» 
نیازمند تحقیقات میدانى و پژوهش هاى باستان شناسى 
اســت که در این زمینه باید گفت که ارتباطى بین این 

آبراهه و قنات وجود ندارد.
وى درباره وجود شبکه زهکشــى و آبراهه زیرزمینى 
در بافت مرکزى شــهر اصفهان گفت: در اکتشافات 
قبلى وجــود آبراهه و شــبکه زهکشــى در اصفهان 
اثبات شــده اما براى اظهار نظر دقیق تر درباره آبراهه 
مســجد امام(ره) اصفهان باید محل مورد بازدید قرار 

گیرد.
در متون باستان شناســى و معمارى اینگونه آمده که 
اصفهان داراى یک شهر زیرزمینى است که بومیان در 
آن اسکان داشته اند که اکنون پس از تحوالت معمارى و 
ساخت وسازهاى صورت گرفته در طول سده هاى اخیر 
پایه هاى سازه اى این شهر مدفون شده و اکنون با انجام 
عملیات مرمت یا توسعه پروژه هاى عمرانى در عمق، 

پایه هاى این سازه ها نمود بیرونى پیدا مى کند.
البته وجود آبراهه در زیرزمین مسجد امام(ره) اصفهان 
و امثال اکتشافات در طول سال هاى اخیر، نشانه وجود 
شبکه گســترده زیرزمینى در بافت تاریخى و مرکزى 
شــهر اصفهان دارد که عمومًا ایــن بافت ها به دوران 
صفوى و ما قبل از آن بر مى گردد که البته نبود نقشــه 
مناســب از شــبکه زیرزمینى اصفهان یا آبراهه هاى 
تاریخى این شــهر، اثبات این موضوع را کمى دشوار 

کرده است.

«آبراهه حالل» تا زیر 
مسجد امام(ره)امتداد داشته است؟

بررسى فرضیه هایى درباره وجود شبکه زیرزمینى در اصفهان

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از 80 درصد 
شهربازى هاى استان اصفهان پروانه دارند و استانداردسازى شده اند.

غالمحسین شفیعى  اظهار داشت: مراکز تفریحى و شهربازى ها در سامانه 
اداره استاندارد به صورت دستگاهى به ثبت مى رسند و تمامى دستگاه هایى 
که در مراکز تفریحى وجود دارند و در حال اســتفاده هســتند باید گواهى 

استاندارد و اعتبار تأیید صالحیت را داشته باشند.
وى افزود: اگر یــک روز هم از تاریخ این گواهى بگذرد این دســتگاه ها از 
سامانه حذف شده و غیر معتبر به حساب مى آیند سپس به ما اعالم مى شود 
و اداره استاندارد نسبت به پلمب این دستگاه ها یا مراکز اقدام مى کند زیرا 
همه دستگاه ها و مراکز تفریحى ملزم به بازرسى سالیانه و اخذ این تأییدها 

هستند.
مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان در رابطه با استاندارد شهربازى هاى 
اصفهان گفت: در اصفهان اکثر شهربازى ها تأیید استاندارد دارند و به آنها 

توصیه شــده که مراحل تمدید استاندارد را در زمســتان که کمتر فعالیت 
مى کنند یا تعطیل هستند انجام دهند تا بتوانند بعد از عید با تأیید استاندارد 

مشغول به کار شوند.
وى در خصوص وضعیت استانداردسازى تله ســیژ ناژوان، شهر رؤیاها و 
تله کابین صفه بیان داشــت: این مراکز کارهاى تأیید اســتاندارد الزم را 
انجام داده اند و مرتبًا از زمان تأســیس در حال تمدید هســتند تنها بعضى 
تأییدیه هایى مانده که در حال اخذ هســتند اما از نظر فنى و ایمنى مشکل 

خاصى ندارند.
شفیعى خاطرنشان کرد: در شهرســتان ها مواردى پیش مى آید که بعضى 
دستگاه ها تأیید استاندارد ندارند که به صورت خاص دستگاه پلمب مى شود 
و بقیه دســتگاه ها به کار خود ادامه مى دهند اما اگر تأیید استاندارد مربوط 
به شــهربازى و یا مراکز تفریحى تمدید نشــده باشــد کل مرکز را پلمب 

مى کنیم. 

افزایش 26  درصدى80 درصد شهربازى هاى اصفهان استاندارد هستند
 متقاضیان سقط درمانى

 در اصفهان

کارمندان دولت  
آموزش هاى همگانى

 هالل احمر را فرا مى گیرند

در اکران سینما  هاى اســتان اصفهان تغییراتى را در دى ماه 
شاهد هستیم، هر چند بعضى فیلم ها مثل «سالم بمبئى» 
همچنان بخاطر فروش زیاد در گیشه بر روى پرده سینما ها 

جا خشک کرده اند.

هفت ماهگى
از 15 دى ماه (فردا)«هفت ماهگــى» به کارگردانى هاتف 
علیمردانى به اکران در خواهد آمد. بازیگران این فیلم حامد 
بهداد، باران کوثرى، پگاه آهنگرانى، هانیه توســلى، احمد 

مهران فر و فرشته صدر عرفایى هستند.

الك قرمز
«الك قرمز» از چند روز پیش که به ســینماهاى اصفهان 
ورود پیدا کرد با استقبال خوب مردم رو به رو بوده است، این 
فیلم در سینما فلسطین و سالن 3 مجتمع سینمایى کاشان  در 

حال اکران است.

سالم بمبئى
سینما ساحل همچنان در حال اکران فیلم «سالم بمبئى» 

است در حالى که یاسمن شاهین شــهر، سالن شماره یک 
فرهنگ فوالدشهر، سالن شماره یک مجتمع سینمایى کاشان  

و سینما بهار گز نیز همین فیلم را در اکران هاى خود دارند.
«ســالم بمبئى»اگر چه «ســالم بمبئى» مورد نقد شدید 
منتقدان زیادى قرار گرفت اما همچنان تصمیم ندارد از سردر 
سینماها پایین بیاید تا شاید با چند روز بیشتر روى پرده بودن 

موجب شود آمار فروش سینما ها کمى جابه جا شود.

یتیمخانه ایران
«یتیمخانه ایران» که یک فیلم ارزشى تاریخى به حساب 
مى آید و در تبلیغات مورد کم لطفى قرار گرفته است در سالن 
اصلى سینما سپاهان، سالن 2 فرهنگ فوالد شهر و سالن 2 

مجتمع سینمایى کاشان  به نمایش در مى آید.

آس و پاس
«آس و پاس» که در ژانر طنز قرار دارد در ســالن شماره 2 
سینما سپاهان و سالن شــماره 2 سینما فرهنگ فوالدشهر 
به اکران در مى آید.  سینما سوره نیز روزانه به اکران فیلم هاى 

متفاوت در گروه هنر و تجربه مى پردازد.

«هفت ماهگى» 
از فردا اکران 
مى شود

هفتمین جشــنواره نخســتین واژه آب با حضور بیش از 
200 نفر از دانش آموزان کالس اولى شــهرهاى زرین 
شهر، چمگردان، ورنامخواست، زاینده رود و سده لنجان از 
مدارس ارمغان، ناصرخسرو، پیمان، ارشاد و مهتاب برگزار 
شد. در جشنواره نخستین واژه آب شهرستان لنجان که 
رئیس شوراى شهرستان لنجان، معاون فرماندار، معاون 
پشــتیبانى نیروى انتظامى، مدیر آمــوزش و پرورش و 
مدیر آبفا لنجان حضور داشــتند مدیر آموزش و پرورش 
شهرســتان لنجان گفت: درحال حاضر یکى از مسائل 
مهم کشور و استان مسئله آب است و چندسالى است که 
با وقوع پدیده خشکسالى بحث مدیریت منابع آبى جدى 
دنبال مى شود در این راستا آموزش و پرورش شهرستان 
لنجان چندسالى اســت که برنامه هایى جهت مصرف 
صحیح آب در مدارس پیاده کرده اســت که در این میان 

مى توان برگزارى مســابقات نقاشى، انشا نویسى، مقاله 
نویســى و... در بین دانش آمــوزان در مقاطع مختلف 
تحصیلى در شهرســتان اشــاره کرد و این برنامه هاى 
آموزشى همچنان ادامه دارد تا فرهنگ صحیح مصرف 
آب در بین دانش آموزان نهادینه شود. ایرج شاهمرادى 
با اشاره به برگزارى جشنواره نخستین واژه آب گفت: این 
اقدام بسیار مناسبى اســت که براى دانش آموزان مقطع 
کالس اول جشــنواره اى با بهره گیرى از روش نمایش 
طنز، موسیقى، مسابقه راه هاى صحیح مصرف آب را در 
بین دانش آموزان کالس اول که در این پایه فراگیرى هر 
مسئله اى بسیار مؤثر است اعمال گردیده است و مطمئنًا 
دانش آموزان در این مقطع هر موضوعى را یادگرفتند براى 
همیشه در زندگى خود اعمال مى نمایند بنابراین انتخاب 

این گروه هدف بسیار هوشمندانه بوده است.

برگزارى هفتمین جشنواره 
نخستین واژه آب در شهرستان لنجان

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان از ساماندهى محله جلفا 
با صرف هزینه اى بالغ بر یک میلیارد تومان خبر داد.

حسین جعفرى اظهارداشت: شهردارى اصفهان اقدامات ارزشمندى براى مرمت، 
احیا و نوسازى محله و محور تاریخى- فرهنگى جلفا انجام داده است.

وى با اشاره به اینکه بازسازى میدان جلفا و ساماندهى مسیر کلیساى وانک تا کوچه 
سنگتراش ها، انجام شده است، گفت: به تازگى اقدامات الزم براى کف سازى کوچه 

کلیساى وانک نیز انجام شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان از ساماندهى محله جلفا 
با صرف هزینه اى بالغ بر یک میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: بخشى از پروژه ها 
از جمله بخشى از کف سازى کوچه کلیساى وانک انجام شده و بخش دیگر آن تا 

پایان امسال به اتمام مى رسد.

 محله جلفا با 
یک میلیارد 
تومان نونوار 
مى شود
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 مرمت دیوارنگاره چهلستون
مدیر گروه امانى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى اسـتان اصفهان از آغاز مرمت دیوار نگاره 
عظیم«جنگ کرنال» در تاالر اصلى مجموعه کاخ موزه 

چهلستون خبر داد.
منصور زیرك افزود: با توجه به اولویت هاى انجام شده، 
در ادامه عملیات حفاظتى و مرمتى دیوارنگاره هاى کاخ 

چهلستون، مرمت دیوارنگاره «جنگ کرنال» آغاز شد.
وى با بیان اینکه این دیوارنگاره یکى از شش دیوارنگاره 
عظیم تاالر اصلى کاخ محسـوب مى شـود، گفت: سال 
گذشته مرمت دیوارنگاره «جنگ چالدران» انجام شد و 
سال آینده و در ادامه عملیات مرمت کاخ چهلستون، چهار 

دیوارنگاره عظیم باقیمانده این تاالر نیز مرمت مى شود.

همایش ملى «پیشگیرى از 
اعتیاد» برگزار مى شود

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر از برگزارى 
همایش ملـى پیشـگیرى از اعتیـاد 18 و 19 بهمن ماه 

خبر داد.
حمیدرضا رئیس السـادات با اعالم ایـن خبر گفت: کلیه 
پژوهشـگران و محققان علمى-پژوهشـى مـى توانند 
مقاالت خود را تا دوم بهمن ماه سال جارى به دبیرخانه 
همایش ارسال کرده و از امتیازات علمى و دریافت گواهى 
کنفرانس بهره مند شـوند. وى ابعاد همایش را بررسـى 
ابعاد دینى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، روان شناختى، 

زیستى، اقتصادى، حقوقى و سالمت اعالم کرد.

خبر

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان در مجلس گفت: 
نمایندگان استان اصفهان نسبت به این موضوع اعتراض 
دارند که بودجه استان نســبت به سایر استان هاى کشور 

کمتر است.
اکبر ترکى پیرامون جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان 
با محمدباقر نوبخت اظهار داشت: در این جلسه درباره چند 
موضوع مختلف صحبت شد، نخست مباحث کالن استان و 
مسائل مرتبط با بودجه بود . وى افزود: مبحث دیگر این بود 
که براساس مقدارى که در استان اصفهان به عنوان مالیات 
به خزانه پرداخت مى کنیم در جایگاه دوم یا سوم کشور قرار 
داریم اما آن چیزى که به استان اصفهان برمى گردد کمتر 

بوده و استان را در ردیف چهارم یا پنجم قرار داده است .
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان در مجلس بیان 
کرد: مشکل اصلى امروز اســتان اصفهان موضوع آب به 
ویژه آب آشامیدنى است که در این باره صحبت هایى مطرح 
شــد، همچنین مباحثى مربوط به قطار اصفهان- تهران، 
جاده هاى استان گفته شــد. وى خاطرنشان کرد: معاون 
رئیس جمهور مســائل و مباحث مطرح شــده را شنید و 
دســته بندى کرد و عالوه بر این قرار شدسه یا چهارنفر از 
نمایندگان استان اصفهان در مجلس به نمایندگى از مجمع، 
در سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا کنند و از نزدیک بر 

عملى شدن این مباحث نظارت کنند.

معاون تولیدات دامى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
گفت: به دنبــال افزایش نرخ ارز، اکنــون صادرات توجیه 

اقتصادى یافته و این سبب گرانى گوشت قرمز شده است.
امیرحسین افیونى در خصوص دالیل افزایش نرخ گوشت 
قرمز در اصفهان بیان داشت: از ابتداى امسال تاکنون بین 
20 تا 25 درصد شــاهد افزایش نرخ ارز بودیم که به طور 
100 درصد موجب بیشتر شدن صادرات و کاهش واردات 
و در نهایت گرانى گوشت قرمز در کشور و استان اصفهان 

شده است.
وى با تأکید بر اینکه هر چقدر نرخ ارز کاهش یابد، واردات 
گوشت قرمز بیشتر و صادرات آن کمتر مى شود، تصریح کرد: 

اما اکنون با افزایش نرخ ارز صادرات، توجیه اقتصادى یافته 
و سبب گرانى گوشت قرمز شده است.

وى تأکید کرد: باید اعالم کنم که اکنون گوشت قرمز تولیدى 
استان اصفهان از لحاظ سالمت در باالترین سطح قرار دارد.

افیونى با تأکید بر اینکه اصفهان در تأمین گوشت قرمز با 
کمبود دام مواجه نیست، گفت: در حال حاضر میزان تولید 

گوشت قرمز در استان اصفهان در حدود 56 هزار تن است.
وى با بیان اینکه بیشتر دام هاى استان از نوع گوساله است، 
افزود: در حال حاضر میزانى از گوشت گوساله اصفهان به 
خارج استان صادر مى شود و در ازاى آن گوسفند مورد نیاز 

وارد استان مى شود.

  دالیل گرانى گوشت قرمز 
اعالم شد

انتقاد از رقم 
بودجه استان اصفهان

در حالى که نزدیک به یکسال از اعالم ممنوعیت سیرك 
حیوانات در کشور مى گذرد و حیواناتى چون شیر و خرس و 
میمون که به منظور استفاده در نمایش  ها مورد استفاده قرار 
گرفته بودند ساماندهى و به باغ هاى وحش منتقل شده اند 
تنها بازماندگان سیرك حیوانات، همچنان در انتظار تعیین 
تکلیف به سر مى برند: خانواده اى متشکل از هفت ببر بنگال 
باشکوه شامل یک ماده ببر سفید، یک ببر نر و پنج ببر ماده 
که پنج سال پیش به منظور استفاده در سیرك «عقاب» از 
اسپانیا به ایران وارد شد و تاکنون در شهرهاى مختلف کشور 

با اجراى نمایش بازدیدکنندگان سیرك را سرگرم کردند.
با اعالم ممنوعیت به کارگیرى حیات وحش در سیرك ها از 

ابتداى سال 95، مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
خبر از آغاز رایزنى ها براى انتقال این گربه ســانان زیبا به 
جایگاهى ثابت و برخوردار از شرایط نگهدارى مناسب داده 
و اعالم کردند این هفت قالده ببر بنگال تا آغاز تابســتان 
95 زندگى خود را در جایگاهــى جدید آغاز خواهند کرد اما 
زمزمه هایى که در اتباط با احداث جایگاه گربه ســانان در 
باغ وحش صفه اصفهان به منظــور نگهدارى از این هفت 
ببر بنگال به گوش مى رسید تا کنون جامه عمل نپوشیده و 
ببرهاى سیرك عقاب که از اجراى نمایش بازنشسته شده 
و از همراهى با سیرك بازمانده اند پس از گذشت ده ماه از 
آغاز ممنوعیت سیرك حیوانات، در قفس هایى کوچک در 

بوستان والیت تهران روزگار مى گذرانند.
در حالى که اکنون به جز باغ وحش مشهد و باغ وحش تهران، 
در هیچکدام از باغ وحش هاى کشور ببر یافت نشده و طبیعتًا 
بسیارى از باغ وحش ها براى نگهدارى از این هفت ببر بنگال 
که یادآور نسل منقرض شده ببر مازندران هستند و خصوصًا 
در آســتانه تعطیالت نوروز مى تواننــد بازدیدکنندگان و 
گردشگران بسیارى را به سوى باغ وحش جذب کنند، تمایل 
نشــان مى دهند، ظاهراً هیچیک از این مراکز نتوانسته اند 
شرایط مورد نیاز براى نگهدارى از این ببرها را فراهم آورده 
و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست را براى انتقال این 

گربه سانان به جایگاهى ثابت جلب کنند.

هر چند مسئوالن ســازمان حفاظت محیط زیست از ارائه 
توضیحات درباره سرنوشتى که انتظار این گربه سانان زیبا 
را مى کشــد خوددارى مى کنند اما فعاالن زیست محیطى 
هرازگاه از آینده نامعلوم این ببرهــاى بنگال ابراز نگرانى 
کرده و با بیان اینکه ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
تعامل با صاحبان باغ وحش به منظــور احداث جایگاهى 
براى نگهدارى این حیوانات ارزشمند ماه ها کوتاهى کرده 
است خواهان تعیین تکلیف ببرهایى هستند که سال هاى 
طالیى عمر خود را براى سرگرم کردن بازدیدکنندگان با 
اجراى نمایش، گذرانده اند، نمایش هایى که با خلق و خوى 

بزرگ ترین گربه سان جهان همخوانى ندارد.

پاى 7 ببر بنگال
 به کوه صفه
 مى رسد؟

آینده تنها بازماندگان سیرك حیوانات در ابهام است
ذوب آهن به طرح هاى 

عراق جان مى دهد
کارشناس ارشد صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: با عقد قرارداد این شرکت با شرکت بازرگانى 
عام مواد ســاخت و ساز وابســته به وزارت بازرگانى 
عراق، زمینه استفاده محصوالت ذوب آهن اصفهان 
در طرح هاى بزرگ عمرانى عراق فراهم مى شــود. 
مهدى سرلک روز دوشــنبه در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشــت: پیش نویس قرارداد فروش 8000 تن آهن 
به شرکت بازرگانى عام مواد ساخت و ساز وابسته به 
وزارت بازرگانى عراق تهیه شده است و این قرارداد 

هفته آینده نهایى مى شود. 
وى با اشاره به اینکه فروش 8000 تن آهن به عراق 
براى شــرکت ذوب آهن اصفهان رقم قابل توجهى 
نیســت درعین حال تصریح کرد: این قرارداد از این 
جهت که زمینه را بــراى ذوب آهن اصفهان جهت 
تأمیــن نیازهاى طرح هــاى بزرگ عــراق فراهم 

مى کند، با اهمیت است. 
سرلک توضیح داد: شرکت هایى که بخواهند نیازهاى 
طرح هاى بزرگ عمرانى عــراق را تأمین کنند باید 
تأییدیه شــرکت بازرگانى عام مواد ســاخت و ساز 
وابسته به وزارت بازرگانى این کشور را به دست آورند 
و به همین دلیل قرارداد ذوب آهن اصفهان با شرکت 
یاد شده عراقى از اهمیت باالیى برخوردار است.  وى 
افزود: نیازهاى فوالدى و آهن آالت طرح هاى بزرگ 
عراق هم اکنون از طریق شــرکت هاى ترکیه اى و 
اوکراینى که پیش از این با شرکت بازرگانى عام مواد 
ساخت و ساز وابســته به وزارت بازرگانى عراق قرار 

داشته اند، تأمین مى شود. 

حصر وراثت
سعادت یزدانى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 874 به شــرح دادخواست به کالسه 1240/95 ش ح 
14 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین یزدانى نجف 
آبادى بشناسنامه 16194 در تاریخ 94/04/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1- ســهیل یزدانى نجف آبادى به ش.ش 821 ، 2- سعادت یزدانى نجف آبادى 
به  ش.ش 874  (پسران متوفى) 3- عظیمه یزدانى نجف آبادى به ش.ش 22727 (دختر متوفى) 4- نیره 
روحى نجف آبادى به ش.ش 15574 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 2942 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/472

حصر وراثت
مهدى منزه نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 2569 به شرح دادخواست به کالسه 1227/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره معین نجف آبادى بشناسنامه 
184 در تاریخ 1395/08/09 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- عباس منزه نجف آبادى ش.ش 883  ،2- حسینعلى منزه نجف آبادى ش.ش 219 ، 3- على 
منزه نجف آبادى ش.ش 58  ،4- مصطفى منزه ش.ش 464 ، 5- صدیقه منزه نجف آبادى ش.ش 1529  
، 6- خدیجه منزه نجف آبادى ش.ش 342 ، 7- حســنعلى منزه نجف آبــادى ش.ش 1356 ، 8- مهدى 
منزه نجف آبادى ش.ش 2569 ، 9- محمد منزه نجف آبادى ش.ش 575 ، (فرزندان 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: 2932 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/473
حصر وراثت

سید مهدى روشنائى داراي شناسنامه شماره 935 به شرح دادخواست به کالسه 1202/95 ش 14 ح از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم روشنائى نجف 
آبادى بشناسنامه 17593 در تاریخ 95/03/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سید مهدى روشنائى به ش.ش 935  ، 2- سید مجتبى روشنائى به ش.ش 921 
، 3- سید مرتضى روشنائى به ش.ش 1062 ، 4- اکرم السادات روشنائى به ش.ش 352 ، 5- اطهرالسادات 
روشنائى نجف آبادى به ش.ش 136 ( برادر زاده متوفى) 6- حســین بزازى نجف آبادى به ش.ش 329 ، 
7- زهرا بزازى نجف آبادى به ش.ش 123 ، 8- صدیقه بزازى نجف آبادى به ش.ش 98 ( خواهر زاده متوفى) 
و  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: 2931 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/474
حصر وراثت

زهره کل سوار داراي شناسنامه شماره 1080405852 به شرح دادخواست به کالسه 1235/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه عالمى بشناسنامه 13 در تاریخ 
1395/09/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- زهره 
کل سوار ش.ملى 1080405852   (فرزند متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 2927 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/475

حصر وراثت
اکبر غفور زاده ورنوسفادرانى داراي شناسنامه شماره 757 به شرح دادخواست به کالسه 1247/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد غفورزاده ورنوسفادرانى 
بشناسنامه 344 در تاریخ 1395/09/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:  1- اصغر غفور زاده ش.ش 16038 ، 2- اکرم غفور زاده ورنوسفادرانى ش.ش 732  ، 
3- اکبر غفور زاده ورنوسفادرانى ش.ش 757 ، 4- ریحانه غفور زاده ورنوسفادرانى ش.ملى 1080011013 
(فرزندان متوفى) 5- نصرت شــاطرى نجف آبادى ش.ش 22398 (همسر متوفى) 6- ماه سلطان دریان 
ورنوسفادرانى ش.ش 9398 (مادر متوفى) و 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: 

2956 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/476 /10
حصر وراثت

محمد شریفى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 514 به شــرح دادخواست به کالسه 1238/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا ایمانیان پور نجف آبادى 
بشناسنامه 645 در تاریخ 1395/09/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حکیمه شــریفى نجف آبادى ش.ش 28193  ، 2- محمد شریفى نجف آبادى ش.ش 
514  ، 3- مرضیه شریفى نجف آبادى ش.ش 2254  ، 4- سمیه شریفى نجف آبادى ش.ملى 1080257462  
(فرزندان متوفى) 5- مرتضى شریفى نجف آبادى ش.ش 842  (همسر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 2939 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/477 /10

حصر وراثت
کبرى بهارلوئى یانچشــمه داراي شناسنامه شماره 102 به شرح دادخواســت به کالسه 1245/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على سورانى بشناسنامه 47 
در تاریخ 1395/09/05 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- فریدون سورانى ش.ش 431  ، 2- محسن سورانى ش.ش 103  ، 3- فرشید سورانى ش.ش 430  
، 4- فرهاد سورانى ش.ش 556  ، 5- خیرالنساء ســورانى ش.ش 1731  ، 6- مریم سورانى ش.ش 113  
،7- سارا ســورانى ش. ملى 1080030123 (فرزندان متوفى)  8- کبرى بهارلوئى یانچشمه ش.ش 102 
(همسر متوفى)  و 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2948 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/478
ابالغ راي

به تاریخ 95/9/29 در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف گلدشت به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل 
و پرونده کالسه 510/95 و شماره دادنامه: 636- 95/10/4 تحت نظر است. شورا با بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى هیبت  اله رسولى فرزند نبى اله به بطرفیت آقایان اسماعیل زمانى فرزند شکراله و 
اصغر مردانى آغچه ها فرزند ابراهیم به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه اتومبیل پژو 405 به شماره انتظامى 13- 249 م 56 به انضمام هزینه دادرسى مقوم 
به مبلغ یکصد میلیون ریال با انضمام خسارت هزینه داردسى، با توجه به محتویات پرونده رونوشت قولنامه 
مورخه 95/6/5 فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول که ذیل آنرا امضاء نموده اند و استعالم بعمل آمده از 
پلیس راهور شهرستان نجف آباد مورخه 95/8/16  اعالم داشته است خودرو فوق الذکر بنام خوانده ردیف 
دوم آقاى اصغر مردانى آغچه ها مى باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول على رغم ابالغ قانونى و خوانده 
ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر نشده اند و دفاع و انکارى ننموده اند لذا 
شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10، 220، 362 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسى مدنى خوانده ردیف دوم آقاى اصغر مردانى آغچه ها را به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى خودرو به شماره انتظامى 13- 249 م 56 بنام خواهان و خوانده ردیف اول آقاى اسماعیل زمانى 
را به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویســت و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
مى نمایند، رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 

2935 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (گلدشت) (مجتمع شماره یک)/10/479
 مزایده

شماره درخواست: 9510463733400011 شماره پرونده: 9309980351600609 شماره بایگانى شعبه: 
950016 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950016 اجراى احکام حقوقى شعبه اول محکوم 
علیه وراث مرحوم حسن جان مومنى ( از محل ترکه مرحوم حســن جان مومنى) را در قبال مطالبات خانم 
اعظم آقایى به مشخصات زیر از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 95/11/9 ساعت 10 صبح به فروش برساند 
شــرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حســاب سپرده شماره 
2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز 
مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا نماید و یا از مزایده  انصراف 
دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از 
اموال شــرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام 
  vertical hollow – shaft  مزایده عبارت است از 1- یکدستگاه الکترو موتور عمودى سرچاهى
با مشخصات فنى مدل vhs 250-3-4 شماره سریال 12171 قدرت 125 اسب بخار مدل 2010 ساخت 
کمپانى scms از کشــور چین به مبلغ پایه مزایده 42/000/000 ریال * 2- یکدستگاه گیربکس افقى 
مستعمل متعلق به موتور دیزل و پمپ چاه ساخت شرکت جبار نیا اصفهان به مبلغ مزایده 8/000/000 ریال 
3- یکدستگاه گاو آهن تراکتور (خیش شیار زن) مستعمل و یکدســتگاه گاوآهن تراکتور (خیش پره اى) 
مستعمل به مبلغ پایه مزایده 11/700/000 ریال 4- یک دستگاه تلوزیون مستعمل 21 اینچ پاناسونیک به 
مبلغ پایه مزایده 300/000 ریال 4- یکدستگاه وانت به شماره انتظامى 583 م 57 ایران 13 سیستم تویوتا 
تیپ لندکروز رنگ بژ روغنى مدل سال 1978 میالدى با ظرفیت 1500 کیلوگرم و شماره موتور 704564 
و شماره شاسى 350828  از نظر اطاق و بدنه تصادفى و بازسازى شــده و آثار فروریختگى و رنگ رفتگى 
و همچنین آثار برخورد قابل رویت مى باشــد از نظر موتور و گیربکس معیوب نیاز به تعمیر و بازسازى دارد 
الستیکها 30 درصد بهره دهى جلوبندى و زیربند در حد متوســط و انهم نیاز به تعمیر دارد فاقد بیمه نامه 
فاقد باطرى سالم (بطور کلى وانت تویوتا مستعمل و در حال حاضر قابل استفاده و بهره بردارى نمى باشد 
به قیمت پایه مزایده 46/000/000 ریال ضمنا مزایده از مبالغ پایه شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته خواهد شد.م الف: 95/637 اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 

مبارکه/10/484
حصروراثت

قربان گندم کار ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 603 بـه شـرح دادخواست به کالسه 164/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بیگم کرمى چمگردانى بشناسنامه 
772 در تاریخ 95/05/05  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- جانعلى گندم کار ریزى فرزند نوروز على، ش.ش 255 ت.ت 1330 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
2- على اکبر گندم کار ریزى فرزند نوروز على، ش.ش 399 ت.ت 1342 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3-  
قربان گندم کار ریزى فرزند نوروز ، ش.ش 603 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4-  گوهرگندم 
کار ریزى فرزند نوروز على، ش.ش 23 ت.ت 1326 صادره از لنجان (دختر متوفى)5- خاتونجان گندمکار 
ریزى فرزند نوروز على، ش.ش 245 ت.ت 1335 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- زهرا گندم کار ریزى 

فرزند نوروز على، ش.ش 110 ت.ت 1339 صادره از لنجان (دختر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 902 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /486 /10
حصر وراثت

رضاقلى نظرى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 60 بـه شـرح دادخواست به کالسه 160/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین نظرى نوگورانى بشناسنامه 1 در 
تاریخ 1395/09/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- رضاقلى نظرى فرزند غالم  حسین ش.ش 60 ت.ت 1345 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 2- على 
نظرى فرزند غالمحسین ش.ش 37 ت.ت 1347 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 3- ابراهیم نظرى فرزند 
غالمحسین ش.ش 2070 ت.ت 1350 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 4- اسماعیل نظرى نوگورانى 
فرزند غالمحسین ش.ش 590 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- مهدى نظرى نوگورانى فرزند 
غالمحسین ش.ش 180 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- شهربانو نظرى نوگورانى فرزند 
غالمحســین ش.ش 1977 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا نظرى نوگورانى فرزند 
غالمحسین ش.ش 3070 ت.ت 1357 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- خورشید امینى نوگورانى فرزند 
حیدرعلى ش.ش 5 ت.ت 1325 صادره از باغبادران (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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 897 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/487
حصروراثت

بیژن عباسى راکى داراي بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 55 بـه شـرح دادخواست به کالسه 162/95 ش 5 ح 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسقلى عباسى راکى 
بشناسنامه 571 در تاریخ 95/09/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- صادق عباسى راکى فرزند عباســقلى، ش.ش 192 ت.ت 1342 صادره از کوهرنگ 
(پسر متوفى) 2- عباسعلى عباسى راکى فرزند عباسقلى، ش.ش 179 ت.ت 1347 صادره از کوهرنگ (پسر 
متوفى) 3- على عباسى راکى فرزند عباســقلى، ش.ش 392 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
4- بیژن عباسى راکى فرزند عباسقلى، ش.ش 55 ت.ت 1330 صادره از کوهرنگ (پسر متوفى) 5- صدیقه 
عباسى روکى فرزند عباسقلى، ش.ش 180 ت.ت 1349 صادره از کوهرنگ (دختر متوفى) 6- ملک نساء 
طهماسبى فرزند اسد، ش.ش 3 ت.ت 1308 صادره از مسجد سلیمان (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: 

898 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /10/488
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمد سهرابى خواهان آقاى محمد کرمى دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 662/95 ش 9 ح ثبت 
و براى روز دوشنبه مورخ 95/11/18 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1545 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/489
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 872/95 ش 2 ح - 95/10/6 نظر به اینکه خواهان غالمرضا نصیرى مجهول المکان با وکالت 
رضا خســروى دادخواســتی مبنى بر الزام خوانده به فک پالك خودروى پراید و مطالبه سفته  به طرفیت 
خوانده آقاى بهنام امینى در این مرجع به شماره کالسه 871/95 – 872/95  ش 2 ح مطرح  نموده اند و وقت 
رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/24 و 95/11/19 ساعت 4/15 – 5/30 بعدازظهر در نظر 
گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی 
تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و 
ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید.م الف: 1559 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/490 
ابالغ

شماره: 419/95 ش 1 ح اخطارشــونده: صاحب حقائیان به نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه اول 
حقوقى شوراي حل اختالف شاهین شــهر واقع در خیابان انورى فرعى 5 غربى وقت حضور: 95/12/17 
هفدهم اسفند 95 ساعت 5 عصر علت حضور: طى دعوى مطروحه از ناحیه خانم سمیرا بالود به طرفیت شما 
در وقت مقرر به شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه فرمایید. م الف: 1516 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/491
حصر وراثت

کبرى على اکبرى بشناسنامه شماره 18 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 570/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان ابراهیم کلهر 
بشناسنامه شماره 1620 در تاریخ یکشنبه 24 مرداد 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- کبرى على اکبرى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 18 نسبت با متوفى (زوجه) 2- معصومه کلهر فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 0481212663 نسبت با متوفى (فرزند) 3- احمدرضا کلهر فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 6640099055 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1565 شعبه اول حقوقی شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/492

مزایده
در پرونده 950256 و به موجب اجرائیه 230-95 مورخ 95/7/22 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه صنایع فلزى بنیاد پوشش به پرداخت 62/857/657 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
دانش پرویزى و مبلــغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت 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. صورت اموال مورد مزایده: 1- تعداد 200 عدد (دویست عدد) پایه روشنائى برق به طول 9 متر، 
پایه ها همگى از مدتها قبل در فضاى آزاد واقع در محوطه شــرکت، پایه ها تهیه شده از لوله با جنس ورق 
آهن سیاه، هرکدام به وزن تقریبى 110 کیلوگرم، هر پایه روشنائى شامل لوله هائى از سایز 3  اینچ و 4  اینچ 
و 5  اینچ که در امتداد یکدیگر جوشکارى و مونتاژ شده اند، ضخامت لوله ها حدود 4 میلیمتر و همگى فاقد 
هرگونه پوشش گالوانیزه یا رنگ. جمع بندى گزارش: ارزش قیمت پایه مزایده کل 200 عدد (دویست) پایه 
روشنائى فوق به شرط باســکول و از قرار کیلوئى 1900 ریال مجموعًا با وزن تقریبى بالغ بر 20 تن حدوداً 
مبلغ 380/000/000 ریال برآورد و  اعالم میگردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ 
و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان 
برگزارى مزایده: 95/11/6 ساعت 9  الى10، محل برگزارى مزایده: شعبه دوم حقوقى شاهین شهر، محل 
بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس 
به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به 
حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 1564  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/10/493
حصر وراثت

رضوان متقى زاده جزى بشناسنامه شماره 1105 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 569/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اسمعیل اشرفیان 
بشناسنامه شماره 170 در تاریخ 95/9/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- احسان 
اشرفیان فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 5100409177 نســبت با متوفى (پسر) 2- فاطمه زهرا اشرفیان 
فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 5100452188 نسبت با متوفى (دختر) 3- فرخنده غیاث جزى فرزند على 
شماره شناسنامه 48 نسبت با متوفى (مادر) 4- رضوان متقى زاده جزى فرزند قاسم شماره شناسنامه 1105 
نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1562 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/494
حصر وراثت

بتول هادى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 77 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 387/95 ش 2 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفرعلى هادى چادگانى 
بشناســنامه 24 در تاریخ 95/2/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- شــهربانو اســتکى چادگانى فرزند مهدیقلى به ش.ش 131 (همسر دائمى متوفى) 
2- بتول هادى بــه ش.ش 77،  3- ملوك هادى به ش.ش 2،  4- خدیجه هــادى به ش.ش 3 (دختران 
متوفى) 5- محسن هادى به ش.ش 130 ،  6- اسکندر هادى به ش.ش 124 (پسران متوفى). 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 نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

م الف: 88 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/10/523
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك 1983/4344 واقع در دهــق4  اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام داود سلیمانى فرزند سلیمان در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/11/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا سی  (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 2993 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت /10/651
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى معروف به ملک دشت برج پالك شماره 2038 فرعى 
واقع در دهق4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اسدا... صالح تبار فرزند نصرا... و 
غیره در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده، اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1395/11/14 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود 
روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي تا سی  (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2992 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك بخش مهردشت/10/652
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ویترین

شیر دوباره گران شد
داستان افزایش قیمت تکرارى لبنیات در سال هاى اخیر 
همچنان ادامه دارد و صنایع لبنى به بهانه هاى مختلف 
قیمت محصوالت خود را بــاال مى برند و برخوردهاى 
مقطعى ســازمان هاى نظارتى در این بــاره بى تأثیر 
است.قیمت مصوب هر لیتر شیر کم چرب و پر چرب 
با اعمال افزایش 6 درصدى در سال جارى، در پایگاه 
اطالع رســانى قیمت کاال و خدمات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان دو هزار و 800 تومان درج شــده  اما 
قیمت این محصوالت بعد از افزایش قیمت خودسرانه 
کره،  200 تومان افزایش یافته و به ســه هزار تومان 

رسیده است.

فرونشست زمین در 
آزادراه قم - کاشان

مدیرکل ژئودزى و نقشه بردارى زمینى سازمان نقشه 
بردارى کشــور گفت: 44 منطقه فرونشست در ایران 
از طریق تغییرهایى که داشــتند در دو مرحله بررسى 
مطالعاتى، شناسایى شده است.عبدالرضا سعادت افزود: 
عمده تغییرات فرونشست زمین ناشى از برداشت هاى 
بى رویه از منابع زیرزمینــى آب و جابه جایى صفحات 
زمینى است.وى گفت: فعالیت هاى انسانى مانند تونل 
ســازى و معدن کاوى از دیگر علت هاى فرونشست 
زمین است.سعادت ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت 
گرفته، از شهر قم تا بخش سلفچگان ساالنه سه میلیمتر 
تا چند سانتی متر فرونشســت رخ مى دهد و در آزادراه 

قم - کاشان نیز چندین فرونشست اتفاق افتاده است.

مدیر دیســچینگ شــرکت ملــى گاز ایــران گفت: 
به دلیل تمهیداتــى که از قبل اندیشــیده شــده بود 
خوشــبختانه قطع واردات گاز از ترکمنســتان خللى 
در گازرســانى به اســتان هاى شــمالى ایجاد نکرده

 است .
مهدى جمشــیدى دانا در پاســخ به این پرسش که در 
صورت بروز سرما و ادامه قطع واردات گاز از ترکمنستان 
آیا کمبودى در گازرســانى ایجاد نخواهد شــد، اظهار 
داشــت: تمام تالشــمان را انجام خواهیم داد تا قطعى 
گاز رخ ندهد اما ممکن است با بروز سرما شرایط سخت 
شود ومحدودیت هایى را برقرار کنیم، لذا از مردم تقاضا 

داریم که در مصرف گاز صرفه جویى کنند تا در نهایت 
صرفه جویى، گاز بخش خانگى در منطقه شمال کشور 
مانند گذشته به صورت پایدار وصل باشد تا زمستان را 

بدون مشکل سپرى کنیم.
مدیریت هماهنگى و نظارت بر تولیــد انتقال و توزیع 
گاز همچنین در مورد میزان واردات گاز از ترکمنستان 
گفت: روزانه حدود پنج میلیون متر مکعب گاز دریافت 
مى کردیم که با قطع شــدن آن از ســوى ترکمنستان 
کمبود را از دو ســمت داریم جبران مى کنیم و اگر هوا 
سردتر شــود نیاز به صرفه جویى هست تا فشار شبکه 

دچار افت نشود .

نایب رئیس شوراى ملى زعفران با تأیید این مسئله که 
ســهم ایران در تجارت جهانى طالى سرخ، آنچه باید 
باشد، نیست و با بیان اینکه ایران بین 150 تا 160 تن از 
زعفران مورد نیاز جهان را تأمین مى کند، اظهار داشت: 
ایران تأمین کننده 94 درصد زعفران دنیاست و در حدود 
6 درصد این محصول نیز توسط کشورهاى دیگر از جمله 

یونان، افغانستان، کشمیر هند و اسپانیا تأمین مى شود.
غالمرضا میرى افزود: البته باید گفت با وجود آنکه ایران 
94 درصد زعفران دنیا را تأمین مى کند اما ســهم ما در 
تجارت جهانى این محصول کمتر است چرا که به عنوان 
مثال کشورى مانند اسپانیا محصول ایران را خریدارى و 

به نام خود صادر مى کند بنابراین سهم کشورهاى دیگر 
در این میان افزایش پیدا مى کند.

نایب رئیس شوراى ملى زعفران گفت: دبى نیز یکى از 
کشورهایى است که محصول ایران را خریدارى و مجدداً 
صادر مى کند. البته اسپانیا چون خود تولید کننده زعفران 
است، طالى سرخ ایران را به نام خود صادر مى کند اما 
دبى چون تولیدى در ایــن زمینه ندارد، نمى تواند چنین 
کارى انجام دهد و زعفران ما را به نــام زعفران ایران 
مجدداً  به کشــورهایى مانند چین، آفریقا، کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس، هندوســتان، اروپا و آمریکا صادر 

مى کند.

اقدامات ایران براى مقابله با 
قطع گاز از سوى ترکمنستان

34درصد زعفران ایران 
به کام کشورهاى دیگر

در یــک پدیده نــادر، هــواى دى ماه ســال 95 
چهارمحال و بختیارى رنگ و بوى بهارى به خود 
گرفته است. تعدادى از کشاورزان و ریش سفیدان 
چهارمحال و بختیارى به خبرنگار ایرنا اعالم کردند 
که تاکنون دى ماه به این گرمــى را ندیده اند. در 
همین حال درختان در برخى از مناطق اســتان از 
جمله ســبزکوه در فصل زمستان برغم بارش برف 
طى دو هفته اخیر شکوفه زده است. معاون اداره کل 
هواشناســى چهارمحال و بختیارى با تأیید بهارى 
شدن هوا در زمستان مى گوید: این شرایط تاکنون 

براى استان در این فصل اتفاق نیافتاده است.
مهرداد قطره سامانى افزود: وجود این موج گرما در 
چهارمحال وبختیارى در فصل زمســتان به دلیل 
وجود یک موج پرفشار جنب حاره اى است. به گفته 
وى، گرم شدن دماى هوا در چهارمحال و بختیارى 
باعث آب شدن برف شــده به گونه اى که میزان 
برف انباشته در دى ماه امسال در کوهرنگ به صفر 
سانتیمتر رسیده است در حالى که این میزان در سال 

گذشته 155سانتیمتر بود.
چهارمحــال و بختیارى سرچشــمه دو رود بزرگ 
کارون و زاینده رود است و بارش برف در زمستان 
براى این استان و استان هاى همجوار به خصوص 

خوزستان و اصفهان حیاتى است.

زمستان چهارمحال 
وبختیارى بهارى شد!

کارتخوان هاى فروشــگاهى هم در ایران، سرنوشــتى 
خواندنى دارند. از روزى که اولین دستگاه وارد مغازه ها شد 
تا امروز که در هر کوچه و پس کوچه و خیابان و قطار و مترو 
هم به سهولت، دستگاه هاى کارتخوان براى خریدهاى 
غیرنقد مردم در دسترس است، این دستگاه ها در ایران فراز 

و نشیب داشته اند.  
به گزارش مهر، آنگونه که آمار رسمى بانکى مى گوید، در 
مهرماه سال جارى بالغ بر پنج میلیون و 555 هزار دستگاه 
کارتخوان فروشگاهى در کشور فعال بوده اند که البته نسبت 

به شهریورماه گذشته، رشدى 6 درصدى داشته اند. 
البته کارشناسان بانکى و دست اندرکاران تولید مى گویند 
که نیاز ســاالنه کشور ســاالنه 800 هزار تا یک میلیون 
دستگاه کارتخوان است که البته نباید عمر مفید هر دستگاه 
و تعمیرات احتمالى آن را هم  از نظر دور داشت اما نکته حائز 
اهمیت آن است که براى همین تعداد دستگاه نیز، ساالنه 

بالغ بر 130 میلیون دالر ارز از کشور خارج مى شود.
تمام اینها در شــرایطى اســت که هنوز تکلیف اخذ مبلغ 
کارمزدهاى دستگاه هاى کارتخوان فروشگاهى از مردم 
مشخص نیست و این بانک ها هســتند که دریافت این 
کارمزدهــا را به عهــده گرفته اند؛ اما باز هــم توزیع این 
دستگاه ها از سوى بانک ها به دلیل تراکنش هاى باالیى که 
دارند، جذاب است و هر یک از بانک ها تالش دارند تا بتوانند 
مغازه داران را تشویق کنند که از کارتخوان ها و پایانه هاى 

فروشگاهى آنها بهره بگیرند.
تمام اینها در شرایطى است که آمارهاى رسمى مى گوید 
هر تراکنش بین 300 تا 500 تومان براى بانک هزینه دارد 
که به هر حال، هر بانک براى ورود هر دستگاه باید حدود 
صد تا 130 دالر هم هزینه بپــردازد که همین امر ممکن 

است ارائه خدمات در قالب این طرح را با ضرر و زیان براى 
بانک ها همراه کند.

اما تولید این دســتگاه ها در کشور هم داستان خاص خود 
را دارد. تولیدکنندگان مى گویند که ساالنه توان تولید 200 
هزار دستگاه در داخل کشور را دارند؛ در حالى که اشتغالزایى 
آن را نیز نمى توان نادیده گرفت؛ یعنى همان 130 میلیون 
دالرى که هر ســال به جیب کارگران چینى، فرانسوى، 
تایوانى و حتى آمریکایى مى رود، مى تواند با رونق تولید، در 

اختیار اشتغالزایى براى کشور قرار گیرد.
آمار رســمى گمــرك حکایــت از آن دارد کــه اکنون 

دستگاه هاى کارتخوان فروشــگاهى با تعرفه 5 درصدى 
وارد کشور مى شود که ســاالنه 800 هزار تا یک میلیون 
دستگاه از کشورهاى فرانسه، چین، تایوان و حتى آمریکا 
وارد ایران مى شوند. این در حالى است که حمایت از تولید 
داخلى مى تواند زمینه ساز انتقال تکنولوژى به داخل کشور 
هم بشود.آنگونه که اطالعاتى دریافتى از وضعیت قیمت 
دستگاه هاى کارتخوان در اختیار است، واردات هر دستگاه 
کارتخوان فروشــگاهى بین صد تا 130 دالر هزینه دارد 
که اگر بتوان بخشــى از این تولید را در داخل کشور انجام 
داد، مى توان صرفه جویى ارزى مناســبى را در این زمینه 

حاصل کرد.
بر این اســاس، آنگونه کــه تولیدکننــدگان مى گویند، 
امســال که کشــور به جمع تولیدکنندگان دستگاه  هاى 
کارتخوان فروشگاهى در دنیا پیوســته است، دو میلیون 
دالر صرفه جویى ارزى صورت گرفته که در صورت تکمیل 
ظرفیت هاى تولید و سهل تر شدن شرایط براى واحدهاى 
تولیدى، به نظر مى رسد بتوان صرفه جویى الزم را صورت 
داد، به خصوص اینکه اکنون صحبت از وجود پنج میلیون 
دستگاه کارتخوان فروشــگاهى در مغازه هاى کوچک و 

بزرگ کشور مى شود.

روایت کارتخوان هاى فروشگاهى در ایران

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى اسفندیار شــمس درخواستى به مبلغ 
12/600/000 ریال بطرفیت آقاى محمد بابایى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
95/210  در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه 
مورخ 95/11/19 ساعت 4/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 884  شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره 

یک)/10/453
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1273/95- 95/10/6 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: مریم درخشان دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده ایوب مجید رسول به شوراى حل اختالف شعبه سیزدهم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1273/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/18 
ســاعت 9 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 یک بار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 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: 2941 شعبه 

13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/454
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 619/95- 95/10/5 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: غالمرضا قربانى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به طرفیت خوانده على وکیلى به شــوراى حل اختالف شعبه 7 گلدشت شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره  ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/11/19 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2936 شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد گلدشت  (مجتمع شماره یک)/10/455
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 617/95 ش ح/7- 1395/10/5 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: غالمرضا قربانى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده مهدى عارفى نیا به شــوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/19 ساعت 
3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 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: 2934 شعبه 

7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (گلدشت)(مجتمع شماره یک)/10/456
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103731504469 شــماره پرونده: 9509983731500584 شماره بایگانى شعبه:  
950594 خواهان محمد حرى نجف آبادى دادخواستى به طرفیت خواندگان س ید جمال ساعدى و پیمان 
زمانى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983731500584   ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1395/12/7 و ساعت 8:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 2930 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/457

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 429/95 ش ح/6- 1395/10/6 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مرتضى باقرى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مجتبى نوروز مکارى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 429/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/16 
ساعت 3:15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود.چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2945 شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/458

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 1135/95- 95/10/6 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: زهره پور پیرعلى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده سید حبیب اله حسینى به شوراى حل اختالف شعبه سیزدهم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  1135/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/18 
ساعت9/30 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2949 شعبه 13 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/459 /10
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 506/95 ش ح/6- 1395/10/1 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: حسین معینى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مجید نادرى به شــوراى حل اختالف شعبه شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 506/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/16 
ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور شــورا 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: 2954 شعبه 

ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/460
مزایده

در پرونده کالســه 930036 ح / 4 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه حقوقى دادگسترى دهاقان 
محکوم علیه اجرایى آقاى  عبداله هادى پور محکوم است به پرداخت 256/199/000 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 6/236/750 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است.یکدستگاه کامیونت بارى آمیگو 
بشماره انتظامى 565 ع 83 ایران 12 مدل 1387 با ظرفیت 4/5 تن و داراى 6 حلقه الستیک فرسوده فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث شیشه جلو شکسته و باطرى خوابیده بارزش 240/000/000 ریال برآورد و تعیین 
گردیده.که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از 
طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/10/29 و ساعت 12 در همان محل اجراى احکام به 
فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2951  اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى  شهرستان نجف آباد/10/461
مزایده

شماره نامه: 9510113730601056 شــماره پرونده: 9209983730200181 شــماره بایگانى شعبه: 
950003 در پرونده کالسه 950003  اجرایى و به موجب دادنامه 9209973730200634 صادره از شعبه 
دوم عمومى نجف آباد و دادنامه 9209970369901701 صادره از شعبه 20 تجدیدنظر اصفهان محکوم 
علیه اجرایى آقاى قربانعلى خلیلى فرزند نصراله محکوم اســت به پرداخــت 571/063/000 ریال بابت 
الباقى محکومیت اصل خواسته محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم لها وراث محمد 
صالحى و مبلغ 4/500/000 ریال نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشــناس رسمى دادگستري منتخب آقاي حیدر حیدرى 
به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است. یک قطعه ملک به شــماره 5/1165 واقع در امیرآباد نرسیده به فلکه 
امیرآباد خیلبات مفتح در عمق 200 متر از شــمال خ دکتر شــریعتى پالك غربى زمین بایر و محصور به 
مساحت 1267/5 مترمربع که 10 و 2 هفتم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالك جمعا به مساحت 181 
مترمربع از عرصه بصورت مشاع که بدون در نظر گرفتن اســتخر به قیمت 850/000/000 ریال ارزیابى 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده از طریق 
اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/11/6 ســاعت 10 صبــح و در همان محل اجراى احکام به 
فروش میرسد، برنده مزایده شخصی اســت که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فی المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. 
ضمناً  خریدار می تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/ اموال/ ملک مورد نظــر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 2950  اجراي احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی دادگسترى نجف آباد/10/462
مزایده

در پرونده کالســه 950249 اجرایى و به موجب دادنامه 681-95 صادره از شــعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى  محمد جواد حجتى و زهرا رادمهر محکوم است به پرداخت ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 543/017/311 ریال نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس 

رسمى دادگسترى منتخب آقاى سرهنگ حسن پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است.1- سوارى 
پراید مدل 95 سفید سالم به شماره انتظامى 84 م 748 ایران 43 به مبلغ نوزده میلیون تومان مورد ارزیابى 
قرار گرفته است.2- سوارى سمند مدل 1394 تیپ LXXUV رنگ سفید به شماره انتظامى 61 م 782 
ایران 43 وضعیت سالم الستیک 60٪ کارایى دارد که به مبلغ بیست و هفت میلیون تومان برآورد گردیده 
است.  با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/10/29 و ساعت صبح در همان محل اجراى احکام به فروش 
میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حســاب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2944  اجراى احکام 

شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/10/463
مزایده

شماره نامه: 9510113730601127 شــماره پرونده: 9509983730200347 شــماره بایگانى شعبه: 
950320 در پرونده کالســه 950320  اجرایى و به موجب دادنامــه 9510423730200199 صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت صنایع کاشى اصفهان محکوم است به پرداخت 
78/355/952 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له محمود عباسى و مبلغ 
800/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي حســین پورقیصرى به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است. یکدستگاه پراید سوارى مدل 1384 به شماره انتظامى 56 س 892  ایران 13 به مبلغ 
65000/000 ریال ارزیابى گردید که خودروى فوق آثار تصادف بر روى گلگیر جلوى ســمت چپ و درب 
جلو مشهود اســت. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 1395/11/03 ساعت 10 صبح و در همان 
محل اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار می گردد. ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر 
بازدید بعمل آورد. م الف: 2929  اجراي احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی دادگسترى نجف آباد/10/464

فقدان سند مالکیت
شماره: 1395/12/311774- 95/09/30 چون خانم خدیجه بیگم سلیمانى نجف آبادى فرزند محمدحسن 
به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت 
چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 486/6 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 228 دفتر 572 ذیل ثبت 130360 که بنام خدیجه بیگم ســلیمانى نجف 
آبادى فرزند محمدحسن ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است.  نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 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 اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2957 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/465 

اجراییه
شماره: 568/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 897 تاریخ 95/06/17 حوزه 5 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- محمدرضا درعلى نبى 2- حسن حاج باقرى 
به نشانى 1- امیرآباد خ مفتح خ طالب ده مترى طبقه اول پ آن 59154 ، 2- مجهول المکان  محکومند به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد  هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى 3- پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخهاى 95/6/17 و 95/5/17 لغایت پرداخت 
و 4- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له محسن جمشیدیان بوکالت مجید محمدى به نشانى 
جوزدان خ امام جنب بانک 8585117935 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2983 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/466
اجراییه

شماره: 869/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 2296 تاریخ 95/8/8 حوزه  پنجم حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهما: 1- مجتبى محمدخانى 2- سیما فرامرزى به 
نشانى 1- امیرآباد خ بهشتى خ عطار کوچه نور منزل پنجم شمالى 2- مجهول المکان محکومند به محکوم 
علیه ردیف دوم به انتقال سند شماره انتظامى ایران81-656 د 42 و محکوم علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ 
دو میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بعنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له ابراهیم بهارلویى 
به نشانى امیرآباد خ بهشتى خ شــهریار فرعى دوم پ اول فرعى اجرایى و پرداخت نیم عشر دولتى به مبلغ 
هفتصد  هزار تومان مى باشــد.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 

اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2955 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/467
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423730200479 شــماره پرونــده: 9409983730200889 شــماره بایگانی 
شــعبه: 940901 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509973730200271 محکوم علیه مســعود محرابى دولت آباد فرزند بیژن به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10660000 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت محکوم به 
که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم لهم 
1- شرکت زرین سپاهان به نشانى اصفهان خ کاشانى جنب تصویر بردارى سپاهان ساختمان پردیس واحد 
6 ، 2- رامین فانى فرزند قباد به نشانى اصفهان خ کاشانى جنب تصویربردارى سپاهان پردیس واحد 6 به 
انضمام پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت 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 سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و 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 شود (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 شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2928 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/468 /10

حصر وراثت
مسعود محمدبیگى دهقى داراي شناسنامه شماره  1-012604-108 به شرح دادخواست به کالسه 514/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى محمدبیگى 
دهقى به شناسنامه 188 در تاریخ 1395/9/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مســعود محمدبیگى دهقى فرزند متوفى ش.ش 1-012604-108 و ت.ت 
1369/6/22،  منصوره محمدبیگى دهقى فرزند متوفى ش.ش 7-233480-109 و ت.ت 1364/6/6 ،  
مهراز محمدبیگى دهقى فرزند متوفى ش.ش 8-094562-108 و ت.ت 88/10/13 ، منیره محمدبیگى 
دهقى فرزند متوفى ش.ش 1-043027-108 و ت.ت 1376/4/7، ســکینه امینى دهقى همسر متوفى 
ش.ش 183 و ت.ت 1349/2/1 و فرزند على امینى دهقى مى باشــد. 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 این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2912 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/10/469
حصر وراثت

احمد مال اسماعیلى داراي شناسنامه شماره  8 به شرح دادخواست به کالسه 386/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه عرب دمآبى به شناسنامه 772 در تاریخ 
1395/7/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد مال 
اسماعیلى فرزند متوفى به ش.ش 8 و ت.ت 1351/1/6،  2- حمید مال اسماعیلى فرزند متوفى به ش.ش 
87 و ت.ت 135/5/6،  3- پرویز مال اسماعیلى فرزند متوفى به ش.ش 108 و ت.ت 1357/3/1 ،  4- امیر 
مال اسماعیلى فرزند متوفى به ش.ش 68 و ت.ت 1361/3/18 ،  5- محمود مال اسماعیلى فرزند متوفى به 
ش.ش 4-014325-108 ت.ت 1369/8/27،  6- اکرم مال اسماعیلى فرزند متوفى به ش.ش 68 و ت.ت 
1361/3/18. 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 این شعبه شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2913 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت /10/470

حصر وراثت
ســعادت یزدانى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 874 به شرح دادخواســت به کالسه 1241/95 
ش 14 ح از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان نیره 
روحى نجف آبــادى بشناســنامه 15574 در تاریــخ 94/11/06 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســهیل یزدانى نجف آبادى بــه ش.ش 821  ، 
2- ســعادت یزدانى نجف آبادى به ش.ش 874  (پســران متوفــى) 3- عظیمه یزدانــى نجف آبادى 
به ش.ش 22727  (دختر متوفــى). متوفى به غیــر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نمایــد تا هرکســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 2943 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/471
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آبادانى ها 
عقیلى را مى خواهند

نادر دست نشـان که لیگ برتر را با نفت آبادان خوب 
آغاز کرده بود، افول کرد و نتوانسـت همان روند را تا 

پایان نیم فصل اول حفظ کند.
سرمربى نفت آبادان تصمیم گرفته که در نیم فصل 
نقل و انتقـاالت تیمش را تقویت کند.شـنیده شـده 
آرش افشـین و محمـد آرام طبـع دو بازیکـن مازاد 
استقالل و پرسـپولیس تهران در سـبد خرید دست 
نشـان قرار دارند.امـا نکته جالـب تر آنکـه علیرضا 
نورمحمـدى کاپیتـان فصـل گذشـته پرسـپولیس 
و هـادى عقیلـى مدافـع پا به سـن گذاشـته سـابق 
سـپاهان هـم مـورد توجـه دسـت نشـان قـرار 

گرفته اند!
نورمحمـدى ابتداى فصل جـارى از سـیاه جامگان 
مشـهد جـدا شـد و هنـوز بـازى نکـرده اسـت و 
آخریـن بـازى عقیلـى را هم کمتر کسـى بـه خاطر 

دارد!

شب سختى بود... 
رشید مظاهرى یکى از سـه دروازه بان لیست جدید 
کارلوس کى روش اسـت که  خـود را بـه کادر فنى 
معرفى کرده اسـت. دروازه بان ملى پوش تیم ذوب 
آهن که شـنبه درون دروازه ذوب آهن قرار داشت و 
شکسـت تلخى را در نیمـه نهایى جام حذفـى برابر 
تراکتورسازى تجربه کرد، در مورد اردوى جدید تیم 
ملى و وضعیت باشـگاهش مى گوید:  بازى شنبه را 
خدا به مـا داد و خوب شـد باختیم. ایـن را جدى مى 
گویم.حاال دیگر به فکر فینال حذفى نیسـتیم و مى 
رویم در لیگ قهرمان شویم. شب بعد از بازى، شب 
سختى براى من بود و درست نخوابیدم. اما فکر مى 
کنم از حـاال تمرکزمان به صـورت کامل روى لیگ 

است و این اتفاق مثبتى است. 

راه ماندن رحمتى در استقالل
داسـتان مهدى رحمتى و اسـتقالل هنـوز به نتیجه 
خاصى نرسیده. در شرایطى که شایعه شد استقالل 
بخاطر مشکالت مالى توان پرداخت طلب رحمتى 
را ندارد و به همین دلیل او در استقالل ماندنى شده، 
اما انـگار منصوریان هنـوز در این مـورد به نتیجه 
نرسـیده. گویـا او مـى خواهـد از روش کى روش 
در قبـال رحمتى درباره گلر تیمش اسـتفاده کند.
 یکى از سـایت هاى نزدیک به استقالل در این 
باره نوشته اسـت: اگر سـیدمهدى رحمتى بابت 
اتفاقـات روزهـاى اخیـر از علیرضـا منصوریان 
عذرخواهـى کنـد، سـرمربى اسـتقالل نـام او را از 
لیسـت مازاد خارج خواهد کرد و در غیـر اینصورت، 
نام رحمتى به عنوان یکى از خروجى هاى استقالل 

منتشر خواهد شد.

غایبان خرمشهر
دیـدار فینال جـام حذفـى کـه در خرمشـهر برگزار 
خواهد شـد، غایبـان پرشـمار و سرشناسـى خواهد 
داشـت. هر دو دیدار مرحله نیمه نهایـى در اصفهان 
جنجال هاى خاص خود را داشت تا افرادى از هر دو 
تیم نفت تهران و تراکتوسـازى از حضور در مسابقه 
فینال محروم شـوند.در بازى سپاهان و نفت تهران، 
اعتراضات دایى بـه عملکرد داورى نهایتـًا منجر به 
اخراج او شـد تا بازى فینال را از سکوهاى ورزشگاه 
خرمشـهر دنبال کند. با توجه به تأثیـرى که حضور 
همیشـگى دایى در کنار خـط براى نفتى ها داشـته، 
بزرگ ترین غایـب تهرانى ها سرمربى شـان خواهد 
بود. توحید غالمى و عباس بوعـذار هم که در بازى 
با سـپاهان اخراج شـده بودند دیگر غایبان تیم نفت 
هسـتند. گفته مى شـود محمد دانشـگر هـم که در 
بازى با استقالل اخراج شده بود، در بازى نهایى هم 
نمى تواند نفت را همراهى کند. از تراکتورسازى هم 
کرار جاسم در دیدار فینال غایب خواهد بود. هافبک 
عراقـى درحالـى که تا لحظـات آخر حضـورش در 
زمین فوالدشـهر آرامش خود را حفظ کرده بود، 
در زمان تعویض یک کارت زرد دریافت کرد و 
لحظاتى بعد با گرفتن کارت دوم اخراج شـد و 

بازى فینال را از دست داد.

تایم اوت

حدود یکسال و نیم قبل، بازى تراکتورسازى و نفت در 
هفته آخر لیگ چهاردهم تبدیل به جنجالى ترین بازى 
تاریخ لیگ برتر شد. تراکتورســازى که بیشتر هفته ها 
صدرنشین لیگ بود، نتوانســت اولین قهرمانى لیگ را 
جشن بگیرد. تراکتورى ها بعد از یک فصل تلخ، دوباره 
به کورس قهرمانى برگشته اند و شانس قهرمانى در لیگ 
و حذفى را دارند. این بار هم مانع قهرمانى آنها در هر دو 

جام، نفت تهران است.
تراکتورســازى براى قهرمانى در فینــال حذفى، باید 
نفت تهران را در خرمشــهر شکســت دهد. قهرمانى 
تراکتورســازى در لیگ برتر هم مثل لیگ چهاردهم، 

به بازى هفته آخر بــا نفت تهران در یــادگار امام(ره) 
گره خورده اســت. تراکتورى ها در هفته ســى ام لیگ، 
باید میزبان نفت تهران باشــند. سرنوشتى شبیه لیگ 

چهاردهم، که پایانى تلخ براى آنها رقم زد.
قهرمان نشــدن تراکتورســازى، نفت را به کابوســى 
ابدى براى تراکتورسازى تبدیل مى کند اما در صورتى 
که آنها دو جــام را مقابل ایــن تیم فتــح کنند، جاى 
خاطرات تلخ دو فصــل قبل را با خاطــره اى خوب از 
این تیــم عوض مى کنند. فعــًال در قــدم اول، آنها در 
بازى رفــت و در تهران برد شــیرینى مقابل نفت دایى 

داشتند.

کى روش که بــراى بازى ایران برابر ســوریه در غیاب 
بیرانوند به سوشا مکانى براى ایســتادن درون دروازه 
تیم ملى اعتماد کرده بود، در لیست جدیدش و درحالى 
که مکانى در ایران مشغول اســتراحت مى باشد نام او 
را در بین دعوت شــدگان قرار نداد. مکانــى در بازى با 
سوریه با پشت سر گذاشتن اخبارى و مظاهرى توانست 
مرد شماره یک دروازه ایران شــود، اما در همان دقایق 
ابتدایى بازى با یــک خروج اشــتباه موقعیت خوبى را 
براى ســورى ها فراهم کرد و دلهره را به نیمکت ایران 
انتقال داد تا کى روش در آن بازى تا انتها با خط دفاعى 
محتاطانه ادامه دهد تا توپ به خط نامطمئن دروازه تیم 

ایران نرسد. احتماًال همان اشــتباه اول سوشا، آخرین 
اشتباه او بوده و دروازه بان میوندالن نروژ دیگر براى مرد 
پرتغالى فوتبال ایران قابل اعتماد نیســت. به خصوص 
که این روزها، هم بیرانوند از مصدومیت برگشته و هم 
مظاهرى و اخبارى روزهاى خوبى را ســپرى مى کنند. 
دروازه بانان ذوب آهن و تراکتورسازى آمادگى مناسبى 
دارند و کى روش ترجیح مى دهد از آنها در اردوى تیم ملى 
اســتفاده کند. احتماًال با ادامه درخشش این سه دروازه 
بان جوان لیگ برتر، سوشــا مکانى و علیرضا حقیقى 
فعًال جایــى در تفکرات کارلوس کــى روش نخواهند 

داشت.

خداحافظى کى روش 
با سوشا

گره کور قهرمانى 
تراکتور

 روز انتقام!

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

صفحات مجازى دارد.
 

■ اقدام بسیار درستى که باشگاه سپاهان در قبال 
برنامه «ورزش و مردم» در پیش گرفته، امیدوارم 
ادامه پیدا کند. ســپاهان و ســایر  باشگاه هایى
که  در این برنامه مورد اجحاف قــرار گرفته اند 
باید از بهرام شفیع به صدا و سیما شکایت کنند. 
سال هاى سال اســت که این برنامه با اجراهاى 
خســته کننده شــفیع تایم خوبى از شبکه یک 
را در اختیار مى گیرد و هر آنچه مورد خواســت 
و نظرهاى شــخصى مجرى پرسپولیســى این 
برنامه اســت گفته مى شــود. برخالف برنامه 
90 که تقریبًا در هــر موضوعى به طرفین ماجرا 
امکان پاسخگویى داده مى شــود در این برنامه 
عمومًا یک طرفه صحبت مى شــود و خبرى از 
تبادل نظــر و احترام به همه طرفیــن درگیر در 
یک ماجرا نیست. ضمن اینکه بهرام شفیع بسیار 
متملق است و وقتى بر روى مدار چاپلوسى بیافتد 
دیگر قصد ندارد که از آن فاصله بگیرد. حاال که 
راه جدیــدى در اعتراض به این برنامه توســط 
مدیران سپاهان باز شده اســت باید تا آخر ادامه 
پیدا کند و به هیچ وجه  سپاهانى ها کوتاه نیایند. 
باید به جنگ این برنامه فسیل شده و بى محتوا 
رفت تا به خود اجازه ندهد به سپاهانى ها توهین 

کند.

■ موضوعــى که بارهــا براى ســتون صداى 
هــواداران روزنامه نصــف جهان نوشــته ام و 
رسانه هاى ســپاهانى هم به آن اشــاره کرده 
اند معضل پنالتى در این تیم اســت. شــما اگر 
بازى هاى پرســپولیس در لیگ گذشته را آنالیز 
کنید متوجه مى شوید که بیشــترین ضربه اى 
که برانکو و یارانش ســال گذشته خوردندکه در 
نهایت باعث شد دستشان از جام قهرمانى کوتاه 
بماند این بود که معضل پنالتى داشتند و امتیازات 
مهمى را بخاطر خراب کردن پنالتى هاى خود از 
دست دادند. االن سپاهان دچار این بیمارى شده 
است و متأسفانه با اینکه هفته هاست مشخص 
شده که زردها در این بخش دچار مشکل بزرگى 
هستند، هنوز که هنوز است کادر فنى و سرمربى 
ســپاهان نتوانســته اند براى حل این مشکل 

چاره اى بیاندیشند. 

■ تیم فوتبال ذوب آهن باید شکســت در دیدار 
نیمه نهایى در برابر تراکتورســازى را فراموش 
کند و فقط و فقط به ادامه مســابقات لیگ برتر 
فکر کند. حاال که دیگر در جام حذفى نیستید به 
فکر این باشــید که براى اولین بار قهرمان لیگ 
برتر شــوید. ذوب آهن با همه هزینه هایى که 
در فوتبال ایران انجام داده اســت خوب نیست 
که حتى یــک قهرمانى لیگ برتــر در کارنامه 
ندارد. امســال هر طور شــده باید این طلسم را 
بشکند و قهرمان شــود. با بازیکنانى که مجتبى 
حســینى در اختیار دارد و با اندکــى تقویت تیم 
مى تــوان به این هدف رســید. به شــرط آنکه 
کادر فنى شــرایطى را فراهم کنند که بازیکنان 
هرچه زودتر از جــو دیدار نیمــه نهایى بیرون 

بیایند.

■ چند روزى که ویســى به ایتالیا رفته تمرینات 
زیر نظر چه کسى برگزار مى شود؟ چرا این آقا تا 
یک تعطیلى پیش مى آید خیلى ســریع به خارج 
از کشور مى رود؟ این ســفرها چه سودى براى 

سپاهان دارد؟

صداى هواداران

استفاده اســت که البته  خیلى هم نمى تواند احساس وى از سپاهان به عنوان ســکوى پرتاب خود در حال شرایط نسبت به او بدبین تر شوند و احساس کنند که فقط باعث مى شــود که هواداران ســپاهان در این دانش افزایى بوده اســت به صالح ویسى نیست و به هر تقدیر این سفرهاى مکرر که عمده آنها با تابلوى از خود به نمایش نگذاشته است.و  حضور در جام باشگاه هاى جهان در کارنامه دارد را نشین، قهرمانى در جام باشگاه هاى آمریکاى جنوبى و هیچ نشــانى از گلرى که حتى بــه عنوان نیمکت برتر، عملکرد متوســطى را از خود بر جاى گذاشته هیدروژنى سپاهان باشــد در بیشتر دیدارهاى لیگ و خداحافظى کرد و لى اولیویرا هم که قرار بود بمب تیم آورد، پول خود را تمام و کمال تا نیم فصل گرفت باشگاه قرار گرفت. این بازیکن بالهاى زیادى بر سر اولیویرا» بود. پدرو هنریکه هم اینک در لیست  مازاد بود که دستاورد آن جذب «پدرو هنریکه» و «لى مأموریت باشگاهى انجام شده بود حضور در برزیل تنها سفر ویسى که به نوعى مى توان گفت براى انتقاالت زمستانى کند.داشت حواسش را بیشــتر معطوف تیم و نقل و غیبتى که در تمرینات به واسطه این سفر خواهد مکرر بر سر تیمش بماند و به جاى چند جلسه سپاهان برسد! بهتر نیست به جاى سفرهاى اســت و این دانش ها کى قرار است به داد این چندمین سفر وى به منظور دانش افزایى خجالت وى در آمدند. خیلى ها پرســیدند تلخ با جــام حذفى صــورت پذیرفت، از بالفاصله پس از  باخت بــه نفت و وداع مجازى با توجه به اینکه این ســفر هم انتشار خبر ســفر وى به ایتالیا در فضاى خشمگین تر مى کند. خیلى از آنها پس از که هــواداران ســپاهان را خشــمگین و قبول مسئولیت در سپاهان اســت. سفرهایى است! این چندمین ســفر وى به خارج از کشور پس از طور مى گویند که به منظور دانش افزایى انجام پذیرفته تهران راهى ایتالیا شد. سفرى که خود و نزدیکانش این عبدا... ویســى بالفاصله پس از دیدار سپاهان- نفت بهاره حیاتى
این روزها عبدا... در ایران حضور داشــته باشد و براى نقل و انتقاالت زمستانى فرا رسیده است و بهتر بود در بیهوده اى باشد.

وقت آن رسیده که اشتباهات خود در یارگیرى تابستانى سپاهان در زمان نقل و انتقاالت نیم فصل را داده و حاال پى برده، چندین هفته اســت که وعده ترمیم و تقویت کند. وى که به شکست خود در نقل و انتقاالت تابستانى جذب بازیکنان درخواســتى اش و تقویت تیم تالش 
او اجازه نخواهد داد ویســى مانند تابســتان در نقل و با ساز و کار خود و طبق اســتانداردها  پیش برود. قطعًا ها رویه اى متفاوت دارد و عالقه مند اســت هر چیزى اما ظاهراً محسن طاهرى مدیر عامل جدید سپاهانى آن بود فاصله زیادى دارد.حرفه اى که باشگاه سپاهان سال ها آغازگر و پرچمدار قرار دادهاى داخلى را امضاکند، بى معناست و با شرایط گونه اى که قراردادها در خانه بسته شود و خود ویسى حد و حصر براى ســرمربى در فصل نقل و انتقاالت به باقریان بود و گرنه در شرایط استاندارد داشتن اختیار بى راحت بود. شــاید این اختیار تام هــم به جهت ضعف فوالد مبارکه براى بستن تیم به ویسى داده بود خیالش نداشت  و با توجه به اختیار تامى که مدیرعامل کارخانه اصفهانى است. او خیلى کارى به مسائل مختلف باشگاه ضعیف ترین مدیر عامل تاریخ 63 ســاله این باشگاه باشگاه را بر عهده داشت که همه چیز نشان مى داد او انتقاالت عمل کرد.در آن موقع اصغر باقریان مدیریت در ابتداى فصل ویســى با اختیار تــام در فصل نقل و سیاست و شعار صرفه جویى ویسى بوده است؟که هیچ دستاوردى براى باشــگاه نداشته، در راستاى کرده و قرار داد خود را فسخ کرده است. این 500 میلیون هنریکه مبلغى در حدود 500 میلیون از باشگاه دریافت تیم را به هر قیمتى و با خریدهاى بى کیفیت پر کنیم. بود بهتر نبود انجام نشود؟ الزم نیست سهمیه خارجى و با بازى هایى که از او دیدیم و روى اعصاب هواداران پدرو هنریکه با نمایش ضعیفش، با پنالتى که به هدر داد صرفه جویى داد، امــا اى کاش توضیح دهد که جذب در بستن تیم شکست فاحشى خورده است. او بارها شعار زردها را کنار گذاشته است، کامًال در مى یابیم که وى یاد کند، زیاده روى کرده و بیش از حد بازیکنان با تجربه که دوست دارد از این اقدام به عنوان انقالب بزرگ خود بسیارى اذعان دارند که او در تغییر و تحوالت سپاهان او بى کیفیت ظاهر شــده اند، هنگامــى که مى بینیم در سپاهان مى شود و وقتى که برخى دیگر از خریدهاى قرار گرفته اند، وقتى که صحبت از  دیپورت على هلیچى سپاهان با مانور زیاد آنها را به تمیش آورد در لیست مازاد وقتى که پدرو هنریکه  و عماد میر جوان که سرمربى را جبران کند. 

به سپاهان بازگرداند.و اقتدار گذشته سیستم ادارى و مدیریتى را تا حدودى است که در صورت انجام کامل ،مى تواند نظم و انضباط باشگاه باشــد.این موضوع مبارکى در باشگاه سپاهان باید همه اقداماتش با مجوز مدیر عامل و هیئت مدیره یکه تازى در مســائل تیم فوتبال را نخواهد داشت و قبل نیســت و دیگر اختیار انجام هر کار غیر منطقى و جایگزین باقریان شده، ویسى دریافته که شرایط مثل راحت کرده بود. اما حاال که چند ماهى است  طاهرى خیال ســرمربى ســپاهان را براى انجام خیلى کارها این موضوع ورود خواهد کرد. دوستى باقریان و ویسى، انتقاالت هر کارى که دلش بخواهد را انجام دهد و به 
رقم زده است تا کجا ادامه خواهد داشت.سپاهان و نفتى ها بر روى اتفاقاتى که على دایى آنها را شکست سختى از قلعه نوعى بخورند. باید دید تا جنگ سپاهانى ها به شدت مایلند على دایى و تیمش در فینال در فینــال» باز هم به دایــى تاخته و نشــان داده که فینال پیروز شوى» و «مصاف آرسن لوپن و امیرخان خواهد داشت، با دو تیتر «محال است با هوچى گرى در که این تیم با على دایى و نفتى ها در  فینال جام حذفى تراکتورسازى و امیر قلعه نوعى به دیدار نهایى و مصافى باشگاه سپاهان محسوب مى شــود با توجه به صعود اما روزنامه «صداى ســپاهان» که رسانه الکترونیک طنز متعددى در مورد نوشته شد.اجتماعى سپاهانى ها مورد تمسخر قرار گرفت و مطالب سرمربى شان کرد. بیانیه اى مالل آور که درشبکه هاى به واکنش و انتشــار بیانیه اى چند بنــدى در دفاع از این تیترها و مصاحبه ها باشــگاه نفت تهران را مجبور خارج مى شد هم کار خدا بود؟زشــت و توهین هایى که در کنار زمین از دهان دایى خود به طرز کنایه آمیزى از دایى پرسیده بود آیا الفاظ به گل تبدیل نشود. محسن طاهرى در ادامه مصاحبه نفت بود که اعتقاد داشت کار خدا بود که پنالتى سپاهان او نیست. این ســخنان در واکنش به سخنان سرمربى نسبتًا تندى به دایى یادآورى کرد که خدا فقط متعلق به داشته باشند. مدیرعامل باشگاه سپاهان هم در مصاحبه روزنامه الکترونیکى شــان به دایى حمالت متعددى خجالت دایى و باشــگاه نفت در بیایند و در ســایت و زد، به موضوعى تبدیل شــد که سپاهانى ها حسابى از که در این دیدار از على دایى سرمربى نفت تهران سر دیدار سپاهان-نفت تهران و حرکات عجیبى و غریبى آرسن لوپن و امیرخان!

         تحلیلى بر2 رویداد روزهاى اخیر
 این دفعه زودتر بیا! این دفعه زودتر بیا! 

ر خکه هــواداران ســپاهانقبول مسئولیت در سپاهان اساست! این چندمین ســفر وى به خ با جــام حذفىصبالفاصله پس از  باخمجازى با توجه به ایانتشار خبر ســفر وىخشمگین تر مى کند. بفقط باعث مى شــودانش افزایى بوده اسبه هر تقدیر این سفرهاز خود به نمایش نگذاو حضور در جام باشگانشین، قهرمانى در جامو هیچ نشــانى از گلرىبرتر، عملکرد متوســطهیدروژنى سپاهان باشو خداحافظى کرد و لىتیم آورد، پول خود را تماباشگاه قرار گرفت. اینبااولیویرا» بود. پدرو هنریکبود که دستاورد آن جذبمأموریت باشگاهى انجامتنها سفر ویسى که به نوانتقاالت زمستانى کند.داشت حواسش را بیشــغیبتى که در تمرینات بهمکرر بر سر تیمش بمانسپاهان برسد! بهتر نیساســت و این دانش هاین چندمین سفر وىخجالت وى در آمدندتلخ شرایط نسبت به او
وى از سپاهان به عن
استفاده اســت که

نقل و انتقاالت زمسبیهوده اى باشد.
این روزها عبدا... د
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مصطفى فراغت

  همه اعتقاد دارند دایى، من مى گویم موعود. اخراج غالمى، اعالم پنالتى 
به سود سپاهان، اعتراض هاى وحشتناك دایى، اخراج توسط داور، بیرون 
نرفتن از زمین، ضربه بِد حاج صفى، بیرون رفتن توپ، دق کردن ویسى 
وصعود نفت به فینال. بعد از بازى نفت و سپاهان هجمه زیادى علیه دایى 
ایجاد شد. استقاللى ها و ســپاهانى هاِى خشمگین هر چه دم دستشان 
بود ســر دایى کوبیدند و به اخالق و رفتارش گیر دادند و به ســرکش 
بودن اش. مى گفتند اگر زمان بازى کشــته نمى شد، اگر اعتراض نمى 
کرد، اگر زودتر از زمین بیرون مى رفت تمرکز احسان به هم نمى ریخت 

و پنالتى گل مى شد و سپاهان در وقت اضافى فینالیست مى شد. 
همه اعتقــاد دارند دایى، من بــاز هم مى گویم موعود. بیشــتر از آنکه 
مقصر هرج و مرج دیدار سپاهان ونفت، دایى باشد باید به عملکرِد موعود 
بنیادى فِر و بنیادى فرها اعتراض داشت. مگر مى شود داور کسى را اخراج 

کند و او بیرون نرود؟
بله مى شود. وقتى داور ُکپ کند اینطورى مى  شود. به یکى از داوران عزیز 
گفتم مقصر دیدار سپاهان- نفت تهران بیشتر موعود است تا دایى و او 
قبول کرد. خاطره اى گفت که جالب بود و مى تواند کمک حال داوران 
جوان باشد: «ســال پیش مربى لورکوزن اعتراض کرد و به داور فحش 

داد، دو کلمه کافى بود که  داور اخراجش کند و اخراج شد. مربى لورکوزن 
مثل دایى گفت بیرون نمى روم. داور توپ را برداشــت گفت نمى روى، 
پس ما مى رویم. چند دقیقه هم بیشتر طول نکشید. بعد هم یک پرونده 
براى مربى درست شد و تمام، هنوز هم دارد جریمه کارش را مى  دهد.» 
بعد از تعریف کردن این خاطره دوباره سئوال کردم مى شود داور با همه 
اختیاراتى که دارد از مربى بترسد و دســت به سینه بایستد تا هر وقت او 
از زمین خارج شــد بازى را ادامه بدهد که اینچنین توضیح دادند: «بله 
مى شــود. 100 در صد داور بازى نفت و ســپاهان از دایى ترسیده بود. 

داوران ما هنوز با اسم هاى بزرگ مشکل دارند. شما فکر کنید اگر به 
جاى دایى مربِى استقالل اهواز روى نیمکت بود بازهم داور تعلل 
مى کرد؟به هیچ وجه، در یک لحظه اى از زمین بیرونش مى کرد.» 
در این یادداشــت به هیچ عنوان کارى به رفتــار دایى و دایى ها 
نداریم، درســت یا غلط دایى براى منافع تیمــش جنگید و فریاد 

کشید که همه مربیان حرفه اى و غیر حرفه اى هم به همین شیوه 
کار مى کنند. روى صحبت من با موعود و موعودهاست، روى صحبت من 
با کمیته و دپارتمان و فدراسیون اســت. داور به عنوان رئیس زمین باید 
مقتدرتر و جسورتر باشد، لطفًا داوران «شجاع» تربیت کنید، لطفًا داوران 

خانه دار پرورش دهید، همین!

امان از موعـودامان از موعـود

ماجراى مشابه رفتـــار دایى در آلمــــانماجراى مشابه رفتـــار دایى در آلمــــان



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

سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده و نه با 

موال على (ع)حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

ســازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى شــهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز 
شماره 4219 / ش مورخ 94/12/25 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه 
واحد ادارى- تجارى در طبقه ششم نگارستان شهردارى را از طر یق مزایده واگذار نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز دوشنبه مورخ 95/10/20 به 
امور قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 95/10/21 نسبت به 
تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان 

نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه 
فرمایید. 

نوبت دوم
آگهى مزایده

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از محل اعتبارات داخلى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید لذا از کلیه شرکتهاى پیمانکارى و افراد حقیقى واجد شرایط دعوت مى شود از تاریخ 1395/10/14  الى 1395/10/18 
جهت دریافت اسناد پیشنهاد قیمت به امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشــتر به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان 
www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشــنهاد قیمت به امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى 
استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1395/11/20 مى باشد هزینه درج آگهى روزنامه به عهده 

برنده استعالم مى  باشد. 
1- موضوع استعالم: اجراى طرح کلینیک سیار مشاوره خدمات فناورى و کسب و کار شهرکها و نواحى صنعتى 

مبلغ برآورد اولیه: 900/0000/0000 ریال از محل منابع جارى 
مبلغ سپرده شرکت در استعالم: 45/000/0000 ریال 

2- موضوع استعالم: انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانى به فاز توسعه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان 2
مبلغ برآورد اولیه: 296/254/169 ریال از محل منابع جارى 

مبلغ سپره شرکت در استعالم: 15/000/000 ریال 

«آگهى استعالم بها» 

امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهانامور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/805 مورخ 95/09/21 شوراى اسالمى 
شهر فالورجان، آپارتمان و مغازه هاى واقع در پاساژ زاینده رود و شریعتى را با قیمت کارشناسى و 

شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بهاء به مدت  یکسال شمسى واگذار نماید. 
1) قیمت پایه اجاره ماهیانه هر مغازه بر اساس قیمت کارشناسى به شرح ذیل مى باشد که باالترین 

مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
- یک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم پاساژ زاینده رود به مساحت 69/5 مترمربع ماهیانه مبلغ 

2/500/000 ریال، پالك 1365.
- یک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم پاساژ زاینده رود به مساحت 81/35 مترمربع ماهیانه مبلغ 

2/600/000 ریال، پالك 1368.
- یک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم پاساژ زاینده رود به مساحت 94/5 مترمربع ماهیانه مبلغ 

2/800/000 ریال، پالك 1369.
- مغازه واقع در طبقه زیرزمین پاساژ زاینده رود به مساحت 37/80 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/450/000 

ریال،  پالك 1276.
- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مســاحت 18/26 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/500/000 

ریال،  پالك 1326.
- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 15/66 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/450/000 

ریال،  پالك 1357.
- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مســاحت 15/06 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/450/000 

ریال،  پالك 1358.
- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مساحت 21/49 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/480/000 

ریال،  پالك 1344.
- مغازه واقع در طبقه اول پاســاژ زاینده رود به مساحت 18/20 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/480/000 

ریال،  پالك 1347.
- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ زاینده رود به مســاحت 14/10 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/450/000 

ریال،  پالك 1330.

- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتى به مساحت 10/45 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/400/000 ریال،  
پالك 53.

- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتى به مســاحت 26/57 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/550/000 
ریال،  پالك 48.

- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتى به مســاحت 27/47 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/580/000 
ریال،  پالك 47.

- مغازه واقع در طبقه اول پاساژ شریعتى به مساحت 11/45 مترمربع ماهیانه مبلغ 1/400/000 ریال،  
پالك 44.

2) شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 
0107030747001 نزد بانک ملى شعبه فالورجان واریز نمایند. 

3) شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به حساب 
3100003444002 نزد بانک ملى فالورجان به نام سپرده شهردارى واریز و یا معادل آن ضمانت نامه 

بانکى ارائه دهند. 
4) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 

مورخ 95/10/27 ارسال نمایند. 
5) درخواست هاى واصله رأس ساعت 14:30 روز سه شــنبه 95/10/28 در محل شهردارى باز و 

قرائت مى گردد. 
6) برنده بابت رهن مورد اجاره مى بایست مبلغ 10/000/000 ریال به حساب سپرده شهردارى واریز 

نمایند که در پایان قرارداد قابل استرداد خواهد بود. 
7) به پیشنهاداتى که بعد از  تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالى از اعالم مبلغ باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
8) هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

9) مالك قابل قبول بودن پیشنهادات با شرط حداقل سه نفر شرکت کننده براى هر مورد مى باشد. 
10) جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتــى www.falavarjan.ir مراجعه

 فرمائید. 

نوبت اول
آگهى مزایده

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجانامیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/10/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/10/26

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031داخلى (335)

نوبت اول
 آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

3,326,318,621166,400,000جارىلوله گذارى آب پل فلزى با لوله فوالدى قطر 250 میلیمتر189- 4- 95
3,399,350,499170,000,000جارىترمیم و آسفالت نوارهاى حفارى آب و فاضالب منطقه فالورجان190- 4- 95
4,991,797,950250,000,000جارىترمیم آسفالت و سنگفرش در سطح منطقه یک اصفهان191- 4- 95

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/10/14
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  باشگاه خبرنگاران جوان | 2 خانــواده بزرگ جهان 
یکدیگر را در استرالیا مالقات کردند.

بزرگ ترین خانواده انگلستان براى تعطیالت کریسمس 19 فرزند 
خود را به استرالیا آورد تا بزرگ ترین خانواده در استرالیا را مالقات 
کنند. آقا و خانــم «ردفورد» همراه با 19 فرزنــد خود بزرگ ترین 
خانواده بریتانیا را تشکیل مى دهند که در این تعطیالت به مالقات 

آقا و خانم «بونل» و 16 بچه آنها در استرالیا رفتند.
گفتنى است؛ این دو خانواده بزرگ که از دو نقطه مختلف جهان به 
هم برخورد کرده بودند خیلى خوب با هم کنار آمدند و شبکه هاى 
تلویزیونى براى ثبت مالقات این دو خانواده دوربین هاى خود را به 

خانه بونل ها آورده بودند.

  فرارو | پلیس شهر اســکندریه مصر یک «عروس پیر»را در 
این شهر دستگیر کرد. یک منبع امنیتى در اداره امنیت اسکندریه گفت 
که پلیس بعد از دریافت گزارش غیبت «سعاد» از منزل به جستجوى 
او پرداخت و متوجه شد که او بعد از رفتن به آرایشگاه و پوشیدن لباس 
عروس، در خیابان به راه افتاده و به سالن برگزارى مراسم عروسى رفته 
است. عابران پیاده با تعجب از رفتارهاى او درباره داماد پرسیده اند اما او 

در جواب گفته است که دامادى وجود ندارد.
عابران او را با خواندن آواز تا سالن مراسم همراهى کرده اند. پس از آن 
نیز انتشار تصاویر او در شبکه هاى اجتماعى با استقبال فراوان مصرى ها 
روبه رو شده است.  پلیس اسکندریه این زن را بازداشت کرده است. شرط 
پلیس براى این کار، تعهد دادن خانواده اش براى رها نکردن او در خیابان 

و بسترى کردنش در بیمارستان روانى است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک زوج انگلیسى پس از  64 
سال زندگى مشترك به فاصله یک ساعت با یکدیگر از دنیا رفتند. مرد 
که 88 سال داشت بر اثر بیمارى کلیه و فشار خون باال در بیمارستان 
بسترى شد. اما همسر 83 ساله اش که زندگى همراه با عشقى را به 
همراه او سپرى کرده بود نتوانســت دورى او را تحمل کند. بنابراین 
روزها و شب ها را در بیمارستان و کنار تخت او مى گذراند. حال مرد 
روز به روز وخیم تر مى شد و نگرانى همسرش بیشتر و بیشتر. تا اینکه 
زن یک شب به خواب رفت و بیدار نشــد. مرد که از فوت همسرش 
مطمئن شد دستان او را در دستش گرفت و پس از ساعتى از دنیا رفت.
این زوج در حالى از دنیا رفتند که دستان یکدیگر را در دست داشتند و 

لحظه رمانتیک و غم انگیزى را به ثبت رساندند.

مالقات جالب
 2 خانواده بزرگ جهان 

عروس پیر مصرى
 دستگیر شد

مرگ رمانتیک
030201 یک زوج 

چهل تکه

با تــالش مأمــوران پلیس، مــرد خرمافــروش که 
پســر 19 ســاله اى را مردادمــاه بــراى اخــاذى از 
خانواده اش ربوده بود، در میرجاوه شناسایى و دستگیر 

شد.
به گزارش میزان، ســرگرد موســى معمرى فرمانده 
انتظامى میرجاوه گفت: مأموران انتظامى شهرســتان 
میرجاوه در پــى دریافت نیابت قضائى از شهرســتان 
قاین استان خراســان جنوبى مبنى بر دستگیرى یک 
آدم ربا، بررسى موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 

قرار گرفت.
 فرمانده انتظامى شهرســتان میرجاوه افزود:تیم هاى 
عملیاتى پلیس پس از چند هفته اقدامات و پایش هاى 
تخصصى، سرنخ هایى از تردد این آدم رباى 23 ساله در 
یکى از روستاهاى مرزى این شهرستان به دست آوردند.

 این مقــام انتظامى با اشــاره به اینکه، شــنبه شــب 
این متهــم در عملیــات غافلگیرانه پلیس دســتگیر 
شــد، تصریح کرد:این متهــم حرفه اى و ســابقه دار 
در تحقیقــات تخصصى پلیــس به انجــام آدم ربایى 
جوان 19 ســاله ســاکن شهرســتان قایــن اعتراف 

کرد. 
ســرگرد معمرى در خصوص نحوه ربایش گفت: این 
متهم به دلیل اینکه با فرد ربوده شــده در شــرکتى در 
تهران مشغول کار بوده و از وضعیت مالى خوب پدر وى 
آگاه شــده بود با ترفند خرید خرما براى تجارت وى را 
در تاریخ نهم مرداد ماه ســال جارى از شهرستان قاین 
به شهرستان سراوان و ســپس به مرز کشور پاکستان 

منتقل مى کند.  
این مقام انتظامــى تصریح کرد: متهم پــس از انتقال 
فرد بوده شــده به کشور پاکســتان ، از خانواده وى در 
قبــال آزادى او، مبلــغ 45 میلیون تومان درخواســت 
مى کند که خانواده فرد ربوده شده این پول را در تاریخ 
ســوم شــهریور ماه بدون اطالع به کارآگاهان پلیس، 
از طریق یک صرافى به حســابى در کشــور پاکستان 
منتقل مى کنند و پس از دریافت پــول، این فرد را آزاد 

مى کنند. 
فرمانــده انتظامى شهرســتان میرجاوه خاطر نشــان 
کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقــات به مراجع قضائى 

معرفى شد.

  جام نیوز | خانواده دختر دانشجویى که هفته 
گذشته در بیمارســتان امام(ره) بهشــهر جان باخت، 
تأکید دارند که قصور پزشــکى باعث مرگ فرزندشان 

شده است.
در تاریــخ هفتــم دى ماه ســال جــارى خبــرى با 
عنوان«جزئیات مرگ دختر دانشــجو در بیمارســتان 
امام(ره) بهشهر» از سوى روابط عمومى این بیمارستان 
منتشر شد و روى خروجى رسانه ها و کانال هاى مختلف 

خبرى و اطالع رسانى قرار گرفت.
در این خبر، توضیحاتى دربــاره علت مرگ بیمار داده 
شد اما خانواده متوفى قانع نشــده و مطالب دیگرى را 
عنوان کردند و اعالم داشتند که مطالب عنوان شده از 
بیمارستان امام(ره) بهشهر، وارونه جلوه دادن حقایق 

بوده است.
براســاس جوابیــه خانــواده ایــن دختــر، «آمنــه 
مقدسى»دانشجوى کارشناســى ارشد علوم اجتماعى 
از دانشــگاه الزهرا(س) بود و مرگ او نیــز با توجه به 
اعترافات همراهان و دوربین هاى مداربسته بیمارستان 
خالف بیانیه بیمارستان را ثابت مى کند و مؤید کوتاهى 

در وظایف پزشکى است.
در این جوابیه آمده است؛ که برخالف ادعاى بیمارستان، 
خانم آمنه مقدسى در بدو ورود به اورژانس قادر به حرف 
زدن بوده و هوشــیارى کامل داشت، در هنگام مراحل 
درمان پرستار و پزشک وقت اورژانس رفتار مناسبى از 
لحاظ جوابگویى وضعیت بیمار به همراهان او نداشتند 
و رســیدگى و کنترل وضعیت حیاتى بیمار را به عهده 

همراهان گذاشتند.
پزشک حاضر در بیمارستان در پاسخ به سئوال همراهان 
بیمار چند بار علت بیمــارى را آنفلوآنزا اعالم کرد و از 
پرستاران خواست تا به بیمار ســرم، آمپول عضالنى 
و وریدى تزریق کنند که پس از مــدت کوتاهى بیمار 
دچار گزگز لب و قفل شدن گردن و فک شد، همراهان 
بیمار بالفاصله پزشک و پرستار را در جریان قرار دادند 
اما پرستار در کمال خونسردى به همراهان گفت که از 
عالئم عصبى بوده و به زودى برطرف مى شود، در ادامه 
با اصرار مکرر همراهان، پزشک بر بالین بیمار حاضر شد 
و اعالم کرد که بیمار آرام شــده و خوابیده است، هیچ 

مشکلى نیز وجود ندارد.
همراهان بیمار پس از پنج دقیقه از حضور پزشــک بر 
بالین بیمار متوجه کبودى نوك انگشتان و قطع تنفس 
او شدند و بار دیگر به پرستاران مراجعه کردند، اما پرستار 

با بى تفاوتى از همراهان متوفى خواست که بیمار را صدا 
بزنند تا هوشیارى او را بسنجند، با اصرار زیاد همراهان، 
پرســتاران بر بالین بیمار حاضر و متوجه قطع تنفس او 

شدند و احیاى قلبى را آغاز کردند.
برخالف بیانیه اعالم شــده از ســوى روابط عمومى 
بیمارســتان امام(ره) بهشــهر، براســاس گفته هاى 
شاهدان عینى، قسمت تصویربردارى اسکن بیمارستان 
هماهنگ نبوده و با مراجعــه همراهان به این بخش، 
متصدى بخش تصویربردارى خواب بودند(!) و با ســر 
و صداى همراهان بیمار بیدار شــدند و در را باز کردند، 
دستگاه اسکن نیز خاموش بوده و ده تا 15 دقیقه طول 

کشید تا آماده به کار شد.
پس از تصویربردارى، حدود ســاعت 6 بامداد آن روز، 
بیمار به اتاق آى.ســى.یو منتقل شد و در زمان ویزیت 
صبح نیز متخصص مغز و اعصاب بر بالین بیمار حاضر 
شده و پس از معاینه، فوت بیمار را به دلیل مرگ مغزى 
اعالم کرد و بــدون هماهنگى با همراهــان، او را به 

سردخانه بیمارستان امام(ره) بهشهر منتقل کردند.
خانواده متوفى اعالم کردند که از طریق مراجعه قضائى 
پیگیر قصور پزشکى در قبال مرگ فرزند خود هستند. در 
سه ماه گذشته، سه مورد مرگ در بیمارستان هاى امام 
خمینى(ره) بهشهر و سارى رخ داد که برخالف اعالم 
مسئوالن این بیمارستان ها و توضیحات ارائه شده، اما 
خانواده متوفیان قانع نشده و در حال رسیدگى قضائى به 

پرونده آنها به دلیل قصور کادر پزشکى شدند.

راز مرگ دختر دانشجو در 
مقابل دوربین هاى بیمارستان 

مادر شیرازى نوزادش را سوزاند
  جام جم  آنالین |یک مادر شیرازى نوزاد پنج ماهه خود را سوزاند.

روز چهارشنبه هفته پیش وقوع یک جنایت در ساختمانى در یکى از خیابان هاى شیراز به مأموران کالنترى اعالم و تیم 
نیروى انتظامى در محل حاضر شدند.

طى بررسى هاى اولیه مشخص شد زن 34ساله دختر پنج ماهه خود را به طرز هولناکى به قتل رسانده است.
مأموران پس از حضور در محل با فریادهاى زنى جوان روبه رو شدند که نوزادى را در آغوش خود داشت و پیکر بى جان 
نوزاد در حالى که به شدت سوخته بود مشاهده شد. با توجه به قتل فجیع این نوزاد پنج ماهه پرونده اى تشکیل و تحقیقات 
از سوى مأموران براى موضوع آغاز شد و شواهد ثابت مى کرد که مادر سنگدل کودکش را به قتل رسانده است این مادر 
در بازجویى ها به مأموران گفت: «روز حادثه از گریه هاى دخترم خسته شده بودم از روزى که او به دنیا آمده بود شرایط 
مناسبى نداشتم و فکر مى کردم او باعث بدبختى هاى من است. در حالى که گریه مى کرد مقدارى نفت روى او ریخته و 
کبریت را روشن کردم. دخترم آتش گرفت و گریه کرد. یک لحظه متوجه شدم که چه کارى انجام داده و از کارم پشیمان 

شدم از همسایه ها کمک خواستم اما بى فایده بود و دخترم فوت کرد.»

جزئیات پیدا شدن جسد در دنا محور یاسوج به اصفهان
فرمانده انتظامى شهرستان دنا گفت: جسد یک دختر 20 ساله با هویت نامعلوم در محور یاسوج    جام نیوز |

به اصفهان کشف شده است و تالش ها براى شناسایى این جسد ادامه دارد.
عبدالنبى میرى سوق ، با بیان اینکه صبح روز جمعه جسد یک دختر 20 ساله در حالى که داخل یک پتو پیچیده شده 
بود با هویت نامعلوم در 10 کیلومترى محور یاسوج به اصفهان کشف شد اظهار داشت: جسد جهت تحقیقات بیشتر 

و شناسایى به پزشکى قانونى  منتقل شد و مراحل قانونى در حال بررسى است.
فرمانده انتظامى شهرستان دنا گفت: هیچگونه عالئم سوختگى و ضرب و جرح مشاهده نشده و فقط کمى عالئم 

مشکوك به خفگى مشاهده شده است.
وى با بیان اینکه تا کنون هیچکسى به مراکز انتظامى استان براى گم شدن دخترش مراجعه نکرده است، عنوان کرد: 
مشخصات این جسد را با گم شده هاى سنوات گذشته بررسى کردیم و هیچگونه مطابقت و مشابهتى وجود نداشت.
میرى سوق تصریح کرد: علت اصلى مرگ توسط پلیس و مراجع ذیصالح تحت پیگیرى و رسیدگى است که نتایج 

حاصله متعاقباً اعالم مى شود.

تصادف زنجیره اى 12 دستگاه خودرو درخمینى شهر 
12 دستگاه خودروى سبک و سنگین  صبح دیروز دوشنبه در محل ورودى بلوار آزادگان در شمال خمینى شهر و رو 

به روى در ورودى دانشگاه صنعتى اصفهان به صورت زنجیره اى باهم برخورد کردند.
به گزارش ایرنا، در این حادثه چهار دســتگاه خودروى ســوارى و هشت خودروى ســنگین با یکدیگر برخورد 
کردند و ترافیک ســنگینى در محل ورودى بلوار آزادگان و حد فاصل پل شــهید دادمان و پل آزادگان در شمال 
خمینى شهر به وجود آمد. معاون آتش نشانى خمینى شهر گفت: این حادثه بر اثر پاره شدن زنجیر کوپ تریلى حامل 

سنگ خام و افتادن یک قطعه سنگ بزرگ بر روى یک خودروى سوارى به وقوع پیوست.
جعفر کبیرى افزود: بر اثر این حادثه، دو نفر مصدوم شدند و یک دستگاه خودروى سوارى و دو دستگاه کامیون خسارت 
سنگین دیدند. وى اظهار داشت: نیروهاى آتش نشانى، پلیس راهور، راهدارى، اورژانس و هالل احمر در محل حادثه 

حضور یافتند و اقدام به رسیدگى به مصدومان و باز کردن مسیر کردند.
تکمیل نبودن جاده کمربندى جدید خمینى شــهر باعث مى شــود تا برخى خودروهاى ســنگین از سطح شهر 
و بلوار آزادگان تردد کنند و همین امر باعث ترافیــک زیاد و وقوع حوادثى مانند تصادف هاى زنجیره اى شــده

 است.

نقشه مرد خرما فروش 
براى گروگانگیرى 45میلیونى

در درگیرى طایفه اى در دادگاه کوى نبوت    ایرنا|
اهواز روز شنبه چهار نفر به ضرب گلوله و چاقو مصدوم و 

راهى بیمارستان شدند.
محمد صفرى گفت : این درگیرى بین اهالى یک طایفه 
در اهواز که براى حل اختالف ملکى به مجتمع قضائى 
شــهید باهنر واقع در کوى نبوت مراجعــه کرده بودند 

پیش آمد.
وى افزود: این افراد در مقابل ساختمان مجتمع قضائى 

کوى نبوت درگیر شــدند که یکى از ضاربان با استفاده 
از اسلحه شکارى ســاچمه اى اقدام به تیراندازى کرد و 
سه نفر را مجروح کرد و یک فرد دیگر نیز با سالح سرد 

مصدوم شد.
وى با بیان اینکه مأموران انتظامى بالفاصله پس از مطلع 
شــدن از این اتفاق براى کنترل اوضاع وارد عمل شدند 
توضیح داد: ضاربان این درگیرى دســتگیر شدند و حال 

عمومى مصدومان نیز خوب است.

درگیرى مسلحانه در دادگاه اهواز

,,

 براساس 
گفته هاى شاهدان 
عینى، قسمت 
تصویربردارى 
اسکن بیمارستان 
هماهنگ نبوده و با 
مراجعه همراهان به 
این بخش، متصدى 
بخش تصویربردارى 
خواب بودند(!) 
و با سر و صداى 
همراهان بیمار 
بیدار شدند

تحقیقات کارآگاهان جنایى تهران براى رمز گشایى از 
سقوط مرموز زن 50 ســاله از طبقه 16 برج فرهنگیان 

آغاز شد.
به گزارش خبرگزارى میزان،ساعت  14و 30 دقیقه روز 
شنبه یک فقره ســقوط از طبقه شانزدهم برج مسکونى 
فرهنگیان – بلوك E3 به کالنتــرى 126 تهرانپارس 
اعالم شد. با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «فوت 
مشکوك» و به دستور بازپرس شــعبه سوم دادسراى 
ناحیه 27 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره 

دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
با حضــور کارآگاهــان اداره دهم در محــل اعالمى، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که خانمى حدوداً 50 ساله 
بر اثر سقوط از محل ســکونتش در طبقه شانزدهم برج 
فرهنگیان جانش را از دست است.در ادامه، کارآگاهان 
به محل سکونت متوفیه مراجعه کردند و با آثار تخریب 

اموال و اثاثیه منزل مواجه شدند. 

در ادامه رســیدگى به پرونده ، تحقیقات از همســر زن 
میانسال  به نام «قاســم» 56 ساله بازنشسته  در دستور 

کار کارآگاهان قرار گرفت. 
قاســم در اظهارات اولیه مدعى شــد کــه زمان وقوع 
حادثــه در منزل حضور نداشــته اما در ادامــه ، با انکار 
اظهارات اولیه خود عنوان داشــت کــه تخریب اموال 
داخل منزل به واســطه درگیرى مابین او و همســرش 
ایجاد شده اما او هیچ دخالتى در سقوط همسرش نداشته 

 است. 
قاســم در خصوص نحوه ســقوط همســرش از طبقه 
شانزدهم به کارآگاهان گفت : «در یک لحظه و با شدت 
گرفتن درگیرى، همسرم به سمت پنجره رفت و خودش 

را از طبقه شانزدهم به پایین پرتاب کرد. »

سقوط مرموز 
زن میانسال از 
طبقه 16 برج فرهنگیان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

لنوو و آخرین تینک  پدها
 ایتنا| تینک پــد (ThinkPad) یــک خــط 
تولیدى لپ تاپ و تبلت زیر نظر شرکت لنوو است که 
نسخه هاى به روزرسانى شده آن نیز در بازار موجود 
است.لنوو به عنوان یک سازنده کامپیوتر، یک لپ تاپ 
تینک پد را وارد بازار کرد که از نسخه رسمى سیستم 

عامل ویندوز 10 پشتیبانى مى کند.
یکى از برترین مدل هــا، لپ تاپ هیبریدى تینک پد 
یوگا 370 است که جایگاهى مابین سرى هاى یوگاى 
200 و 400 لنوو دارد و به نمایشگر 13.3 اینچى مجهز 
شده اســت. این دســتگاه به اندازه کافى استحکام 
 (MilSpec )داشته و توانسته استاندارد نظام میلسپک
را دریافت نماید. وزن این مــدل 1.4 کیلوگرم بوده 
و نمایشــگر آن از رزولوشــن فول اچ دى پشتیبانى 
مى نماید، ضمن اینکه شــارژدهى باترى آن به 10 
ساعت مى رسد.نکته مثبت در این لپ تاپ، پشتیبانى 
از تاندربولــت 3 (Thunderbolt 3) براى اتصال به 

داك ها (dock) و نمایشگرهاى جدید لنوو است.
قیمت مدل یوگا 370 برابر 1264 دالر تعیین شــده 
و از ماه مــارس 2017 وارد بازار خواهد شــد. مابقى 
لپ تاپ هاى این ســرى هرکدام با هــدف برآورده 
ساختن نیازهاى بخشى از کاربران بازار، به روز رسانى 
شــده اند. مدل T570 نمایشــگرى 15.6 اینچى با 
رزولوشــن  4K دارد. درگاه تاندربولــت 3 در تمامى 
مدل هاى سرى T حاضر اســت، و مدل 12 اینچى 

X270 نیز به درگاه USB-C مجهز شده است.

مجموعه ملودى هاى 
آرام بخش براى اندروید

 Relax Melodies Premium: Sleep نصف جهان
Sounds  اپلیکیشــنى بى نظیر براى رســیدن به 

آرامش و از بین بردن اضطراب از گروه نرم افزار سازى
 Ipnos Software براى اندرویداست. همواره یکى 
از مشکالت انسان نداشــتن خوابى آرام و هم چنین 
حس آرامش در زمــان هاى مختلف مى باشــد که 
مى توان منشــأ و دلیل اصلى آن را اضطــراب ها و 
تنش هاى روزانه دانســت. در این میان با پیشــرفت 
برنامه هاى اندرویدى، ناشران و توسعه دهندگان نیز 
سعى بر این دارند که با انتشار برنامه هایى کاربردى این 
 Relax Melodies مشکل ها را از بین ببرند. اپلیکیشن
Premium: Sleep Sounds با سیستم منحصر به 

فرد خود مجموعه اى از آرام بخش ترین ملودى هارا 
در خود جاى داده اســت تا کاربران اسمارت فون ها 
بتوانند خوابى آرام و یا ساعاتى بدون استرس را تجربه 
کنند. بیش از 108 صداى خواب و وایت نویز در نرم افزار 
وجو دارد که به راحتى مى توانید به تمامى آنها دسترسى 
کاملى داشته باشید. با توجه به توضیحات توسعه دهنده 
تنها کافیست 5 روز از این اپلیکیشن استفاده کرده تا بتوانید 
آرامش را دوباره تجربه کنید.  یکى از  ویژگى هاى ریلکس 
ملودى، توانایى ترکیب صدا ها مى باشدکه هر کسى را قادر

مى سازد مجموعه اى از صدا ها را ترکیب کرده و صدایى 
جدید و همراه سازگار با سلیقه خود ایجاد کند.

گوگل پیکسل
 بهترین گوشى 2016 شد

  ایسنا| تلفــن هوشــمند پیکســل گوگل 
مطلوب ترین گوشــى سال 2016 شــده است؛ زیرا 
به ارائه بهترین و روان ترین نســخه اندروید در بازار 
پرداخته، قدرت پــردازش باال داشــته و از بهترین 
دوربین موبایل بازار برخوردار است.از جمله مزیت هاى 
این گوشى، شارژ ســریع باترى و عمر باالى آن بود 
که با گوشــى هاى آیفون قابل مقایســه است.این 
گوشى همچنین به خوبى نشان داد که یک دستگاه 
اندرویدى چگونه باید کار کند.این گوشــى از سایر 
تلفن هاى موجود در بازار بیشتر به آیفون نزدیک شد 
اما مزایایى دارد که آن را فراتر از گوشى هاى اپل برده 
است. هیچ برنامه از پیش نصب شده اى روى پیکسل 
ارائه نشــده و به ارائه ســادگى لذت بخشى پرداخته 
که ســایر تلفن هاى همراه اندرویدى قادر به اجراى 

آن نیستند.

نصف جهان «شفاجو» پلتفرم سالمتى است که با هدف ارتقا سطح سالمت جامعه و سهولت ارتباط پزشکان و مردم کار 
خود را آغاز کرده است. شفاجو سعى دارد تا با ارائه سرویس هاى مختلف، سالمتى را در دسترس همگان قرار دهد. شفاجو 
تا به حال بیش از 1060 مقاله پزشکى و سالمتى براى عموم مردم منتشر کرده و همچنین اطالعات 5000 پزشک و 
مرکز درمانى را به صورت ثبت شده در آرشیو اطالعات خود نگهدارى مى کند. کاربران شفاجو مى توانند سواالت پزشکى 
خود را مطرح کنند تا پزشکان شفاجو نیز پاسخگو باشند.شفاجویى ها مى توانند با کمک درگاه هوشمند شفاجو، سریع تر 
و راحت تر از گذشته پزشک خود را بیابند و به صورت آنالین، نوبت خود را از پزشک دریافت کنند. همچنین تیم شفاجو با 
درنظر گرفتن نیاز کاربران خود، محصوالت و سرویس هاى متعددى نظیر «رژیم آنالین» و «رادیو سالمتى» را در دست 

طراحى دارد. هدف شفاجو، ایجاد بسترهاى الزم براى تحقق آرزوى تک تک انسان ها، یعنى سالمتى است. 
مأموریت شفاجو خدمت رسانى در حوزه پزشکى و سالمت براى یافتن اطالعات عمومى و تخصصى و همچنین یافتن 
پزشکان متخصص متناسب با نیاز شهروندان به سهل ترین شیوه ممکن مى باشد. در شفاجو پزشکان مى توانند به شیوه 

http://shafajoo.com :اى مؤثر و هدفمند خدمات خود را اطالع رسانى کنند.                                                               وب آدرس

نصف جهــان Brothers: a Tale of two Sons  بازى خارق العاده در ســبک بازى هــاى ماجراجویى براى اندروید
 اســت. همان طور کــه از نــام این عنــوان پیــدا اســت، بــازى، داســتان دو بــرادر را روایت مــى کند که
جز یکدیگــر و پدر بیمارشــان، هیچکــس دیگــرى ندارند! بیمــارى پدر باعــث مى شــود تا ایــن دو برادر،
 بــراى بــه دســت آوردن داروى مــورد نیــاز پدرشــان، پــا بــه ســفرى طوالنــى و خطرنــاك 

بگذارند! 
درســت اســت که هدفى که براى بازى در نظر گرفته شــده کمى کلیشــه اى اســت. اما هر چه در بازى پیش
 مى روید، بــا اِلمان هاى تــازه و جذابــى در داســتان مواجه مى شــوید که روایــت آن را از حالتــى تکرارى و
کلیشه اى، خارج مى ســازد! از هر دو کاراکترى که در بازى مى توانیم کنترل آنها را به دست گیریم، هیچ اطالعات

دیگرى جز نسبت آنها با یکدیگر در دسترس نیست. 
چرا که این دو کاراکتر و هر شخصیت دیگرى که در بازى وجود دارند، از آوا هایى ناشناخته براى ارتباط برقرار کردن 

استفاده مى کنند و تقریبا هیچ دیالوگى میان کاراکترها رد و بدل نمى شود!

معرفى محصول

نصف جهان دوربین هاى اکشن با هر نسلى که مى گذرد 
جالب تر و فوق العاده تر مى شوند؛ ولى هیچ کدام از آنها تا 
به امروز موفق به پشــتیبانى از استاندارد  4K نبوده اند. 
اما باالخره دوربینى وارد بازار مى شود که این قانون را 

نقض مى کند.
تا به حال؛ بهترین دوربین هاى بــازار تنها قادر به ثبت 
تصاویر و ویدیوهاى UHD با سرعت 15 تا 30 فریم در 
ثانیه بوده اند. کاربران براى این که تجربه بهترى داشته 
باشند و بتوانند عکس ها و فیلم هاى با کیفیت تهیه کنند 

به ناچار رزولوشن را تا 2.7K پایین مى آوردند.
اما اکنون این داســتان تغییر مى کند: شــرکت Yi که 
توسط شیائومى حمایت مى شود و یکى از رقباى اصلى 
 CES گو پرو» است اعالم کرده در جریان نمایشگاه»
2017 در شهر الس وگاس آمریکا یک دوربین اکشن 

جدید معرفى مى کند که مهمتریــن ویژگى آن ضبط 
تصاویر ویدیویى  4K با سرعت 60 فریم در ثانیه است.

با یک نگاه اجمالى؛ دوربیــن+ Yi 4K محصول خوبى 
به نظر مى رسد. دوربینى که نسخه ارتقاء یافته دوربین 
اکشن  4K اصلى است با این تفاوت که سرعت ضبط 

فیلم 4K در آن دو برابر شده است.
طبق خبرى که اعالم شــده؛ ایــن دوربین داراى یک 
صفحه نمایش 2,19 اینچ است؛ عمر باترى آن 2 ساعت 
است و قادر به پخش ویدیو روى واى فاى است. گفته 
مى شــود این دوربین در کنار ِدرون جدید این شرکت 
به نام Erida معرفى شــود. این ِدرون جدید قادر است 
به مدت 40 دقیقه با ســرعت 120 کیلومتر در ساعت 

پرواز کند.
البتــه فعًال اطالعات بیشــترى در خصــوص این دو 
محصول و مشــخصات فنى آنها در دست نیست؛ ولى 
بدون شک؛ شــرکت Yi برنامه هاى بیشترى را براى 
نمایشــگاه CES که اوایل سال جارى میالدى برگزار 

Xiaمى شود تدارك دیده است.
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آنالین
 نوبت بگیرید

بازى خارق العاده 
«داستان غم انگیز 
دو برادر» اندروید 

 
نوتیفیکیشن هاى اندروید را 
روى ویندوز 10 دریافت کنید

نصف جهان جهت دریافــت اطالعیه هاى اندروید 
بر روى ویندوز 10 اولین کارى که نیاز است انجام 
دهید، دانلود و نصب اپلیکیشن رسمى کورتانا بر روى 
گوشى تان است. ابتدا مطمئن شوید که ویندوز 10 
به حساب مایکروسافت شما متصل شده باشد در غیر 
اینصورت راهى براى ارتبــاط بین اندروید و ویندوز 

وجود نخواهد داشت.
حال اپلیکیشن کورتانا را بر روى اسمارت فون خود 
اجرا کنید. در ابتدا نیاز است که با شرایط استفاده از 
برنامه موافقت نمایید و سپس آدرس ایمیل، شماره 
یا نام اسکایپ مربوط به حساب مایکروسافت خود 
را وارد نمایید. توجه داشــته باشید که باید به همان 
اکانتى که ویندوز 10 شما نیز به آن متصل است وارد 
شوید. ســپس بر روى دکمه Next ضربه بزنید. در 
صفحه بعد رمز عبور حســاب خود را وارد کرده و در 

آخر بر روى دکمه Sign in ضربه بزنید.
بعد از ورود به محیط برنامه نیاز است بر روى عالمت 
پروفایل در گوشه باال ســمت راست صفحه ضربه 
بزنید. هم اکنون با ضربه زدن روى Settings وارد 
قســمت تنظیمات کورتانا شوید.سپس در صفحه 
 Sync notifications تنظیمات بــر روى بخــش

ضربه بزنید.
 اکنون در این قسمت مى توانید به انتخاب مواردى 
که قصد دارید توتیفیکیشــن آنها را بر روى ویندوز  

مشاهده کنید بپردازید.

آیپدهایى که به جاى بشقاب 
استفاده مى شوند

   آى تى ایران | رستوران سه ستاره اى در 
شهر سان فرانسیســکو، کاربرد جدید و بى نظیرى 
از آیپد را کشف کرده اســت؛ آیپدها هم مى توانند 

بشقاب باشند.
Quinceیکى از رستوران هاى معتبر و شناخته شده 

در دنیــاى فناورى، جدیداً نوعى غذا ســرو مى کند 
که متشــکل از کوفته برنجــى و قــارچ خوراکى 
اســت و روى آیپدى به مشــتریان عرضه مى شود 
که در حال نمایش ویدئوى ســگى در حال یافتن 

قارچ است.
رســتوران Quince داراى 20 آیپد براى استفاده به 
عنوان بشقاب است و آنها را در یک جعبه  دست ساز 
ساخته شده توســط تولیدکنندگان محلى قرار داده 
اســت، بنابرین غذاها و مواد خوراکى مســتقیمًا با 

صفحه نمایش آیپد برخورد نمى کنند.
 Quince سرآشپز رســتوران «Michael Tusk»
در مصاحبه بــا «Mercury News» گفته اســت: 
«پس از 20 سال زندگى در سان فرانسیسکو، شاهد 
پیشرفت هاى زیادى در عرصه  فناورى بوده ام و این 
بار قصد داشتم کمى از هنر آشــپزى را با فناورى و 

آموزش مخلوط کنم».

ترفند

فناورانه
رامین مشکاه  با وجود پیشرفت هاى زیاد صورت 
گرفته در فناورى، ما همچنان براى دستیابى به شبکه هاى 
واى فاى پر سرعت با محدودیت هایى مواجه هستیم. امواج 
رادیویى ارسال شده از روترهاى خانگى بسیار ضعیف و 
شکننده بوده و به راحتى با سایر امواج تداخل پیدا کرده و یا 
با برخورد به موانع سر راه خود ضعیف و غیر قابل استفاده 
مى شوند. همه ما با نقاطى در خانه مواجه شده ایم که امواج 
واى فاى در آن یا غیر قابل دسترس یا بسیار ضعیف بوده 
است و مطمئنا همه ما اتفاق نظر داریم که کند شدن اتصال 
به اینترنت یا عدم ثبات در برقرارى ارتباط واقعا عذاب آور 
بوده و حتى مى  تواند ضررهاى مالى را به همراه داشته باشد. 
در ادامه 6 راهکار ساده براى جلوگیرى از به هدر رفتن این 

امواج و افزایش قدرت آن را بررسى خواهیم کرد.

به روزرسانى را فراموش نکنید
شاید پیش پا افتاده به نظر برسد، اما گاهى اوقات ممکن 
است روتر شما تنها به یک به روزرسانى نیاز داشته باشد. 
سازندگان روتر همیشــه براى افزایش میزان اندکى از 
عملکرد و سرعت دستگاه هاى خود نرم افزار آن را تغییر 
مى دهند. اغلب روترهاى امــروزى را مى توان از طریق 
رابط مدیریتى آنها به روزرسانى کرد، بنابراین تنها کافى 
است دکمه به روزرســانى میان افزار را در تنظیمات روتر 

خود فشار دهید.

موضوع مهمى  به نام مکان قرارگیرى
مکانى که شــما روتر خود را در آن قــرار مى دهید تاثیر 
مستقیمى  روى محدوده تحت پوشش امواج بى سیم شما 
دارد. سعى کنید روتر را در محیط باز به دیوار و تا حد ممکن 

در ارتفاع نصب کنید.
روترهاى سیمى  مشکلى از این بابت ندارند و مى توان آنها 
را در هر مکانى پنهان کرد. اما یک روتر بى سیم باید در یک 
فضاى باز و به دور از دیوارها و موانع اطراف باشد. از آنجا که 
امواج رادیویى عموما به سمت زمین گسترش پیدا مى کنند، 
سعى کنید در صورت امکان روتر را در طبقه دوم خانه یا در 

باالترین ارتفاع ممکن قرار دهید.

بازگشت به ایام قدیم
شــاید دیگر تصور کنار گذاشــتن اینترنت بى سیم کار 
دشوارى باشــد، اما باور کنید با وجودى که دسترسى به 
اینترنت از طریق کابل کار چندان راحت و خوشــایندى 
نیست اما همچنان بهترین روش براى آنالین باقى ماندن 
است. این روش سریع تر از اتصال واى فاى است، تداخلى با 
امواج سایر دستگاه هاى بى سیم در آن وجود ندارد و با یک 
سیم کشى منظم اترنت مى توانید یک اتصال پایدار را به 
هر نقطه از خانه برسانید. با تهیه یک کابل اترنت مرغوب 
و اتصال یک طرف آن به روتر و طرف دیگر آن به لپ تاپ 
یا هر وسیله دیگرى یک اتصال پایدار به وجود خواهد آمد. 
اگر کامپیوتر دسکتاپ یا لپ تاپ شما به پورت اترنت مجهز 
نیست مى توانید از کارت هاى شبکه جداگانه استفاده کنید. 
عالوه بر این شبکه هاى سیمى  از امنیت بیشترى برخوردار 
هستند چرا که امکان نفوذ به آنها محدودتر و سخت تر از 
امواج واى فاى است. در مجموع انتخاب روش اتصال به 

شبکه به نوع کاربرد شما بستگى دارد. 
امواج را تقویت کنید

اگر شــبکه واى فاى خانگى شــما دائما در حال قطع و 
وصل شدن اســت، احتماال وقت آن رســیده تا به فکر 

یک گســترش دهنده امواج واى فاى باشید تا سیگنال 
شما به نقاط دورترى از خانه منتقل شــود و نقاط کور و 
غیر قابل دســترس به امواج واى فاى به حداقل ممکن 

برسد.
گســترش دهنده هاى امــواج واى فاى همــان گونه 
که از نامشان پیدا اســت، امواج ارســالى از روتر شما را 
دریافت کــرده و آن را دوباره بازنشــر مى کنند و به این 
ترتیب مکان هاى بیشــترى تحت پوشــش امواج قرار 
خواهند گرفت. مشــکل اینجا اســت که امواج بازنشر 
داده شــده از ایــن دســتگاه هاى گســترش دهنــده 
نیز هر چه دورتر مى شــوند ضعیف تر خواهند شــد. اما

 با این وجود استفاده از آنها بسیار ســاده بوده و مى توان 
خیلى از آنها را در کمتر از چند ثانیه تنظیم و آماده استفاده 

کرد.
راه نفوذ بیگانگان را مسدود کنید

تمام روترها با یک نام کاربــرى و کلمه عبور اصلى ارائه 
مى شوند و بعضى نیز در ابتدا از هیچ کلمه عبورى استفاده 
نمى کنند. به همین دلیل بعضــى مواقع پیش مى آید که 
علت بروز مشکالت مربوط به شبکه بى سیم به ضعیف 
بودن یا تداخل امواج ارتباطى نداشته و مشکل به استفاده 

غیر مجاز همسایه ها از سیگنال شما برمى گردد.
به رابــط مدیریتى روتر خــود وارد شــوید و ببینید چه 
دســتگاه هایى به شبکه شما متصل هســتند. اگر هنوز 
تنظیمات مربوط به بســتن شــبکه و افزایش ســطح 
امنیت آن را انجام نداده ایــد، با ورود به صفحه تنظیمات 
روتر گزینه هــاى امنیتــى را فعال و یــک کلمه عبور

 پیچیده و غیر قابل حدس زدن را براى روتر خود انتخاب 
کنید. 

شاید وقت تعویض فرا رسیده باشد
اصلى ترین جزء تشکیل دهنده شبکه خانگى شما را روتر/
مودم شما تشــکیل مى دهد، بنابراین اگر تمام کارهاى 
الزم براى رفع مشکل اتصال و ضعف سیگنال را انجام 
داده اید و هنوز به نتیجه نرســیدید، بهتر است مشکل را 
در خود روتر جستجو کنید. ارتقا دادن روتر قدیمى  به یک 
نمونه جدید یک راه موثر براى افزایش سطح کیفى شبکه 

خانگى شماست.

  4Kبا قابلیت Yiدوربین اکشن

Wi- Fi 6 راهکار ساده افزایش قدرت سیگنال

,,
اگر شبکه واى فاى خانگى 
شما دائما در حال قطع و 
وصل شدن است، احتماال 
وقت آن رسیده تا به فکر 
یک گسترش دهنده امواج 
واى فاى باشید تا سیگنال 
شما به نقاط دورترى از 
خانه منتقل شود و نقاط 
کور و غیر قابل دسترس 
به امواج واى فاى به 
حداقل ممکن برسد
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد 

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

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139560302009003377 مورخ 1395/07/27 آقاى علیرضا مالکى شیخ آبادى فرزند حشمت اله 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/20مترمربع مجزى شده ازپالك 367فرعى از19-اصلى  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله رهبرى قهنویه
2-رأى شماره 139560302009003378 مورخ 1395/07/27  خانم مهرى فروغى فرزند محمود سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/20 متر مربع مجزى شده از پالك367فرعى از 19- اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عبداله رهبرى قهنویه
3-رأى شماره 139560302009003784  مورخ 1395/08/23 آقاى محمد صبورى فرد فرزند عباس ششدانگ 
یکباب  ساختمان به مساحت 306/10مترمربع مجزى شده از پالك  417فرعى از 19 -اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عباسعلى رضائى قهنویه
  4-رأى شماره 139560302009003836  مورخ1395/08/24 آقاى علیرضا محمدى جمالوئى   فرزند نعمت اله  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 234/45 مترمربع مجزى شده از پالك 20فرعى از 546-اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى امیر فاتح
5-رأى شــماره 139560302009003818  مورخ1395/08/24 آقاى حمیدرضا سبزه کارى اسماعیل ترخانى   
فرزند شکراله   ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/83مترمربع مجزى شده از پالك 16-اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى 
6-رأى شماره 139560302009003828 مورخ 1395/08/24  آقاى ولى اله صالحى مبارکه   فرزند باقر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 185/02 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
7- رأى شماره 139560302009003829 مورخ 1395/08/24  خانم پرى دخت خرم مبارکه   فرزند حسینعلى 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/02مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
8- رأى شــماره 139560302009003827 مورخ 1395/08/24  اقاى اسماعیل یاحقى فرزند على   ششدانگ 
یکباب خانه به  مساحت 126/80 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى شعبانعلى فخارى مبارکه 
  9-رأى شماره 139560302009003374 مورخ1395/07/27 آقاى سهراب منصورى مبارکه   فرزند علیرضا 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 391/37 مترمربع مجزى شده از پالك749فرعى از 40-اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک  رسمى حبیب اله قدمى نورآبادى
10- رأى شماره 139560302009003395  مورخ1395/07/27آقاى یعقوب على قدیرى نوکابادى  فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/76 مترمربع مجزى شده از پالك 382-اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى  حسن کریمیان نوکابادى
11-رأى شماره 139560302009003805  مورخ1395/08/23آقاى علیرضا صادقى نیکوئى فرزند عباسقلى  
ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 148/70مترمربع مجزى شده از پالك 126-اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى احمد جعفرى  
12-رأى شــماره 139560302009003794 مورخ 1395/08/23 خانم فاطمه بهرامى کرکوندى   فرزند اصغر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 242/25 مترمربع مجزى شده از پالك 157فرعى از پنج- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى على اکبر باقریان
13-رأى شماره 139560302009003811 مورخ 1395/08/23 آقاى محمد نجفى   فرزند عوضعلى دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 321/78 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى جعفر احمدپور مبارکه
14-رأى شماره 139560302009003843 مورخ 1395/08/24 خانم ربابه رضا زاده مبارکه   فرزند محسن چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 321/78مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى جعفر احمدپور مبارکه 
15-رأى شماره 139560302009003399  مورخ 1395/07/27 آقاى رحمت اله محمدپور نهچیرى  فرزند هدایت 
اله ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145/60مترمربع مجزى شده از پالك  61فرعى از ده- اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد ومحمود پریشانى نهچیرى 
16- رأى شماره 139560302009003401  مورخ 1395/07/27 آقاى على محمدپور نهچیرى  فرزند رحمت اله  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/60مترمربع مجزى شده از پالك  61فرعى از ده- اصلى   انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى احمد ومحمود پریشانى نهچیرى 
 17- رأى شماره 139560302009003812  مورخ1395/08/23 آقاى  محمد محمدپور نهچیرى   فرزند رحمت 
اله  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/50 مترمربع مجزى شده از پالك 61فرعى از ده-اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى احمد ومحمود پریشان نهچیرى 
18-رأى شماره 139560302009003813 مورخ 1395/08/23 آقاى  مهدى محمدپور نهچیرى   فرزند رحمت 
اله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 145/20مترمربع مجزى شده از پالك 61فرعى ازده– اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد ومحمود پریشان نهچیرى 
19-رأى شماره 139560302009003791  مورخ 1395/08/23 خانم زهره میرزایى قلعه میرزمانى فرزند شعبان 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 221/50مترمربع مجزى شده از پالك ده– اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا احمدپور مبارکه  
20-رأى شماره 139560302009003790  مورخ 1395/08/23 آقاى فیض اله احمدپور مبارکه  فرزندعباس 
سه  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 221/50 متر مربع  مجزى شده از پالك ده– اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى علیرضا احمدپور مبارکه  
21-رأى شماره 139560302009003806  مورخ 1395/08/23 آقاى شیرزاد قربانى سینى فرزند على  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 188/66 متر مربع  مجزى شده از پالك 361فرعى از 19- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى صادق صفایى
  22-رأى شــماره 139560302009003808  مورخ 1395/08/23 خانم فاطمه نیکبخت قهنویه فرزند نعمت 
اله  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 188/66 متر مربع  مجزى شده از پالك361فرعى از 

19- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صادق صفایى
23-رأى شماره 139560302009009003780  مورخ 1395/08/23 آقاى اصغر غالمى حسن آبادى    فرزند 
کریم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206/50 متر مربع  مجزى شده از پالك 382/1- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
24-رأى شــماره 139560302009002871  مورخ 1395/06/27 آقاى محمدحیــدرى وینچه فرزند عباس  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 312/05 متر مربع  مجزى شده از پالك 379- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى احمد رجبى وینچه
25-رأى شماره 139560302009003824  مورخ 1395/08/24 آقاى مجتبى باقریان فرزند علیرضا  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 234/19 متر مربع  مجزى شده از  پالك 16- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کریم باقریان
26-رأى شــماره 139560302009003423  مورخ1395/07/28آقاى حســن کریمى هراتمه  فرزند محمد  
ششدانگ یک درب باغ  به مســاحت 992/22 مترمربع مجزى شده از پالك 543  - اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى محمد کریمى هراتمه
27-رأى شماره 139560302009003807  مورخ1395/08/23آقاى محمد خسروى  فرزند رمضان   ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 210/20  مترمربع مجزى شده از 15 -اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حسین باقرى خولنجانى 
28-رأى شــماره 139560302009003797  مورخ1395/08/23آقاى هرمز فروغى فرزند یوسف  ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 242/11 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  

رسمى تقى ایرانپور 
29-رأى شماره 139560302009003796 مورخ 1395/08/23 آقاى قاسم فروغى دهنوى   فرزنداحمد ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 237/46مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى بختیار دهقانى 
30-رأى شماره 139560302009003465 مورخ 1395/07/29 آقاى على اصغر صادقى  فرزند شعبان   ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 196/83 مترمربع مجزى شده از پالك 271فرعى از پنج- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى شعبان صادقى سرارودى   
31-رأى شــماره 139560302009003830 مورخ 1395/08/24 خانم حمیده رمضانیان مبارکه  فرزند محمد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 202/00 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى امیرقلى محمدى  
32-رأى شماره 139560302009003821 مورخ 1395/08/24 آقاى عزیزاله نجفى حسن آبادى فرزندشیرعلى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 226/70 مترمربع مجزى شده از پالك 382/1- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى شیرعلى نجفى حسن آبادى  
33-رأى شــماره 139560302009003782 مورخ 1395/08/23 آقاى سیف اله بهرامى دیزیچه  فرزندنوروز 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 236/41 مترمربع مجزى شــده از پالك 126- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  اسداله جبارى  
34-رأى شماره139560302009003801مورخ1395/08/23خانم پروانه کاظمى وینچه فرزند على  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت313/07مترمربع مجزى شده از  پالك 379- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى خدارحم دهقانى وینیچه
35-رأى شــماره 139560302009003452 مورخ 1395/07/28 آقاى بهمن محمدزاده شاه کوچکى   فرزند 
میرزاآقا ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 218/50 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى باروتى شاهکوچکى
36-رأى شماره 139560302009003838 مورخ 1395/08/24 آقاى احمدرضا صالحى مبارکه  فرزند على اکبر   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220/50 مترمربع مجزى شده از پالك هفت - اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى زین العابدین راستى
37-رأى شــماره 139560302009003373 مورخ 1395/07/27 آقاى بهمن احمدپور مبارکه فرزند حسین  
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 133/20 مترمربع مجزى شده از پالك ده- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى هادى صالحى مبارکه 
38-رأى شماره 139560302009004256 مورخ 1395/09/29 آقاى رجبعلى صادقى سرارودى فرزند مصطفى    
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى  صفرعلى ایرانپور   
39-رأى شماره 139560302009004239 مورخ 1395/09/29 آقاى حمید مالکى پور فرزند قاسم چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت 251/60 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى قربانعلى ایرانپور
40-رأى شماره139560302009004238مورخ1395/09/29خانم خدیجه کیانى شیخ آبادى فرزند حجت اله 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت251/60مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قربانعلى ایرانپور
41-رأى شماره 139560302009003795 مورخ 1395/08/23 آقاى سعید کیانى شیخ آبادى  فرزند حجت  اله   
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 223/42 مترمربع مجزى شده از پالك 583فرعى از چهار- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حبیب اله کیانى شیخ آبادى  
42-رأى شماره 139560302009004263مورخ 1395/09/29 آقاى مصطفى امینى  شیخ آبادى  فرزند کریم   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 210/00 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
43-رأى شماره 139560302009003810 مورخ 1395/08/23 آقاى هادى حیدرى هراتمه  فرزند غالمرضا 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 351/00 مترمربع مجزى شــده از پالك 224فرعى از547 - اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله حیدرى هراتمه 
44-رأى شــماره 139560302009003365 مورخ 1395/07/27 آقاى على زارعــى مبارکه فرزند نعمت اله  
ششدانگ قسمتى از یکباب خانه   به مساحت 9/25 مترمربع مجزى شده از پالك 484فرعى از شش- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار هیرمن پور
45-رأى شماره 139560302009004284 مورخ 1395/09/30 آقاى حسنعلى حقیقى فرزند  سهراب ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 290/60 مترمربع مجزى شده از پالك 641فرعى از19- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  سرفراز رضایى
46-راى   شــماره 139560302009004265 مورخ 1395/09/29 خانم لیال عبدالهى فرزند  مجید   ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 281/00 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى محمد نادرى
47-راى شماره 139560302009003803 مورخ 1395/08/23 آقاى حسنعلى کیانى شیخ آبادى فرزند حجت 
اله  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 185/27 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور 
48-راى شــماره 139560302009003793 مورخ 1395/08/23 آقاى حجت اله کیانى  فرزند  باقر  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 210/29 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى عباسعلى ایرانپور 
49- راى شماره 139560302009003826 مورخ 1395/08/24 آقاى حجت اله کیانى  فرزند  باقر  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 241/58 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى عباسعلى ایرانپور 
50-راى شــماره 139560302009004240 مورخ 1395/09/29 آقاى اکبــر یزدانى دهنوى فرزند حاجى آقا  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 234/19 مترمربع مجزى شده از پالك 27فرعى از دو- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مرتضى کاویان
51-راى   شــماره 139560302009003825 مورخ 1395/08/24 آقاى رمضانعلى نصیرى ده سرخى   فرزند  
حسنعلى  ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت 57/60 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم شاکرى  
52- راى   شــماره 139560302009003837 مورخ 1395/08/24 آقاى رمضانعلى نصیرى ده سرخى   فرزند  
حسنعلى  ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت 38/40 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم شاکرى  
53-راى شماره 139560302009002859 مورخ 1395/06/27 آقاى علیرضا رحیمى مبارکه فرزند حبیب اله 
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 232/57 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى قربانعلى ایرانپور 
54-راى شماره 139560302009003467 مورخ 1395/07/29 آقاى اســداله نیک پور قهنویه  فرزند خیراله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 171/65 مترمربع مجزى شده از پالك 628فرعى از19- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى خدارحم رجبى قهنویه 
55-راى شماره 139560302009003466 مورخ 1395/07/29 آقاى روح اله نیک پور   فرزند خیراله ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 202/50 مترمربع مجزى شده از پالك 628فرعى از19- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى خدارحم رجبى قهنویه
56-راى شماره 139560302009003819 مورخ 1395/08/24 آقاى على نصوحى دهنوى فرزند حسین سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 398/17 مترمربع مجزى شده از پالك 140فرعى از یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا ایرانپور
57-راى شماره 139560302009003820 مورخ 1395/08/24 خانم زهره نصوحى دهنوى فرزند عباسعلى سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 398/17 مترمربع مجزى شده از پالك 140فرعى از یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا ایرانپور
58-راى شماره 139560302009004301مورخ 1395/09/30 آقاى فریدون مرادى خولنجانى فرزند رمضان 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 409/31 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى مصطفى باقرى
59-راى شماره 139560302009002880 مورخ 1395/06/27 آقاى رسول عباسى دیزیچه فرزند احمدرضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 337/10 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن علیرضائى دیزیچه
60-راى شماره 139560302009002881 مورخ 1395/06/27 خانم منیژه قربانى فرزند غالمحسین سه دانگ 
مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 337/10 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حسن علیرضائى دیزیچه 
61-راى شــماره 139560302009002910 مورخ 1395/06/28 آقاى على اصغر باغى آبروى فرزند فرج اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 269/56 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى على اکبر صالحى 
 62-راى شــماره 139560302009004286 مورخ 1395/09/30 آقاى حمیدرضا محمدى دستگردى فرزند 
قدیرعلى ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 211/23 مترمربع مجزى شده از پالك 12فرعى از شش- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى زین العابدین راستى مبارکه 
63-راى شماره 139560302009004248 مورخ 1395/09/29 خانم همه جان شمسى ارمندى  فرزند شهباز  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/47 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى فتح اله باقرى
64-راى شــماره 139560302009004251 مورخ 1395/09/29 آقاى على ناز شمسى ارمندى فرزند على باز 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 265/52 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى فتح اله باقرى
65-راى شماره 139560302009002916 مورخ 1395/06/28 آقاى حسن کیانى شیخ آبادى  فرزند غالمرضا 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 194/34 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رضا آقاجانى
 66-راى شماره 139560302009004250 مورخ 1395/09/29 آقاى سعید جعفرى دیزیچه فرزند قاسمعلى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 360/16 مترمربع مجزى شــده از پالك 126- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى
67-راى شــماره 139560302009004300 مورخ 1395/09/30 آقاى میرزا احمد صالحى مبارکه فرزند میرزا 
اسماعیل  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 242/88 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى منصور وکیلى
68-راى شــماره 139560302009004252 مورخ 1395/09/29 آقاى اکبر ایرانپــور مبارکه فرزند قربانعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 171/50 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى حسین ایرانپور
69-راى شماره 139560302009004274 مورخ 1395/09/29 آقاى نصراله کریمیان کاکلکى فرزند محمد  
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه  به مساحت 10/00 مترمربع مجزى شده از پالك 29- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیدحسین موسوى
70-راى شماره 139560302009004300 مورخ 1395/10/12 آقاى عباسعلى باقرى فرزند حسن  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 186/51 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى فتح اله باقرى
71-راى شــماره 139560302009004500 مورخ 1395/10/12 آقاى احمد مرادى جوشانى فرزند رحمت اله  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 110/45 مترمربع مجزى شده از پالك 781فرعى ازدو- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عزیزاله ایرانپور
72-راى شــماره 139560302009004504 مورخ 1395/10/12 خانم زهرا مختارى حسن آبادى فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 177/86 مترمربع مجزى شــده از پالك 382- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رحیم کریمى نوکابادى
73-رأى شماره 139560302009003800 مورخ 1395/08/23 آقاى شمس الدین اعتماد دهنوى  فرزند  میرزاآقا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 284/31 مترمربع مجزى شده از پالك512فرعى از یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى محمد تقى فروغى 
74-رأى شماره 139560302009003815 مورخ 1395/08/23 خانم مینا عرب زاده   فرزند حیدر    ششدانگ 
یک باب مغازه  به مساحت 27/80 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى  محمود پریشان نهچیرى
75-رأى شماره139560302009003392مورخ1395/07/27آقاى علیرضا ریزى وینچه فرزند بختیار ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت345/21مترمربع مجزى شده از  پالك 957فرعى از دو- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى سید رضا موسوى مبارکه
76-رأى شماره139560302009004231مورخ1395/09/29آقاى قاسمعلى قربانى سینى فرزند على ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت307/77مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى ایران خانم شالفروش امیرى و بتول خانم شالفروش امیرى
77-رأى شماره139560302009004232مورخ1395/09/29آقاى حیدر قربانى سینى فرزند قاسمعلى ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت267/72مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى ایران خانم شالفروش امیرى و بتول خانم شالفروش امیرى
م الف: 95/0646 تاریخ انتشار نوبت اول :   1395/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1395/10/29 مظاهر نصرالهى  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/10/612
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند.
1) راى شــماره 139560302034016339هیأت اول0 عباس وهابى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 44487 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260434923- قسمتى ازیکبابخانه  بشماره 35  فرعى مجزى از 16 فرعى از پالك 

3193- اصلى واقع در سرسنگ بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034017664هیأت اول0 حسین کمال زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 1996 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261967046- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 152/60 مترمربع بشماره 9  فرعى 

مجزى از 5 فرعى از پالك 4697- اصلى واقع در کوى کریچه بخش 1 کاشان
3) راى شماره 139560302034017368هیأت اول0 ناهید حسن زاده حمامى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
42444 صادره از کاشان بشماره ملى 1260414507- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/32 مترمربع بشماره 22  

فرعى مجزى از 2و3 و  فرعى و قسمتى ازمشاعات کًال از پالك 6988- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
 4) راى شماره 139560302034017841هیأت دوم0 زهرا على بلندى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1024 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262253810- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/66 مترمربع بشماره 20  فرعى مجزا 

از شماره هاى 5و8 فرعى و قسمتى از مشاعات کًال از پالك 7555- اصلى واقع در  اراضى شهر بخش 1 کاشان.
5) راى شماره 139560302034015334هیأت اول0 علیرضا محمدى حسنارودى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
2 صادره از کاشان بشماره ملى 1262964083- ششدانگ یکبابخانه بشماره 23  فرعى مجزا از شماره 19 فرعى و 

قسمتى از مشاعات کًال از پالك 8004- اصلى واقع در  اراضى شهر بخش 1 کاشان.
6) راى شماره 139560302034017378هیأت اول0 جعفر نصیرى فرزند آقا ماشااله بشماره شناسنامه 1288 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261767187- ششدانگ یکبابخانه به استثناء ثمن اعیان بمساحت 75/45 مترمربع 

بشماره 11297  فرعى مجزا ازشماره 5457 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در  صالح اباد بخش 2 کاشان.
7) راى شماره 139560302034017637هیأت دوم0 محمدرضا معمار فرزند یداله بشماره شناسنامه 717 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261761480- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 19/65 مترمربع بشماره 11298  فرعى 

مجزا ازشماره 2354 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان.
8) راى شماره 139560302034017638هیأت دوم0 حمیدرضا معمار فرزند یداله بشماره شناسنامه 718 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261761499- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 12/65 مترمربع بشماره 11299  فرعى 

مجزا ازشماره 2354 فرعى از پالك 2- اصلى واقع در صالح اباد بخش 2 کاشان
9) راى شماره139560302034016318هیأت اول0 زهرا زارع معتمدى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 318 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261771826- سه دانگ از یکباب ساختمان بمساحت 140/15 مترمربع بشماره 

607  فرعى از 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.
10) راى شماره 139560302034016317هیأت اول0 حسین طوطیان فرزند عباس آقا بشماره شناسنامه 492 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262286476-سه دانگ از یکباب ساختمان بمساحت 140/15 مترمربع بشماره 

607  فرعى از 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان
11) راى شماره 139560302034017659هیأت دوم0 فوزیه امانى فرزند مولود بشماره شناسنامه 950 صادره از 
کامیاران بشماره ملى 3839611539- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 116/51 مترمربع بشماره 609  فرعى 

از 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى غیاث آباد)
12) راى شماره 139560302034025959هیأت دوم0 مهدى رحیم زاده فرزند رشید بشماره شناسنامه 1127 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261779916- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 295/70 مترمربع بشماره 614 

فرعى از 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى غیاث آباد)
13) راى شماره 139560302034017696هیأت دوم0 حسین سلمانیان فرزند احمد بشماره شناسنامه 2609 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262013811- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/55 مترمربع بشماره 

9259  فرعى مجزا از شماره 7650 فرعى از پالك11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.
14) راى شماره 139560302034017698هیأت دوم0 وجیهه جارى پور قهرود فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 
16118 صادره از کاشان بشماره ملى 1263473660- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/55 مترمربع 

بشماره 9259  فرعى مجزا از شماره 7650 فرعى از پالك11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.
15) راى شماره 139560302034010665هیأت اول0 اکرم سادات سادات الحسینى فرزند سیدهاشم بشماره 
شناسنامه 44 صادره از آران بیدگل بشــماره ملى 6199870026- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 208 مترمربع 

بشماره 5565  فرعى مجزا از شماره 3591 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان
 16) راى شــماره 139560302034015472هیأت دوم0 زهرا توتونى مفرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 446 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261668650- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/29 مترمربع بشماره 657  فرعى 

مجزا از شماره 325 فرعى از پالك14- اصلى واقع در  مهذب آباد بخش 2 کاشان
17) راى شماره 139560302034017366هیأت اول0 عفت صادق مفرد فرزند شکراله بشماره شناسنامه 666 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261816366- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/04 مترمربع بشماره 

658  فرعى مجزا از شماره 583 فرعى از پالك14- اصلى واقع در  مهذب آباد بخش 2 کاشان.
18) راى شماره 139560302034017477هیأت اول0 حسین جعفرى فینى فرزند احمد بشماره شناسنامه 3874 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261015071- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/04 مترمربع بشماره 

658  فرعى مجزا از شماره 583 فرعى از پالك14- اصلى واقع در  مهذب آباد بخش 2 کاشان.
19) راى شــماره 139560302034003791 هیأت دوم0 فاطمه ذوالقدر فرزند منصور بشماره شناسنامه 2626 
صادره از  تهران به شماره ملى 0043015417- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/86 مترمربع بشماره 20524 

فرعى مجزى از 3606 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
20) راى شــماره 139460302034029872هیأت دوم0 حمیدرضا اســمعیلى ورکانى فرزند غالمعلى بشماره 
شناسنامه 51 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262689678- ششدانگ یکبابخانه بمساحت100 مترمربع بشماره 

21023 فرعى مجزا ازشماره 7396 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
21) راى شماره 139560302034032128 هیأت اول0 زینب کیانى مقدم فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 2847 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1262100119- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/44 مترمربع بشماره 21270 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
22) راى شماره 139560302034000318 هیأت اول0 مهدى شاهرودیان فرزند على بشماره شناسنامه 371 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1262209412- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 71/88 مترمربع بشماره 21341 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
23) راى شماره 139560302034009317 هیأت دوم0 عالمتاج غالمعلى زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 
3015 صادره از  کاشان به شماره ملى 0042001285- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/65 مترمربع بشماره 

21838 فرعى مجزى از 8074 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
24) راى شماره 139560302034015390 هیأت دوم0 مریم عباس زاده نصرآبادى فرزند تقى بشماره شناسنامه 17 
صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199886127- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 125مترمربع 
بشماره 21905 فرعى از شماره 1702 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى مع 

الواسطه از لیال هدایت نسب)
25) راى شــماره 139560302034015388 هیأت دوم0 ابراهیم بندى نصرآبادى فرزند زین العابدین بشماره 
شناســنامه 1257 صادره ازآران بیدگل بشماره ملى 6199350571- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمســاحت 125مترمربع بشــماره 21905 فرعى از 1702 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آبادبخش 2 
کاشان(خریدارى مع الواسطه از لیال هدایت نسب) 26) راى شماره 139560302034017408 هیأت اول0 حسین 
فتى فرزند على بشماره شناسنامه 486 صادره از  کاشــان به شماره ملى 1261731530- ششدانگ قطعه زمین 
محصور مشتمل برساختمان بمساحت 100/1 مترمربع بشماره 22074 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى 

آباد بخش 2 کاشان.
27) راى شماره 139560302034017397 هیأت اول0 عباس کریمى فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 720 
صادره8055 فرعى ازکاشان به شماره ملى 0579509885- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/35 مترمربع بشماره 

22075 فرعى مجزى از از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
28) راى شماره 139560302034017352 هیأت اول0 مهدى نیک نام رهقى فرزند على بشماره شناسنامه 1571 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261230280- دودانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 87/5 مترمربع 

بشماره 22077 فرعى مجزا از شماره 7232 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
29) راى شماره 139560302034017353 هیأت اول0 فاطمه نیک نام رهقى فرزند مهدى بشماره شناسنامه 
- صادره از کاشان به شماره ملى 1251327362- دودانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 87/5 مترمربع 

بشماره 22077 فرعى مجزا از شماره 7232 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
30) راى شماره 139560302034017354 هیأت اول0 زهرا سلمانى رهقى فرزند سیدقاسم بشماره شناسنامه 
10296 صادره از قم به شماره ملى 0386553297- دودانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 87/5 مترمربع 

بشماره 22077 فرعى مجزا از شماره 7232 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
31) راى شماره 139560302034017350 هیأت اول0 مجتبى آباد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 755 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262366186- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119 مترمربع بشماره 22078 فرعى مجزى 

از 6907 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
32) راى شماره 139560302034017349 هیأت اول0 مهدى آباد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 86 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262341884- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/96 مترمربع بشماره 22079 فرعى 

مجزى از 7957  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
33) راى شماره 139560302034016320 هیأت اول0 زهرا بوجارى قمصرى فرزند صفرعلى بشماره شناسنامه 
118 صادره از کاشان به شماره ملى 1262029554- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/52 مترمربع بشماره 22080 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
34) راى شماره 139560302034016319 هیأت اول0 سمیه کریمى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 150 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1263559824- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75/40 مترمربع بشماره 22081 فرعى 

مجزى از 5951 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
35) راى شــماره 139560302034016345 هیأت اول0 ابوالفضل اکبرزاده محمد ابادى فرزند على بشــماره 
شناسنامه 644 صادره از کاشان به شماره ملى 1261844051- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/74 

مترمربع بشماره22082 فرعى مجزا ازشماره 2721 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
36) راى شماره 139560302034016346 هیأت اول0 زهره قدیرى محمد ابادى فرزند محمود بشماره شناسنامه 
627 صادره از کاشان به شماره ملى 6199277074- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/74 مترمربع 

بشماره22082 فرعى مجزا ازشماره 2721 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
37) راى شماره 139560302034016308 هیأت اول0 ملیحه معنوى فرزند حسین بشماره شناسنامه 65 صادره 
از  کاشان به شماره ملى 1262298288- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/6 مترمربع بشماره 22083 فرعى 

مجزا ازشماره 1777 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
38) راى شماره 139560302034016336 هیأت اول0 حســین جوادیان مفرد فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
47172 صادره از  کاشان به شــماره ملى 1260461823- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115 مترمربع بشماره 

22084 فرعى مجزا ازشماره 5158 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
39) راى شماره 139560302034016327هیأت اول0 داود باقرى مفرد فرزند ناصر بشماره شناسنامه 58 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262344328- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشماره 22085  فرعى از 

پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
40) راى شماره 139560302034016302 هیأت اول0 جواد جعفریانى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 1053 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1261928695- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 22086 

فرعى مجزا از 2397 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
41) راى شماره 139560302034016348 هیأت اول0 ملیحه معنوى فرزند حسین بشماره شناسنامه 65 صادره 
از  کاشان به شماره ملى 1262298288- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 22/7 مترمربع بشماره 22087 فرعى 

مجزا ازشماره 1777 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
42) راى شماره 139560302034017383 هیأت اول0 حمیدرضا مزرعتى فرزند حسین بشماره شناسنامه 22 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1262904978- ششدانگ یکدرب باغچه مشتمل برساختمان بمساحت 393/95 

مترمربع بشماره 22089 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
43) راى شماره 139560302034017640 هیأت دوم0 احمد پارچه باف کاشى فرزند على بشماره شناسنامه 153 
صادره از  کاشان به شماره ملى 1262255600- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 22094 فرعى 

مجزى از 7510 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
 44) راى شماره 139560302034017627هیأت دوم0 محمدجواد طحانى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 246 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263596967- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/40 مترمربع بشماره 22097  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
45)راى شماره 139460302034031184 هیأت دوم0 زهرا اشرف حسن آبادى فرزند حسن بشماره شناسنامه 
1141 صادره از کاشان به شماره ملى 1260953866- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167 مترمربع بشماره 6262 

فرعى مجزا ازشماره 77یا5171 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
46)راى شماره 139560302034015453 هیأت دوم0 فخرى السادات نورى فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 
2487 صادره از تهران به شماره ملى 0055338984- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/39 مترمربع بشماره 

6378 فرعى مجزا ازشماره 146 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
47)راى شماره 139560302034015332 هیأت اول0 مریم قطان کاشانى فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 6958 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1260576035- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/5 مترمربع بشماره 6382 

فرعى مجزا ازشماره 189 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
48)راى شماره 139560302034017412 هیأت اول0 حسین منعم پور فرزند على محمد بشماره شناسنامه 8399 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260590321- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 33/35 مترمربع بشماره 6393 

فرعى مجزا ازشماره 1172 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
49)راى شــماره 139560302034017377 هیأت اول0 زهرا باقرى یزدى فرزند رجب بشماره شناسنامه 384 
صادره از مشهد به شماره ملى 0935314938- ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 329/48 

مترمربع بشماره 6395 فرعى مجزا ازشماره 268 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
50)راى شماره 139560302034017446 هیأت دوم0 معصومه باقرى یزدى فرزند باقر بشماره شناسنامه 47347 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1260463575- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 360/60 مترمربع بشماره 6396 

فرعى مجزا ازشماره 268 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
51)راى شماره 139560302034017636 هیأت دوم0 مهسا داور فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 124 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1263479332- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 170/95 مترمربع بشماره 6397 فرعى مجزا 
ازشماره 361 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از اکبر ناجى آباد)

52)راى شماره 139560302034017647 هیأت دوم0 عباس محق فرزند رضا بشماره شناسنامه 609 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1261745299- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 84/12 مترمربع بشماره 6400 فرعى 

مجزا ازشماره 1172 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
53)راى شماره 139560302034015306 هیأت دوم0 زهرا مظلوم دیزچه فرزند حسین بشماره شناسنامه 7 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262897718- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124/30 مترمربع بشماره 1394 فرعى 

مجزا ازشماره 228 فرعى از شماره 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان. 
54) راى شــماره 139560302034016307هیأت اول0  عباس جوى پا فرزند اکبر بشماره شناسنامه 13815 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263450636- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 117/85 مترمربع بشماره 

1397  فرعى مجزا ازشماره 175 فرعى از پالك24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
55) راى شماره 139560302034013993 هیأت اول0 مهدى پالیزوان فرزند رضا بشماره شناسنامه 791 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262036321- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 115/20 مترمربع بشماره 

10671  فرعى مجزا ازشماره 1495 فرعى از شماره 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان.
56) راى شماره 139560302034013992 هیأت اول0 زهرا جهادى فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 4859 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263361102- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 115/20 مترمربع بشماره 

10671  فرعى مجزا ازشماره 1495 فرعى از شماره 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان.
57)راى شــماره 139560302034016325 هیأت اول0 زهرا رضازاده فرزند محمد بشــماره شناسنامه 1676 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261205871- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برباغچه واتاق بمساحت 170/15 
مترمربع بشماره 10682 فرعى مجزا ازشماره 612 فرعى از شماره 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان.

58)راى شماره 139560302034015266 هیأت دوم0 ملیحه فخارى فینى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250186684- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 221/50 مترمربع بشماره 

6645  فرعى مجزا ازشماره 1546 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
59)راى شماره 139560302034015267 هیأت دوم0 مصطفى اخوان فینى فرزند حسن بشماره شناسنامه 196 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263033105- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 221/50 مترمربع بشماره 

6645  فرعى مجزا ازشماره 1546 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
60)راى شماره 139560302034016337 هیأت اول0 على موحدنیا فرزند منده على بشماره شناسنامه 113 صادره 

از کاشان بشماره ملى 1261642163- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 435/85مترمربع بشماره 6659 
فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.

61)راى شماره 139560302034016338 هیأت اول0 حمیده حجازى شاد فرزند عباس بشماره شناسنامه 6455 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260570991- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 435/85 مترمربع بشماره 

6659  فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
62)راى شماره 139560302034016303 هیأت اول0 مهدى سخنگو فرزند حسین بشماره شناسنامه 1505 
صادره از کاشان بشــماره ملى 1262002771- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 206/66 مترمربع بشماره 6660  

فرعى مجزا ازشماره 63 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
 63)راى شماره 139560302034016334 هیأت اول0 احمد خاکپور فینى فرزند عباس بشماره شناسنامه 143 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262837308- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 353/05 مترمربع بشماره 

6661  فرعى مجزا ازشماره 213 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
64)راى شماره 139560302034016335 هیأت اول0 فاطمه سلطان سیدى نشلجى فرزند آقامحمود بشماره 
شناسنامه 21 صادره از کاشان بشماره ملى 1262845335- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 353/05 

مترمربع بشماره  6661  فرعى مجزا ازشماره 213 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
65)راى شــماره 139560302034017391هیأت اول0 جعفر احمدیان فینى فرزند شکراله بشماره شناسنامه 
92صادره از کاشان بشماره ملى 1262731089- ششدانگ یکبابخانه وباغچه بمساحت 102/63 مترمربع بشماره 

6662 فرعى مجزا ازشماره 611 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
66)راى شماره 1395603023777 هیأت دوم0 زهره صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 5142 صادره از تهران 
بشماره ملى 0056228971- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع بشماره 6699 

فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
67)راى شماره 1395603023780 هیأت دوم0 مریم صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 20873 صادره از 
تهران بشماره ملى 003575651- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع بشماره 

6699 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
68)راى شماره 1395603023781 هیأت دوم0 مرضیه صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 13663صادره از 
تهران بشماره ملى 0035003367- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع بشماره 

6699 فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
69)راى شماره 1395603023782 هیأت دوم0 صدیقه صدف فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 924صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261566221- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل برساختمان بمساحت 620/85 مترمربع بشماره 6699 

فرعى مجزا ازشماره 599 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
70)راى شــماره 139560302034015326 هیأت اول0 نظام اربابى لتحرفرزند مانده على بشماره شناسنامه 5 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262872502- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 374/07 مترمربع 

بشماره 1463  فرعى مجزا ازشماره 128 فرعى از شماره 40- اصلى واقع در حسن آبادبخش 2 کاشان. 
71)راى شماره 139560302034015327 هیأت اول0 معصومه جاللیان فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 285 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262291534- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 374/07 مترمربع 

بشماره 1463    فرعى مجزا ازشماره 128 فرعى از شماره 40- اصلى واقع در حسن آبادبخش 2 کاشان. 
72)راى شــماره1395603020340023484 هیأت دوم0 اسما بدیعى نژاد فرزندعزت اله بشماره شناسنامه 54 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263019870- سه دانگ ازششدانگ اعیانى احداثى درعرصه موقوفه بمساحت 
163/50 مترمربع بشماره 4350 فرعى مجزا ازشماره 1372 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحر بخش 2 کاشان                             
73)راى شماره1395603020340023484 هیأت دوم0 مسیب بهمنش فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1262980747- سه دانگ از ششدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه بمساحت 163/50 

مترمربع بشماره 4350  فرعى مجزا ازشماره 1372 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
74 )راى شماره 139560302034005761 هیأت اول0 رضا سلمانى لتحر فرزند شعبان بشماره شناسنامه 2 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1263709598- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 346/25 مترمربع بشماره 6738 

فرعى مجزا ازشماره 938 و 929 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
75)راى شماره 139560302034005762 هیأت اول0 زهرا سلمانى لتحر فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 1243 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1261039017- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 346/25 مترمربع بشماره 

6738  فرعى مجزا ازشماره 938 و 929 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
76)راى شماره 139560302034015289 هیأت دوم0 محمدشاطرى لتحرى فرزند على عباس بشماره شناسنامه 
26 صادره از کاشان  بشماره ملى 1263010326- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 166/12 مترمربع 
بشماره 6770  فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه جواد زینلى) 
77)راى شــماره 139560302034015290 هیأت دوم0 ام البنین جودار فرزند حســن بشماره شناسنامه 203 
صادره از کاشان  بشــماره ملى 1263569791- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 166/12 مترمربع 
بشماره 6770  فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه جواد زینلى)
78)راى شــماره 139560302034017663 هیأت دوم0 فاطمه واشــهرى قمصرى فرزند على اصغر بشماره 
شناسنامه 19 صادره از کاشان بشماره ملى 1262555221- ششدانگ اعیانى احداثى در عرصه موقوفه به مساحت 
196/58 مترمربع بشماره 6786  فرعى مجزا ازشماره 4350 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

79)راى شماره 139460302034026608 هیأت اول0 على اصغر جنتى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 1898 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261787625- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/90 مترمربع بشماره 13880 فرعى 
مجزا از 1285 فرعى ازشماره 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از على محمد 

خاکباز ورثه حاجى رمضان)                                                                                                                                                                        
80)راى شماره 139460302034028810 هیأت دوم0 احسان اسدى فرزند محمد بشماره شناسنامه 942 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1262252997- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/88 مترمربع بشماره 
13902 فرعى مجزا ازشماره 7468 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى  از 

محمدعلى دولتى)
81)راى شــماره 139460302034028811 هیأت دوم0 عفت عابدینى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 226 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262299896- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 132/88 مترمربع 
بشماره 13902 فرعى مجزا ازشماره 7468 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى  

از محمدعلى دولتى)
 82)راى شماره 139560302034008860 هیأت اول0 نرگس ماشااله زاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 10360 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263416098- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117/67 مترمربع بشماره 14117 

فرعى مجزا ازشماره 1323 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
83)راى شماره 139560302034015086 هیأت دوم0 محمد علیخانى فرزند على بشماره شناسنامه 1344 صادره 
از دلیجان به شماره ملى 0579483932- ششدانگ یکبابخانه و مغازه هاى متصل به ان بمساحت 145/46 مترمربع 
بشماره 14150 فرعى مجزا ازشماره 3698 و 5088 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

84)راى شماره 139560302034015187 هیأت دوم0 مهدى بارفروش فرزند على بشماره شناسنامه 92 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1261853652- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 125مترمربع بشماره 14165 
فرعى مجزا ازشماره 1326و1328 فرعى از شــماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى  از 

کبرى مالعلى)
85)راى شــماره 139560302034015188 هیأت دوم0 اکرم جوى بار فرزند عباس بشماره شناسنامه 1595 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262003679- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 125مترمربع بشماره 
14165 فرعى مجزا ازشماره 1326و1328 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى  

از کبرى مالعلى)
86)راى شــماره 139560302034015461 هیأت دوم0 خدیجه شفیعى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 59 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263605357- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 103/96 مترمربع 
بشماره 14167 فرعى مجزا ازشماره 9701 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى  

از سیدجعفر و زهرا فالح)
87)راى شــماره 139560302034015461 هیأت دوم0 مجتبى جوکار فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1106 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262039436- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 103/96 مترمربع 
بشماره 14167 فرعى مجزا ازشماره 9701 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى  

از سیدجعفر و زهرا فالح)
88)راى شماره 139560302034015329 هیأت اول0 سیدرضا نظرى کهنگى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 7306 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263385575- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104 مترمربع بشماره 14168 فرعى 

مجزا ازشماره 1438 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
89)راى شــماره 139560302034015364 هیأت دوم0 زهرا براتى نژآد فرزند ناصر بشماره شناسنامه 12228 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263434762- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/70 مترمربع 

بشماره 14170 فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
90)راى شــماره 139560302034015365 هیأت دوم0 مهدى بهبودى چنارى فرزند یداله بشماره شناسنامه 
1934 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262007062- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 142/70 
مترمربع بشماره 14170 فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

91)راى شماره 139560302034015094 هیأت اول0 عباس اشنوئى فرزند حسن بشماره شناسنامه 140 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1262347165- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 133/96 مترمربع بشماره 14175 

فرعى مجزا ازشماره 597 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
92)راى شــماره 139560302034015095 هیأت اول0 راضیه رضازاده میراب فرزند احمد بشماره شناسنامه 
8475 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1260591085- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 133/96 

مترمربع بشماره 14175 فرعى مجزا ازشماره 597 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
93)راى شماره 139560302034017340 هیأت دوم0 احسان فکریان فرزند یداله بشماره شناسنامه 576 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1262203643- ششــدانگ یکباب مغازه به استثنا ثمن اعیان و عرصه مساحت 77/75 
مترمربع بشماره 14187  فرعى مجزا ازشماره 13581 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
94)راى شماره 139560302034017635 هیأت دوم0 غالمرضا سلطانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 13 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1262478138- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 231/10 مترمربع بشماره 14188 فرعى مجزا 
ازشماره 6978 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از جواد رئیسى) 
95)راى شماره 139560302034016329 هیأت اول0 حشمت احمدى محمد ابادى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
13 صادره از آران بیدگل به شماره ملى 6199843347- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/15 
مترمربع بشماره 14191 فرعى مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان

96)راى شــماره 139560302034016330 هیأت اول0 سعید عجمى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 2132 
صادره از کاشان

به شماره ملى 1261968409- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 153/15 مترمربع بشماره 14191 فرعى 
مجزا ازشماره 5616 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

97)راى شماره 139560302034016341 هیأت اول0 فاطمه جاج فرزند حسن بشماره شناسنامه 221 صادره از 
کاشان بشماره ملى 126653994- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/55 مترمربع بشماره 324 فرعى ازشماره 

52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
98)راى شــماره 139560302034015372 هیأت دوم0 اعظم احمدى کله فرزند عزیزاله بشــماره شناسنامه 
578 صادره از کاشان بشماره ملى 1261270320- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 159/96 مترمربع بشماره 
5244 فرعى مجزا از شماره 2573 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان. (خریدارى مع الواسطه 

از معصومه صفاریان )
99)راى شــماره 139560302034016309 هیــأت اول0 محمدجواد باقرى حســنارودى فرزند خدابخش 
بشــماره شناســنامه - صادره از کاشــان بشــماره ملى 1250258693- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
90/6 مترمربــع بشــماره 5249 فرعــى مجزا از شــماره 1825 فرعــى ازپــالك 1- اصلى واقــع در راوند

 بخش4کاشان
100)راى شماره 139560302034025101 هیأت اول0 سیدمحمدحســینى راوندى فرزند سیداحمد بشماره 
شناسنامه 267 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261209834- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 334/96 

مترمربع بشماره 5268 فرعى مجزا از شماره 3822 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان
 101)راى شماره 139560302034017837 هیأت دوم0 حسن اصفهانى نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 851 
صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199365550- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 241/95 مترمربع 
بشماره 3388 فرعى مجزا از شماره 2094 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان.(خریدارى از 

حسن اصفهانى نژآد)
102)راى شماره 139560302034017838 هیأت دوم0 زهرا ساکنى فرزند محمد بشماره شناسنامه 11 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263126197- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 241/95 مترمربع بشماره 
3388 فرعى مجزا از شماره 2094 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان.(خریدارى از حسن 

اصفهانى نژآد)
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد0

م الف: 1768 تاریخ انتشار نوبت اول :    1395/10/14  تاریخ انتشارنوبت دوم :    1395/10/30 محمد سلمانى  رئیس 
اداره ثبت اسناد وامالك کاشان /10/482



1212بین المللبین الملل 2843سه شنبه  14 دى ماه 

براســاس اطالعــات محرمانــه اى کــه اخیــراً توســط دولــت انگلیــس منتشــر شــده، کناره گیــرى 
«مــارگارت تاچــر» از ســمت نخســت وزیــرى انگلیــس آمریــکا و شــوروى را شــوکه کــرده 

است.
به گزارش ایســنا، این اطالعات کــه تحت عنوان «کناره گیرى نخســت وزیر مارگارت تاچر» منتشــر شــده 
شــامل اظهارنظرهاى رهبران جهــان درباره نخســت وزیر ســابق این کشــور و نوشــته اى دو صفحه اى از 
ســوى وزیر کابینه اســت در این باره که چرا بالفاصله پس از کناره گیرى نخســت وزیر رفراندوم برگزار نشــد 
و یــک برنامه «اقدام کنــاره گیرى» ایجاد شــد که حاوى جــدول زمانى روز سرنوشــت ســاز 22 نوامبر 199

 بود.
تاچر در چهارم مى سال 1979 نخست وزیر انگلیس شــد و این اولین بار در تاریخ انگلیس بود که یک زن به چنین 

سمتى مى رسید.
پرونده هاى کابینه براى سال هاى 1989 و 1990 که در آرشــیو ملى انگلستان منتشر شده اند شامل آخرین دقایق 
جلسات دولت تاچر است که طى آنها مى گوید، «مشــورت هاى من با همکارانم نشان داد که همه حامى این طرح 

هستند» اما مهمترین مسئله اى که او قطعًا به آن فکر مى کرده است احتمال شکست وى در انتخابات بعدى بود.
این اسناد دولت انگلیس نشان مى دهد در حالى که استعفاى تاچر مانند یک «تصادف آهسته شده» در لندن توصیف 

مى شود، در خارج از این کشور کمتر مورد درك قرار گرفته است.
«هنرى کیسینجر» وزیر امور خارجه وقت آمریکا در تماس تلفنى احساساتى خود به دولت انگلیس خطاب به «چارلز 
پاول» مشاور سیاست خارجه تاچر، گفته است: تصمیم تاچر براى کناره گیرى «بدتر از مرگ در یک خانواده» است.

کیسینجر همچنین اضافه کرد که تاچر یکى از شخصیت هاى برجســته زمان معاصر است و «هیچکس خارج از 
انگلیس – در واقع هیچکس خارج از لندن» نمى تواند متوجه شود که دوســتان محافظه کار شما چه کارى انجام 

داده اند.
این احساســات حتى در مسکو شــدیدتر بود. سفیر شــوروى یک پیام شخصى از ســوى «میخائیل گورباچف» 

رئیس جمهور وقت شوروى به مارگارت مى دهد که در آن نوشته از این تصمیم «شوکه» شده است.

پادشاه تایلند در پیام 
سال نو خواستار وحدت شد

  تابناك |  پادشاه جدید تایلند در نخستین 
ســخنرانى مهمش براى ملت این کشور که به 
مناسبت سال نو میالدى انجام داد خواستار اتحاد 

و وحدت شد.
تایلنــد از زمان تــاج گــذارى «ماهــا واجیر 
الونگ کــورن» به دنبال فوت پــدرش در اکتبر 
ســال 2016 از نظر سیاســى دچار تفرقه شده 
است. وى تنها پســر پادشــاه فقید تایلند است 
که بیشــتر عمر خود را در خارج از کشور سپرى 
کرده و به اندازه پدرش در بیــن مردم محبوب 

نیست.
پادشاه تایلند در این سخنرانى تلویزیونى از تمامى 
هموطنانش خواســت تا در سال جدید به تفاهم 

مشترك دست یابند.
وى گفت: مهم نیست چه نوع موانع، مشکالت 
و ســختى هایى به وجود مى آید، اگــر ما متحد 
باشــیم قطعًا مى توانیم تمامى این مشــکالت 
را حل کنیم. ســوگوارى هاى صــورت گرفته 
بخاطر فوت پــدرم واقعًا مرا تحــت تأثیر قرار 
داده اســت. این ثابت مى کند کــه تایلندى ها 
چقدر سپاسگزار، مهربان، دلسوز و وطن پرست 

هستند.

اوباما 
کتاب جدید مى نویسد

  تسنیم|  «باراك اوبامــا» در روزهاى 
پایانــى ریاســت جمهورى خود اعــالم کرده 
درصدد نوشــتن یک کتــاب خاطــرات جدید 

است.
«هافینگتون پســت» نوشــت: «باراك اوباما» 
که به زودى کاخ ســفید را بــه «دونالد ترامپ» 
واگذار مى کنــد، اعــالم کرد کــه مى خواهد 
خاطرات خــود را باز هــم در کتابــى به چاپ 

برساند.
رئیس جمهور ســابق آمریــکا پیش تر خاطرات 
خود را از زمان جوانى در کتابى به نام «رؤیاهاى 
پدرم» منتشــر کرده بود. او همچنین در دوران 
ســناتورى خود کتابى بــا عنوان «جســارت 
امید» را روانــه بازار کــرد که هــر دو اینها در 
آن زمان به جــدول پرفروش ترین هــا راه پیدا 

کردند.
«اوبامــا» عالوه بــر ایــن، کتابــى کودکانه 
هم بــراى دو دخترش بــه نــگارش درآورده 
اســت. کتاب زندگینامه اى جدیــد او در اصل، 
چهارمیــن اثــر او در بــازار نشــر محســوب 

مى شود.

رئیس جمهور رومانى با معرفى «سورین گریندیانو» از حزب سوسیال دموکرات این کشور به عنوان نخست وزیر جدید 
به چند هفته مناقشه به وجود آمده از بابت معرفى نخست وزیر پایان داد.

به گزارش ایرنا، «کالوس یوهانیس» رئیس جمهور راست میانه روى رومانى حکم رسمى معرفى سورین گریندیانو 
وزیر 44 ساله سابق مخابرات این کشور به عنوان نخست وزیر جدید را امضا کرد.

گریندیانو اکنون با دورنماى رأى اعتماد در پارلمان به برنامه ها و کاندیداهاى مناسب کابینه اش روبه رو است. این رأى 
گیرى پارلمان باید تا هفته آینده انجام شود.

وى گفت به دنبال کسب رأى پارلمان در تاریخ چهار ژانویه و برگزارى نشست دولت در عصر همان روز است.
چند روز پیش رئیس جمهور رومانى کاندیداى زن مسلمان معرفى شده از سوى حزب سوسیال دموکرات این کشور به 
نام «سویل شحاده» را براى نخست وزیرى رد کرد. در حالى که او مى توانست تبدیل به اولین رئیس جمهور مسلمان 

تاریخ رومانى شــود اما یوهانیس دلیلى براى این تصمیمش ارائه نکرد اما گمانه زنى هایى وجود داشت مبنى بر اینکه 
شحاده به دلیل اصالت سورى همسرش رد شده است.

منابع خبرى نزدیک به رئیس جمهور رومانى گفته اند: گریندیانو یک «راه حل بهتر» در نظر گرفته شده است.
این منبع خبرى گفت: یوهانیس امیدوار به یک همزیســتى آرام تر و با درگیرى کمتر نسبت به تجربه اش با «ویکتور 

پونتا» نخست وزیر قبلى است.
گریندیانو در رومانى به عنوان یک «ســرباز منضبط» در داخل حزب سوســیال دموکرات تلقى مى شــود و اخیراً در 

مصاحبه اى گفت: در اوایل جوانى به دلیل اعتقادات چپ گرایانه به این حزب پیوسته است.
گریندیانو بعد از معرفى شدن از سوى «لیویو دراگنیا» رهبر حزب سوسیال دموکرات به عنوان کاندیداى نخست وزیر 

گفت که از این تصمیم رهبر حزب پیروى مى کند.

اسناد محرمانه افشا شده نشان مى دهد؛

استعفاى تاچر، واشنگتن و مسکو را شوکه کرد

رئیس جمهور رومانى  نخست وزیر جدید را معرفى کرد
ینکه 

کتور 

راً در 

 وزیر 

« الیزابت دوم» در مراســم روز یک شنبه در کلیساى 
ســاندرینگهام به مناسبت ســال نو میالدى شرکت 

طوالنى شدن نکرد. دلیل آن، 
ملکــه روند درمان 

انگلیس از «سرماخوردگى شدید» عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلى میل، الیزابت 
دوم، ملکه 90 ساله انگلیس مراسم روز کریسمس را 
هم که در مستغالت آنها در نورفولک برگزار مى شد، به 
دلیل نامساعد بودن شرایط جسمانى از دست داد. این 
اولین بار در 28 سال گذشته بود که ملکه نتوانست در 

این مراسم شرکت کند.
ملکه و همسر 95 ســاله او «شــاهزاده فیلیپ» ماه 
دســامبر با یــک روز تأخیر بــه تعطیــالت رفتند. 
ســخنگوى کاخ باکینگهام گفته اســت که ملکه 
«هنوز بهبــودى حاصل نکرده اســت». 
ظاهراً شــاهزاده فیلیپ ســالخورده که 
گفته مى شــد او هم دچار سرماخوردگى 
شدید بود، زودتر روند درمان را طى کرده 

است و قرار بود در این مراسم حاضر شود.
تا روز یک شــنبه12 روز از زمان آخرین 
حضور ملکه در انظار عمومى مى  گذشت و 
همین امر به شایعاتى درباره احتمال مرگ او 
دامن  زد. این شایعات که با حساب توئیترى 
جعلى بى بى سى شروع شد، کاخ باکینگهام را 
وادار کرد تا با صدور بیانیه اى مرگ الیزابت دوم 
را تکذیب کند و بگوید که او و همســرش به 

سرماخوردگى مبتال شدند.
الیزابت دوم متولــد 21 آوریــل 1926 (31 فروردین 
1305)، ملکه سلطنتى بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند 
و رئیس اتحادیه کشــورهاى مشترك المنافع است. او 
همچنین ملکه 12 کشور است که از زمان آغاز سلطنت 
او مستقل شده اند: جامائیکا، باربادوس، باهاما، گرنادا، 
پاپوآ گینه نو، جزایر ســلیمان، تووالو، ســنت لوســیا، 
ســنت وینســنت و گرنادین، آنتیگوا و باربودا، بلیز و 
سنت کیتس و نویس. او هم نین رئیس عالى کلیساى 

انگلستان است.
الیزابت دوم داراى رکورد طوالنى ترین دوره سلطنت 
در تاریخ بریتانیاست. نهم سپتامبر 2015 میالدى، 63 
سال و 216 روز از آغاز سلطنت الیزابت دوم گذشت و 
به این ترتیب، رکورد طوالنى ترین دوره سلطنت که به 
«ملکه ویکتوریا» فرمانــرواى بریتانیا در قرن نوزدهم 

تعلق داشت، شکسته شد.
او پس از مرگ پدرش «شاه جورج» ششم در 6 فوریه 
1952 به این مقام رســید. الیزابــت دوم، تاکنون در 
بریتانیا شاهد فعالیت 12 نخست وزیر بوده و «ترزا مى» 
نخست وزیر کنونى بریتانیا، سیزدهمین نخست وزیرى 
اســت که در زمان ســلطنت او دولت تشــکیل داده

 است.

غیبت طوالنى ملکه انگلیس از انظار عمومى 

پس از اســتیضاح «پــارك گئون هائــه» رئیس 
جمهورى کــره جنوبى، دادگاه قانون اساســى این 
کشــور اعالم کرد که نیازى به حضور وى در این 

دادگاه براى بازجویى نیست.
 به گزارش ایرنا، با وجود این، دادگاه تأکید کرده است 
که خانم «چوى سون ســیل» مهره اصلى رسوایى 
اخیر مالى و سیاســى در کره جنوبى که از دوستان 
نزدیک رئیس جمهورى است باید در نشست دهم 

ژانویه دادگاه حاضر شود.
از او در رسانه هاى کره جنوبى با عنوان «راسپوتین» 
یاد مى شود و احتمال مى رود که پس از محاکمه و 
صدور رأى، محکومیت 15 سال زندان براى وى در 

نظر گرفته شود.
درباره برکنارى خانم «پارك» که پیش تر از سوى 
پارلمان این کشور استیضاح شده است، باید 9 قاضى 
دادگاه قانون اساسى تصمیم گیرى کنند و به دنبال 
آن انتخابات زودهنگام ریاســت جمهورى برگزار 

خواهد شد.
پارلمان کره جنوبى پس از اســتیضاح وى از دادگاه 

قانون اساسى درخواســت کرده بود خانم «پارك» 
فراخوانده شود تا مســتقیمًا به سئواالت پاسخ دهد 
اما این دادگاه اعالم کرده که فعًال نیازى به حضور 

وى نیست.
این دادگاه 180 روز براى تشــکیل جلســه درباره 
وضعیت آینده رئیس جمهورى زمان دارد اما «پارك 
هان جول» رئیس آن گفته است که به زودى درباره 

وى تصمیم گیرى خواهد شد.
«پارك گئون هائه» رئیــس جمهورى کره جنوبى 
پیش تر گفته بود حاضر به بازجویى توسط مأموران 
دادستانى نیست اما براى انتقال قدرت در فرآیندى 

آرام و امن آماده است. 
خبرگزارى یونهاپ از کره جنوبى روز شنبه گزارش 
کرد؛ مقام هاى دادســتانى مى گوینــد احتماًال به 
واسطه ارتباطات نزدیک «پارك» و «چوى»، بین 
60 تا 70 میلیون دالر از ســوى شرکت هاى بزرگ 
کره اى به شرکت هاى زیر مجموعه خانم «چوى» 

واریز شده است.
چوى که هم اکنون در بازداشــت به سر مى برد به 

تبانى و دســت داشــتن در امور خالف حکومتى و 
همچنین سوء اســتفاده از قدرت و فساد مالى متهم 

است.
چندین هفته اســت که اعتراضات بزرگى با حضور 
صدها هــزار نفر از مردم کره جنوبــى براى مجبور 
کردن رئیس جمهور به استعفا در شهرهاى مختلف 

این کشور از جمله پایتخت برگزار مى شود.
اگر رئیس جمهور به جرمى متهم شود آن زمان باید 
وى را پس از پایان دوره ریاســت جمهورى اش در 
کره محاکمه کرد و دوره ریاســت جمهورى خانم 

پارك سال 2018 میالدى خاتمه مى یابد.
تازه ترین نظرســنجى ها که خبرگــزارى یونهاپ 
کره جنوبى به آن اشاره کرده است، نشان مى دهد 
ضریب حمایت از رئیس جمهورى این کشــور به 4 

درصد در کشور کاهش یافته است.
دادگاه کــره جنوبى اعالم کرده اســت در صورت 
محاکمه و صدور رأى ممکن اســت «پارك گئون 
هائه» به 45 سال زندان محکوم شود که باید دستکم 

ده سال آن را در حبس باشد.

حضور رئیس جمهورى کره جنوبى در دادگاه منتفى شد

ســاندرینگهام به مناسبت ســال نو میالدى شرکت 
طوالنى شدن نکرد. دلیل آن، 

ملکــه روند درمان 

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلى می
دوم، ملکه 90 ساله انگلیس مراسم روز کر
هم که در مستغالت آنها در نورفولک برگزار

دلیل نامساعد بودن شرایط جسمانى از دست
8اولین بار در 28 سال گذشته بود که ملکه نت

این مراسم شرکت کند.
95 ســاله او «شــاهزاده ف 5ملکه و همسر
دســامبر با یــک روز تأخیر بــه تعطیــال
ســخنگوى کاخ باکینگهام گفته اســت
«هنوز بهبــودى حاصل نکرده
ظاهراً شــاهزاده فیلیپ ســا
دچار سر گفته مى شــد او هم
شدید بود، زودتر روند درمان ر
واستو قرار بود در این مراسم ح
تا روز یک شــنبه12 روز از زم
حضور ملکه در انظار عمومى مى
همینامر به شایعاتى درباره احتم

دامن  زد. این شایعات که با حساب
جعلى بى بى سى شروع شد، کاخ با
وادار کرد تا با صدور بیانیه اى مرگا
را تکذیب کند و بگوید که او و همس

هستند.
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شر کت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
موضوع مناقصه: خرید یراق آالت زنجیره و ملحقات سیم هادى و محافظ پروژه ورود و خروج خط 400 کیلوولت 

چهلستون- تیران در پست AIS شهید خرازى مجتمع فوالد مبارکه
شرط پذیرش پیشنهاد: ارائه گواهى آزمایش هاى نوعى (تایپ تست) مربوط به تجهیزات موضوع  مناقصه که 

حداکثر در 10 سال گذشته انجام شده باشد.  
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز وجه نقد، به حساب سیبا 2175090204008 

به مبلغ 200/000/000 ریال در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان 
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، 
با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد 
بود. (اطالعات تماس "ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکــن): مرکز تماس: 27313131-021 ، دفتــر ثبت نام: 88969737 
و 85193768- 021 –  تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36269948- 031) 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 95/10/14 تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 95/10/25 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا 
ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 95/11/09 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و نسخه 
فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان 

تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/11/11- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط مناقصه: 

* به پیشنهادهائى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید 

 www.setadiran.ir          www.erec.co.ir         www.tavanir.org.ir        http://iets.mporg.ir

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

م الف: 12920

«کلید توسعه در صنعت برق، استفاده بهینه از آن است»
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

شماره 950/1004 (شماره 200951188000014 در سامانه ستاد)

نوبت اول




