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اصفهان هم نامزد 
گازرسانى با CNG شد

پشت پرده پاکسازى سفارتخانه هاى آمریکا توسط ترامپمدل هاى 96 ارزانى را به بازار خودرو آوردندزمین چمن مصنوعى ذوب آهن افتتاح شدبرف نیست، اسکى تعطیل!نامه اى مهم که مانع حمله نظامى شد بین المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

      

در صفحه اجتماع بخوانید

پرستاران به منازل مى آیند
معاون پرســتارى وزیر بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکى گفت: بــا مصوبه 
مجلس مبنــى بر بــه کارگیــرى گروه 
پرســتارى در خدمات مراقبت در منزل، 
ارائه خدمات مراقبــت در منزل به عنوان 
زمینه کارى جدید پرســتاران قانونى شد.

محمد میرزابیگى با اشاره به اینکه ... 5
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جارى شدن جارى شدن 2222 روزه زاینده رود قطعى شد روزه زاینده رود قطعى شد
مسئوالن استان به 
خمینى شهر 
نگاه واقع بینانه
 داشته باشند
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نظام با کسى
شوخى ندارد

دیگر از قالیباف 
حمایت 
نمى کنم

7

2

2

بعد از 2 استان شمالى و جنوبى، مشکل کمبود گاز به مرکز کشور رسید 

فوالد مادرى در مبارکه «آب» شد

خواب مسئوالن اصفهان 
با «ترانه ایران»

انعکاس استعفاى 
کى روش

 در رسانه هاى جهان
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شهردار خمینى شهر در گفتگوى اختصاصى 
با نصف جهان خبر داد

کسى به فکر افزایش کیفیت نان نیست

کالهبرداري 35 میلیاردي باند جعل اسناد امالك  در اصفهان

با روبات هاى لینگ آشنا شوید

با تصویب  شوراي مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده رود؛با تصویب  شوراي مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده رود؛
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دســتیار ویژه رئیس جمهورى اســالمى در امور اقوام 
و اقلیت هاى دینــى گفت: در حال حاضر بســیارى از 
مسئولین و دست اندرکاران جمهورى اسالمى ایران، در 
حوزه هاى مختلف ازجمله حوزه هاى اجرایى و امنیتى از 
مردم خوزستان و آذربایجان هستند و نه در زمان گذشته 
و نه اکنون براى انتصاب آنها هیچگونه حساسیتى وجود 
نداشته است. اما افرادى دائم القا مى کنند که فارس ها و 
حکومت، نسبت به ترك ها حساسیت دارد و این تبلیغى 

کامًال غلط و تفرقه افکنانه و ضد انسجام ملى است.
حجت االسالم والمســلمین على یونســى در گفتگو 
با ایســنا همچنین اظهار داشت: خوشــبختانه به دلیل 

هوشیارى مردم و مسئوالن جمهورى اسالمى،  در ایران 
دعواى شیعه و سنى وجود ندارد و دفاع ما از دولت قانونى 
«بشاراسد» نیز به همان شکل دفاع از فلسطینیان است 
و اینطور نیست که ما فقط از شیعیان دفاع کنیم. دفاع ما 

از مظلوم،  از یک جنس است.
دستیار ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: رژیم صهیونیستى 
،  آمریکا و عربســتان تالش مى کنند دفــاع ما از جبهه 
مقاومت و جبهه ضد اســرائیل را بــه دفاعى فرقه اى 
تنزل دهند و متأســفانه این تبلیغ منفــى در مواردى 
مؤثر واقع شده اما آنها خودشــان هم مى دانند که این 

واقعیت نیست.

سخنگوى شوراى نگهبان گفت: قرائن و شواهد نشان 
مى دهد، دشــمن پس از به نتیجه نرسیدن در تحمیل 
جنگ، غائله منافقین و بحث هسته اى، بر روى اثربخشى 
بر انتخابات و اینکه انتخابات در ایران ســالم نیســت، 

سرمایه گذارى کرد.
به گزارش ایسنا، عباســعلى کدخدایى افزود: متأسفانه 
برخى ساده لوحان این وضعیت را یا متوجه نشدند یا به 
هر دلیلى از آنها تبعیت کردند و شــعار کمیته صیانت از 
آراء و تشکیل هیئتى فراقانونى و بدون دخالت شوراى 

نگهبان را مطرح کردند. 
وى تأکید کرد: شــوراى نگهبان هیچ نگرانى در آینده 

ندارد و هر کسى که از صندوق بیرون بیاید را به عنوان 
برنده انتخابات اعالم مى کند اما در مقابل خواسته هاى 
غیرقانونى مقاومت مى کند براى آنکه نظام با کســى 
شــوخى ندارد و از هیچکس هم نمى ترســد. یادمان 
نمى رود، آن آقایى که االن وزیر اســت نزد مقام معظم 
رهبرى در سال 88 اعالم کرد؛ تقلب امکان پذیر نیست 
اما ما در صالحیت فالن کاندیدا تردید داریم. خب، این 
دیگر در صالحیت شما نیست. اگر با آن داوطلب مشکل 
شخصى دارید، ربطى به نظام و انتخابات ندارد. نمى شود 
که یک بام  و دو  هوا عمل بکنید؛ یک جایى قبول بکنید 

و یک جایى کناره گیرى بکنید.

در ایران دعواى شیعه و سنى 
وجود ندارد 

نظام 
با کسى شوخى ندارد

مسئول برخى کانال هاى 
ضدانقالب، «آقازاده» هستند

  میزان | حمیدرضا مقـدم فر مشـاور فرهنگى 
فرمانده کل سـپاه با بیان اینکه هیچگونـه تردیدى در 
وابسـتگى کانال هاى ضـد انقالب به سـرویس هاى 
اطالعاتى بیگانه وجود ندارد اظهار داشت: امروز عقال 
تردیدى ندارند که این کانال هاى تلگرامى 100 درصد 
به سرویس هاى اطالعاتى و پشتیبانى هاى مالى آنها 
تکیه دارند؛ ولو اینکه مسـئول برخى ایـن کانال هاى 
تلگرامى، بعضى از آقازاده ها باشند؛ ما از اینها در خارج از 
کشور، عمدتاً در آمریکا و انگلیس و برخى از کشورهاى 

همسایه مثل ترکیه داریم.

«ابی» در رسانه ملی!
  بهار| شـنبه شـب در جریان پخش سـریال 
«معماى شـاه»، تصاویرى از بازیگـرى در نقش ابى 
(ابراهیم حامدي) از خواننـدگان معروف ایرانی مقیم 
خارج از کشور و صداى او پخش شد. به نظر می رسد 
رسـانه ملی براي جذب بیشـتر بینندگان این سریال 
سفارشی، دست به هر کاري می زند و برخی شایعات 
حاکی اسـت به زودي گوگوش هم قرار است در این 

سریال ترانه بخواند!

دیپلمات هاى ایرانى را 
اخراج کنید!

  فارس| در حالـى کـه تهـران و واشـنگتن 
سال هاست رابطه دیپلماتیک ندارند، نماینده کنگره 
آمریکا و عضو تیم انتقالى ترامپ گفت دیپلمات هاى 

ایرانى باید از واشنگتن اخراج شوند!
این نماینده کنگره آمریکا که عضو تیم انتقالى «دونالد 
ترامپ» هم هسـت، در مصاحبه با شـبکه سى ان ان 
گفـت آمریـکا بایـد بـه جـاى دیپلمات هـاى روس، 

دیپلمات هاى ایرانى را از واشنگتن اخراج مى کرد. 
در واکنش به این گاف آشکار کالینز، «وولف بلیتزر» 
مجرى سى ان ان به او متذکر شد: «بگذارید اشاره کنم 
که ایاالت متحـده و ایران روابط رسـمى دیپلماتیک 
ندارند و بنابراین هیچ دیپلمات ایرانى اى در واشنگتن 

حضور ندارد.»

مخلص همه امامزاده ها 
هستیم از َدم! 

   خبر آنالین | امامزاده هاى «واجب التعظیم» 
در جلسه دیروز مجلس، حاشیه ساز شد.

در هنگام بررسى ماده 112  گزارش کمیسیون تلفیق 
درباره برنامه ششـم توسـعه که درباره اماکن زیارتى 
است و مشهد، قم و شیراز به عنوان شهرهاى زیارتى 
در آن قید شده است، جواد ساداتى نژاد نماینده مردم 
کاشان اصرار داشت شهررى و مشـهد اردهال که به 
گفتـه او امامزاده هاى واجـب التعظیم دارنـد، به این 
شهرها اضافه شـوند. او پیشـنهادش را به عنوان رفع 
ابهام مطرح کرد اما الریجانـى تأکید کرد که ابهامى 
در متن نیست و گفت: همه شـهرهاى ایران امامزاده 
دارند و همه هـم واجب التعظیم هسـتند. ما مخلص 
همه امامزاده ها از دم هسـتیم تا آخر. اگر کمیسـیون 

بگوید اضافه کنیم،  اضافه مى کنیم.

والیتى: در انتخابات 96 
کاندیدا نمى شوم

  تابناك | علـى اکبـر والیتـى رئیـس مرکـز 
بررسى هاى اسـتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پاسخ به این سئوال که آیا شما براى انتخابات 
ریاسـت جمهورى 96 کاندیـدا خواهید شـد یا خیر؟ 
گفت: بنده قصـد شـرکت در رقابت هـاى انتخاباتى 

سال 96 را ندارم.
وى افزود: ان شـاءا... نیروهـاى انقالب همـه با هم 
متحد شـوند تا بتوانند به یک کاندیـداى خدوم رأى 
بدهنـد کـه ان شـاءا... کشـور را در راسـتاى اهداف 
جمهـورى اسـالمى و آرمان هـاى امـام راحـل(ره) 
و در جهـت سیاسـت هاى ترسـیم شـده در قانـون 
اساسـى و رهنمودهاى مقام معظم رهبـرى به پیش

 ببرد.

توئیتر

نماینده ولى فقیه در گلســتان و امام جمعه گرگان 
گفت: در حالى که برخى شبکه هاى خارجى با انواع 
و اقسام برنامه ها به دنبال جذب خانواده هاى ایرانى 
هستند، استفاده تلویزیون کشورمان از کارشناسانى 
که تمام تفکرشان محدود و محبوس کردن زنان در 
خانه و جامعه است، باعث رشد مخاطبان کانال هاى 

ماهواره اى مى شود.
به گزارش ایرناآیــت ا... ســیدکاظم نورمفیدى در 
دیدار با مشــاور امور زنان و خانواده وزیر کشــور و 
تعدادى از زنان فرهیخته استان گلستان افزود: گاهى 
برنامه هایى از تلویزیون کشورمان پخش مى شود 
که نه تنها جاذبه ندارد بلکه با دافعه زیاد، خانواده هاى 
ایرانى را به سمت و سوى شــبکه هاى ماهواره اى 

سوق مى دهد.
عضو مجلس خبرگان رهبرى بــا نام بردن از برخى 
شبکه هاى ماهواره اى فارســى زبان اظهار داشت: 
اینها فقط با هدف تخریب جایگاه خانواده راه اندازى 
شــده اند و متأسفانه آســیب هاى فراوانى را هم به 
جامعه ما تحمیل کرده اســت. در مقابل تلویزیون 
ایران از کارشناسانى براى بیان مسائل دینى استفاده 
مى کند که نگاهى جز محدود کردن زنان در جامعه 
نداشته و به دنبال کم کردن حضور این قشر مؤ ثر در 

اجتماع هستند. 
امام جمعه گــرگان نتیجه گیرى کــرد: در نتیجه 
اینچنیــن رویکردى گرایش به ماهــواره در جامعه 

ایرانى نه تنها کم نمى شود، بلکه زیاد هم مى شود.

احمد توکلى در برنامــه زنده تلویزیونى به شــدت از 
ماجراى امالك نجومى و شهردار تهران انتقاد کرد. به 

گزارش انتخاب؛ گزیده سخنان توکلى در زیر مى آید:
■ امروز طورى فســاد رسانه اى مى شــود که مردم 
مى گویند همه فاسد هســتند. من خودم دوبار از آقاى 
قالیباف در انتخابات ریاست جمهورى حمایت کردم اما 

با این قضایا دیگر نمى کنم. 
■ گاهى بررسى یک پرونده مدت ها طول مى کشد. 
معاون اول یک دولت پس از چند سال محاکمه و یک 
رشوه گیر پس از 13 سال محاکمه شد. مردم مطمئن 
باشند گزارش دهند ما رسیدگى مى کنیم. فساد از بعد از 
جنگ در ایران آغاز شد و امروز به این نقطه رسیده است.

■ مردم چرا نباید بدانند مدیران و وزرا و نمایندگان کشور 
چقدر حقوق مى گیرند؟ آن وقت مشــخص مى شود 
فردى که براى عروسى فرزندش شاهانه مراسم گرفته 
از کجا آورده است. باید در یک سایت روشن مطرح شود. 

البته در این مورد آزادى مطبوعات مهم است. 
■ مطمئن باشــید سیستم فساد دارد شــبکه اى کار 
مى کند و حتى رســانه مى خرند. فســاد در رسانه ها 

وجود دارد.
■ در یکى از استان ها یک نماینده مجلس زمین مفتى 
را از بنیاد مســتضعفان و جانبازان گرفت. قاضى اول 
این نماینده با نفوذ را محکوم کرد و در تجدید نظر هم 
حکم قطعى شد. پرونده رفت در مرحله بعدى و باز هم 
محکوم شد و ساختمان تخریب شد و این نشان دهنده 

قضات سالم است.

«روز عجیبى بود.» این جمله ســه کلمه اى توصیف 
«معاون وقت شــورایعالى امنیت ملــى» از روز حمله 
نیروهاى طالبان به کنســولگرى ایران در افغانســتان 
است. این مقام امنیتى در یک برنامه تلویزیونى در پاسخ 
به ســئوالى در ابتدا به بیان جمله کوتاه باال بسنده کرد 
و ادامه داد: «نمى دانم چه میزان مصلحت اســت این 

مباحث باز شود.»
به گزارش میزان،«اشاره این مقام سابق امنیتى به حادثه 
حمله طالبان به کنســولگرى ایران در آگوســت سال 
1998(مرداد 1377) بر مى گردد؛ در آن زمان نیروهاى 
طالبان شهر مزار شریف (این شــهر شمالى افغانستان 
یکى از پایگاه هاى مورد حمایت تهران بود) را به تصرف 
خود درآوردند. آنها بالفاصله صدها مرد و پسر هزاره را 
على الظاهر براى جلوگیرى از مقاومت فزاینده شان در 
برابر حکومت طالبان اعدام کردند. بــه عالوه، آنها به 
کنســولگرى ایران در مزار شریف یورش برده و هشت 
دیپلمات و یک خبرنگار ایرانى را شهید کردند؛ این اقدام، 
جمهورى اسالمى را در آستانه جنگ با طالبان قرار داد؛ 

جنگى که برخى از فعاالن سیاسى دولت وقت خواستار 
حضور کشورمان در معرکه  آن بودند اما برخى از اعضاى 
شــورایعالى امنیت ملى (مخالفین حمله به افغانستان) 
معتقد بودند که طالبان نماینده ملت افغانستان نیست؛ با 
بسیج قابل مالحظه نیروهاى نظامى در طول مرزهاى 
افغانســتان، ایران تنها یک قدم با درگیرى در جنگى 

احتماًال طوالنى مدت و خونین فاصله داشت.»
على ربیعى معاون وقت شــورایعالى امنیت ملى اضافه 
کرد: در شب حمله طالبان به کنسولگرى ایران با توجه 
عدم حضور حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى 
دبیر وقت شورایعالى امنیت ملى، به من گفتند «جلسه 
شورایعالى امنیت ملى را تشــکیل دهید.» از سرلشکر 
فیروز آبادى درخواست کردم تا مدیریت جلسه را بر عهده 
بگیرد، دوســتان مختلفى از وزارتخانه هاى اطالعات 
و خارجه و ســپاه، ارتش و... در این جلســه حضور پیدا 
کردند، آن شب احمد شاه مسعود به من گزارش داد که 
«اگر شما به هرات نیایید، کل آنجا دست طالبان خواهد 
افتاد. هیچى باقى نمانده اســت.» مــن این گزارش را 

انعکاس دادم. 
 معاون پیشــین وزارت اطالعات با بیان اینکه در پایان 
جلسه دو دیدگاه در خصوص بحران فوق وجود داشت، 
اظهار داشت: یک دیدگاه این بود که باید به افغانستان و 
نیروهاى احمدشاه مسعود یا جاهاى دیگر کمک کنیم 
تا بتوانند هرات را باز پس گیــرى کنند، در این صورت 
باید حمایتى در داخل خاك افغانستان نیز از این نیروها 

صورت مى گرفت. 
ربیعى اضافه کرد: حدود ساعت 2 نصفه شب بود که جمع 
بندى  جلســه را امضا کردم و به بیت رهبرى فرستادم، 
فرداى آن روز نماز صبح را خواندم و حدود ساعت 7 صبح 
در محل کار خود حاضر شدم؛ وقتى وارد اتاق کارم شدم 
با نامه اى که احتماًال ساعت 5 صبح فرستاده شده بود، 
بر روى میز خود مواجه شدم که در آن نوشته شده بودند: 
ما وارد این دام نمى شــویم ولى تدابیر دیگر باید انجام 
شود؛ که با توجه به این تصمیم بسیار هوشمندانه  ما وارد 
آن باتالق نشــدیم. در زمان حمله، تقریبًا تمام مناطق 

افغانستان دست طالبان بود.

جزئیاتى کمتر شنیده شده از شب حساس شورایعالى امنیت ملى

نامــه اى مهم که مانع 
حمله نظــــامى شد

به گزارش تسنیم، صبح روز شنبه قاسم خورشــیدى سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
دســتگیرى چند نفر در ارتباط با یک محموله بزرگ حاوى پنج کانتینر از تجهیزات خاص رایانه اى و 
تصویربردارى خبر داد. به گفته خورشیدى، پس از شناسایى این محموله با همکارى گمرك و پس از 
توقیف پنج کانتینر محموله مذکور، مأموران وزارت اطالعات جمهورى اسالمى موفق به کشف مقادیر 
بسیارى «مینى کامپیوتر»، «دوربین هاى تصویربردارى سینمایى» که ارزش هریک بین 80 تا صد 
میلیون تومان برآورد شد و تعدادى سرورهاى عظیم و بسیار پرقدرت شدند که ارزش ریالى هریک از 

این سرورها بالغ بر ده میلیارد تومان برآورد شده است.
باپیگیرى هاى انجام آمده مشخص شد، یکى از دستگیرشــدگان در این پرونده، شخصى به نام «م. 
ف» داراى سابقه دستگیرى و پرونده در رابطه با قاچاق، مالک سه دستگاه از این کانتینرهاست. این 
شخص با اظهارات خالف واقع بار کانتینرها را «تین کالینت» با هزینه گمرکى  4درصد عنوان کرده 

بود، درحالى که تجهیزات مذکور تعرفه اى به مراتب باالتر و برابر با 26 درصد را دارا هستند.
گفتنى است این شخص پیش از این به اتهام مشارکت و مباشرت در قاچاق کاال عالوه بر ضبط بیش 
از 900دستگاه نوت بوك و پنج دستگاه سرور به نفع دولت به رد بهاى مال از بین رفته به میزان 120 
میلیارد و 402 میلیون و 771 هزار و 295 ریال و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 255 میلیارد و 16 میلیون 

و 991 هزار و 790 ریال درحق صندوق دولت محکوم شده بود.
همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده، چهار ماه قبل محموله هشت کانتینرى تجهیزات رایانه اى 
طى اظهارنامه کوتاژ 27056  با استفاده از کارت بازرگانى یک بار مصرف به نام شرکت«ت.آ.ط» به 
گمرك شهید رجایى اظهار مى شود. در نتیجه بررسى هاى چند باره این پرونده با توجه به اینکه عالوه 
بر قطعات، کاالى کامل وارد کشور شده است، گمرك شــهید رجایى با همکارى یک نهاد نظارتى 
مطالبه نامه یک میلیارد و 250 میلیون تومانى به نام شــرکت مذکور صادر مى کند. به نظر مى رسد 

محموله توقیف شده در تهران بى ارتباط با محموله هاى ترخیص از گمرك رجایى نباشد.
در خصوص محموله هشت کانتینرى گفتنى است، در مراحل اولیه انجام تشریفات گمرکى با توجه به 
سوءسابقه فرد اصلى وارد کننده این تجهیزات، با دخالت بازبینى گمرك ایران خروج محموله منوط به 
بررسى و بازبینى کامل اظهارنامه مى شود. متأسفانه مسئوالن وقت مذکور بدون توجه به هشدارهاى 
گمرك ایران با صدور 120 میلیون تومان تفاوت، اقدام به صــدور مجوز خروج محموله مى کنند. به 

دنبال اعتراض دفتر بازبینى، پس از خروج کاال مبلغ 125 میلیارد ریال مطالبه نامه صادر مى شود.
اگر چه صاحب کارت بازرگانى یک بار مصرف علیرغم ورود دیوان محاســبات استان اقدامى نسبت 
به پرداخت بدهى خود ننموده اما گفتنى اســت، به موجب نامه دفتر بازبینــى ارزش کاال و مطالبات 
واقعى گمرك رقمى بسیار بیشتر از مطالبه نامه صادر شــده مى باشد. یک منبع آگاه به تسنیم گفت: 

رهگیــرى انبارهاى 
نهایــى کاال یکى از 
روش هاى شناسایى 
محموله هاى قاچاق 

این فرد بوده است.
اطالعات بیشــتر 
در ایــن زمینه در 
روزهــاى آینده 

منتشر مى شود.

پاى «کارت بازرگانى یک بارمصرف» درمیان است

جزئیات تازه از قاچاقچى 
تجهیزات پیشرفته رایانه اى

ى بسیار بیشتر از مطالبه نامه صادر شــده مى باشد. یک منبع آگاه به تسنیم گفت: 
ى
 از
ى
ق

ر

پایگاه اینترنتى المانیتور نوشت: «رکس تیلرسون» رئیس اکسون موبیل شرکت بزرگ 
نفتى آمریکایى نامزد وزارت خارجه «دونالد ترامپ» در رســانه هاى آمریکا به عنوان 
یک دوست «والدیمیر پوتین» معرفى شده است. تیلرسون به مدت طوالنى اى رئیس 
شرکت نفتى آمریکایى روســى در باهاماس بوده و همین امر تردیدها را درباره تأثیر 
انتصاب او به نفع روسیه افزایش داده است. برخى حتى از این هم فراتر رفته و درباره 

اینکه وزارت خارجه آمریکا 
قرار است یکى از ابزارهاى 
دست پوتین باشد گمانه زنى 

مى کنند.
به گزارش انتخاب، علیرغم 
همکارى هاى رو به افزایش 
ایران و روســیه در منطقه، 
ایرانى ها تصویــر مثبتى از 
روسیه ندارند. یکى از مقامات 
ایرانى که در سازمان ملل در 
نیویورك در ســال 2006 و 
زمانى که قطــع نامه 1696 
در شوراى امنیت علیه ایران 
تصویب شده حضور داشته 
گفته: در آن زمان روسیه قول 
داده بود که ایــن تحریم ها 
و قطعنامه را که علیه ایران 
صادر شــده بود وتو خواهد 

کرد. با این حال ما از واشنگتن به تهران هشدار داده بودیم که مسکو این کار را نخواهد 
کرد. اما احمدى نژاد روى قول روس ها حساب کرد.

روسیه ارسال ســامانه اس-300 را براى مدت طوالنى تعلیق کرده بود این درحالى 
بود که مســکو در قراردادى 800 میلیون دالرى در ســال 2007 قول ارســال این 

ســامانه را به تهران داده بود. این سامانه در نهایت در ســال 2016 به ایران داده شد 
یعنى 9 سال بعد از توافق این دو کشــور و بعد از شــکایت ایران از روسیه در دادگاه 
بین المللى. ساخت و ســاز نیروگاه اتمى بوشهر که قرار اســت توسط روس ها انجام 
بگیرد اوایل دهــه 1990 مورد توافق قرار گرفته بود و تقریبــًا دو دهه به تعویق افتاد. 
اینها مثــال هایى از مواردى اســت که مســکو در قبال ایران زیر قــول هایش زده

 است.
در بحران سوریه دو کشور بار 
دیگر به هم نزدیک شده اند 
اما آیا ایران باید با وجود روابط 
تیلرسون و روســیه نگران 
سیاســت هــاى فریبکارانه 
روس ها باشد؟ آیا تهران در 
صورتى که روسیه به سمت 
به دســت آوردن اهرمى در 
اروپــاى غربــى بــا کمک 
واشــنگتن برود بایــد آماده 
بى اعتنایى از ســوى مسکو 

باشد؟
یــک دیپلمات برجســته 
ایرانى به المانیتور گفته: این 
مباحث غلط است چراکه ما 
بازیگران مستقلى هستیم 
و بعد از آغاز بحران سوریه 
این روس ها بودند که به دنبال ما آمدند. این دیپلمات افزود: ما هیچ دوســتى و اتحاد 
استراتژیکى با روســیه نداریم ودرنتیجه نباید نگران این باشــیم که اقدامى از سوى 
مسکو در آینده صورت مى گیرد یا روابط احتمالى روسیه و آمریکا چه تأ ثیرى خواهد 

گذاشت.

ایران باید نگران توافق پوتین با ترامپ باشد؟  نماینده ولى فقیه در گلستان:

صداوسیما، مخاطبان 
ماهواره اى را زیاد کرد

احمدتوکلى در برنامه زنده تلویزیونى:

دیگر از قالیباف 
حمایت نمى کنم 
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کارشناس سازمان هواشناسى گفت: از روز چهارشنبه 
شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

کوروش محمدى اظهار داشــت: براساس نقشه هاى 
پیش بینى روند افزایش دما تا روز ســه شنبه(فردا) در 
کشور ادامه داشته و بیشتر استان هاى کشور چند درجه 
گرماى هوا را تجربه مى کنند. البته این وضعیت از روز 
چهارشنبه با آغاز بارش هاى پراکنده معکوس شده و تا 

شنبه شاهد هواى سرد خواهیم، بود. 
به گفته وى، در روز چهارشــنبه در برخى استان ها از 
جمله چهارمحال، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، قم 
و ایالم شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود. براى سه 

استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان نیز در 
هفته آینده بارش پیش بینى مى شود. 

محمدى در مورد ســرماى روســیه و تأثیــر آن روى 
اســتان هاى شــمالى، گفت: این ســرما بــه ایران 
نمى رســد و هیچ تأثیرى روى ســه اســتان شمالى 

ندارد. 
وى در پایــان با اشــاره به اینکــه آلودگــى هوا در 
کالنشــهرها تا عصر  امــروز ادامــه دارد، تأکید کرد: 
آلودگــى هوا با شکســت وضعیت جــوى و وزش باد 
از اواخــر روز دوشــنبه(امروز) کاهش چشــمگیرى 

مى یابد.

جانشــین رئیس پلیس راهور تهران گفــت: افرادى که 
شیشه هاى خودروى خود را بیش از اندازه دودى کنند، 50 

هزارتومان جریمه مى شوند.
حســن عابدى در گفتگو با میزان، در مورد میزان قانونى 
دودى کردن شیشه هاى خودروها، گفت: در قانون میزان و 
معیار خاصى براى درصد دودى کردن شیشه هاى خودروها 
مشخص نشده است اما قانون صراحتًا اعالم کرده که اگر 
خودرویى شیشه هایش دودى شده است، مأمور پلیس باید 

بتواند داخل خودرو را مشاهده کند. 
وى ادامــه داد: براین اســاس مأمورى اگــر نتواند داخل 
خودرویى را به علت دودى بودن شیشــه ها مشاهده کند، 

مى تواند این خودروها را اعمال قانون کند. 
جانشــین رئیس پلیس راهور تهران در مورد اینکه گفته
 مى شود نرم استاندارد شیشه دودى از نظر پلیس 35 درصد 
است، تأکید کرد: به دلیل استفاده از وسایل مختلف دودى 
کردن نمى توان گفت که 35 درصد از نظر پلیس استاندارد 
است اما معموًال درصد کمتر از 30 مورد تأیید پلیس است. اما 
شرط اصلى رؤیت داخل خودرو با وجود شیشه دودى است. 
عابدى در مورد میزان جریمه متخلفان، گفت: براســاس 
کد تخلف 2114، افرادى که اقدام به دودى کردن شیشه 
خودروى خود به میزان غیر قانونــى کنند،50 هزار تومان 

جریمه و ملزم به اصالح شیشه خودرو هستند. 

شرایط دودى کردن 
شیشه خودروها از نظر پلیس

سرماى روسیه به 
شمال کشور نمى رسد

عیارى بدون روسرى 
عیارى انتخاب نشـدن فیلم «کاناپه» را از سوى هیئت 
انتخاب جشـنواره فجر کامًال طبیعى و قابل پیش بینى 
دانسـت. وى گفته اسـت: «من از ابتدا مى دانسـتم که 
این فیلم بـراى بخش جایزه انتخاب نخواهد شـد، زیرا 
بازیگران خانـم ما در این فیلم روسـرى به سـر ندارند، 
در «کاناپه» شش بازیگر خانم ایفاى نقش کرده اند که 
همه آنها موهایشـان را با نمره چهار کوتاه کردند. تمام 
سـکانس هاى فیلم این خانم ها با کاله گیس هستند و 
پوشـش خاصى ندارنـد.» کارگردان فیلم توقیف شـده 
«خانـه پـدرى» مى  گوید زحماتـى که بـراى این فیلم 
کشیده اصًال برایش مهم نیست و او یک تصمیم عجیب 
و غافلگیرکننده گرفته که پاى آن خواهد ایستاد: «دیگر 
هیچ فیلم سینمایى نمى سازم که خانم ها در آن روسرى 
به سر داشته باشند چه در خلوت خودشان چه در مقابل 

محارم این کار را نخواهم کرد.»

حسام الویس... 
روزنامه شـهروند در سـتون طنز خـود بـه ادعاى یک 
بازیگر درباره تعطیلى فارسـى وان پرداخته است: سیل 
درخواسـت هاى مردمى از حسـام نواب صفوى: حسام 
الویـس یـه فکـرى هـم بـراى تعطیلـى   «20:30» و 

«هفت» بکند!
این بازیگر وکیل مدعى شـده بود با اتحاد وکالى سایر 
کشورها کانال غیر اخالقى فارسى وان را تعطیل کرده 

است!
قشرهاى مختلف مردم از دیشب جلوى دفتر وکالت نواب 
صفوى تجمع کرده اند وبا شعارهاى «حسام ماالویسه...
الیحه مى نویسـه...» و «حسـام یقه خرگـوش،کارت 

درسته باهوش...» از وى قدردانى کردند!
نرگس کلباسى(نیکوکار زندانى در هند)از نواب صفوى 
خواسـت با اتحاد وکالى اکثر کشـورها بـه پرونده وى 
کمک کند! اتحادیه وکالى اکثر کشورها به جز جیبوتى 
از تالش هاى خانواده سفت کن این بازیگر تشکر کردند!

از کف فقر مطلق تا 
حمایت منتهى به...

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) با بیان اینکه کشور 
از کف فقر مطلق رد شده است، تصریح کرد: 180 هزار 
تومـان در ماه بـراى هر خانـواده تحت پوشـش تعیین 

شده است.
پرویز فتـاح بـا موضوع سـه مصوبـه جدیـد مجلس و 
توجه بیشـتر بـه مددجویان بیـان کـرد: در مصوبه اول 
حداقـل مسـتمرى مددجویان تحـت پوشـش کمیته 
امداد و بهزیستى را معادل 20 درصد حداقل حقوق پایه 
شورایعالى کار معادل 180 هزار تومان براى هر خانواده 

در ماه تعیین کردند.
فتاح ضمـن تأیید ایـن امر کـه خانواده هایى در کشـور 
هسـتند که محروم و نیازمنـد بوده ولى تحت پوشـش 
کمیته نیستند، افزود: این موضوع بستگى به این دارد که 
خط محدودیت و فقر را چگونه تعریف مى کنیم. کمیته 
امداد وظیفه حمایت را برعهده دارد، نه فقرزدایى و لزومًا 
هر حمایتى منتهى به رفع کامل فقر نمى شود. هرچقدر 
اقتصاد کشـور پـر رونـق شـود، ورودى کمیته امـداد و 

بهزیستى کمتر خواهد شد.

فروش آزادانه ناس در زاهدان 
ناس مخدرى گیاهى است که این روزها در جنوب شرق 

ایران آزادانه به فروش مى رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ناس ماده اى سبز 
رنگ و ارزان قیمت است که این روزها به وفور در استان 

زاهدان یافت مى شود.
این ماده توهم زا در حالى در بازار و در میان دستفروشان 
جا خوش کرده که مسئولین نسبت به عرضه و فروش آن 
بى تفاوت بوده و اغلب افراد بدون اطالع از عواقب این 
محصول پرخطر این ماده را در دهان گذاشـته تا آب آن 

جذب دهان شود.
شنیده ها نیز گویاى آن است که هر بسته ناس به قیمت 
هزارتومـان در دو نـوع زاهدانى و پاکسـتانى به فروش 
مى رسـد و در واقع تولید هند یا پاکسـتان مى باشـد که 
اگر فرد مصرف کننده یک روز از آن استفاده نکند دچار 
سردرد شدید خواهد شد. این مهم در حالى رخ مى دهد 
که عواقب مصرف آن بیمارى هاى لثه، سرطان حنجره 

و روده بزرگ، نارسایى هاى کلیوى و... است.

چرك نویس

معاون پرستارى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: با مصوبه مجلــس مبنى بر بــه کارگیرى گروه 
پرســتارى در خدمات مراقبت در منــزل، ارائه خدمات 
مراقبت در منزل به عنوان زمینه کارى جدید پرستاران 

قانونى شد.
محمد میرزابیگى با اشــاره به اینکه مصوبه مجلس در 
قالب بند ه ماده 89 برنامه توســعه ششم کشور تصویب 
شــد، اظهار داشــت: نظام ارجاع با اولویت پیشگیرى 
و پزشــک خانواده با بــه کارگیرى گروه پرســتارى و 
مراقبت هاى پرســتارى در ســطح جامعه و منزل اجرا 

مى شود.
وى ادامه داد: مصوبه مجلس پشتوانه قانونى مهمى براى 
توسعه خدمات پرستارى به عنوان خدمات جامعه محور 

و مراقبت در منزل خواهد بــود، خدماتى که پیش از این 
آیین نامه اجرایى آن در وزارت بهداشت تصویب و ابالغ 
شده بود و مجلس با تصویب قانونى آن، مسیر ارائه این 

خدمات را در جامعه هموار کرد.
معاون پرستارى وزیر بهداشت گفت: تصویب این قانون 
که با پیشــنهاد حیدرعلى عابدى نماینــده اصفهان در 
مجلس و تنها پرســتار حاضر در مجلس تصویب شــد، 
زمینه اى را فراهم مى کند که هر جــا بیماران مزمن به 
خصوص بیماران مبتال به دیابــت، بیمارى هاى قلبى، 
ریوى، سرطان یا کودکان معلول وجود دارند، این خدمات 

مراقبتى در منزل در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.
به گزارش وزارت بهداشت، میرزابیگى افزود: عالوه بر 
آن قرار است مراکز hospice به عنوان مراکز مراقبتى 

از این بیماران ایجاد شود و هزینه هاى بیمارستانى این 
افراد که نیاز چندانى به خدمات درمانى نداشته و بیشتر 
به مراقبت نیاز دارنــد، نیز کاهــش مى یابد. همچنین 
تعرفه هاى خدمات مراقبت در منزل نیز در آینده نزدیک 

در شورای عالى بیمه به تصویب خواهد رسید.
معاون پرستارى وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد: با این 
مصوبه مجلس و بر اســاس آیین نامه مصوب خدمات 
مراقبت در منــزل، از این پس پرســتارانى که تجربه و 
توان الزم را داشته باشند، مى توانند به صورت شخصى، 
حقیقى یا حقوقى (به عنوان شرکت یا تعاونى) با مراجعه 
به کمیســیون ماده 20 دانشــگاه هاى علوم پزشــکى 
درخواســت ایجاد مراکز هوم کر یا مراقبت در منزل را 

ارائه کنند.

جزئیات مصوبه مهمى که با تالش نماینده اصفهان در مجلس تصویب شد 

پرستاران به منازل مى آیند

ابراهیم واشقانى فراهانى معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى 
در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سئوال که پس از آنکه مجله نیچر از حذف 
58 مقاله محققان ایرانى به دلیل تقلب علمى خبر داد، دانشگاه  آزاد چه 
اقداماتى در این راستا انجام داد، اظهار داشت: کمترین سهم در این مقاالت 
را دانشــگاه آزاد دارد. تنها چهار عضو هیئت به عنوان نویسنده مسئول 
اسمشان در این مقاالت بوده که براى هر چهار نفر حکم تعلیق صادر شده 

و حکم نهایى پس از دفاعیات اعالم خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه همچنین حکم اخراج پنج شش نفر از اعضاى باشگاه 
پژوهشگران جوان صادر شده است، افزود: از سوى دیگر یک دانشجو که 
یکى از مقاالتش را به نام دانشگاه آزاد ثبت کرده بود، حکم اخراج برایش 

صادر شد و سه سال محرومیت از تحصیل براى او در نظر گرفته شد.
معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد اسالمى اضافه کرد: همچنین 
پرونده یکى دیگر از دانش آموختگان، در دست بررسى است تا اگر مقاله اى 
که به اسم این دانشجو است و براساس آن دفاع کرده باشد، مدرك وى 

حتماً باطل خواهد شد.
واشقانى فراهانى ادامه داد: بقیه افراد، دانشجویانى بودند که از سال 89 
تا 94 دانش آموخته دانشگاه آزاد بودند اما موضوع مقاله هایى که در حال 
حاضر برگشت خورده یا مشکل داشته و توسط «ناشر اشپرینگر» معرفى 

شده، هیچ ارتباطى با موضوع پایان نامه این دانشجویان نداشته است.
وى بیان کرد: به عبارت دیگر این دانشجویان به هر انگیزه اى که بوده، 
صرفاً چون قبالً  دانشجوى دانشگاه  آزاد بوند به اسم دانشگاه آزاد اسمشان 
ثبت شده و موضوع مقاله با موضوع پایان نامه ارتباطى نداشته و حتى اسم 
«استاد راهنما» و «استاد مشاوره» به عنوان نویسنده همکار در مقاله ها 

ثبت نشده است.
معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى در ادامه تصریح کرد: از این 
منظر که این دانشجویان بدون مجوز از نام دانشگاه آزاد استفاده کردند و 
موجب لطمه زدن به حیثیت دانشگاه شدند، به دفتر حقوقى معرفى شدند 
و به دلیل استفاده بدون مجوزشان از نام دانشگاه رویه حقوقى علیه  آنها 

دنبال خواهد شد.

آخرین وضعیت پیگیرى 
,,تقلب علمى در دانشگاه آزاد

کمترین سهم در 
این مقاالت را 
دانشگاه آزاد دارد. 
تنها چهار عضو 
هیئت به عنوان 
نویسنده مسئول 
اسمشان در این 
مقاالت بوده که 
براى هر چهار نفر 
حکم تعلیق صادر 
شده و حکم نهایى 
پس از دفاعیات 
اعالم خواهد 
شد

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا از صدور بیش 
از 15 هزار اخطاریه کتبى به مشموالن غایب خبر داد.

سردار ابراهیم کریمى در گفت گو با ایسنا درباره روند طرح 
تشدید برخورد با مشموالن غایب که از نیمه دوم امسال 
آغاز شده است، گفت: طرح تشدید برخورد با مشموالن 
غایب با هدف تعیین تکلیف وضعیت سربازى مشموالن 
غایب از مدتى قبل در دستور کار قرار گرفته و در فاز نخست 
اجراى آن براى اکثریت مشموالن غایب پیامکى صادر و 
از آنان خواسته شد تا وضعیت سربازى خود را مشخص 

کنند. 
وى با بیان اینکه به دنبال ارسال پیامک تعداد قابل توجهى 
از شهروندان به دفاتر پلیس +10 مراجعه و اقدامات الزم 

براى تعیین تکلیف سربازى خود را انجام داده اند، گفت: 
برخى از این افراد سربازى رفته و نسبت به تعویض کارت 
خود اقدام نکرده بودند. برخــى دیگر نیز به دلیل اینکه تا 
پایان امسال هشت سال یا بیشتر از تاریخ غیبت یا ترك 
خدمتشان مى گذشت مشمول جریمه ریالى شده و این 
امکان را پیدا کردند تــا از طریق پرداخت جریمه از انجام 

خدمت سربازى معاف شوند.

ادامه تشدید برخورد 
با مشموالن غایب

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت:  ازدواج زنان 
ایرانى با اتباع بیگانه غیرقانونى معضالت زیادى را براى 
کشور به همراه دارد که تولد فرزندان بدون هویت یکى 

از این مسائل است.
فهمیه فرهمندپور در گفتگو با مهر، با اشاره به مشکالت 
ازدواج زنان ایرانى با اتباع غیرقانونى افزود: این ازدواج ها 
در اصل نباید اتفاق بیافتد اما وقتى اتفاق افتاد بروز برخى 

مشکالت اجتناب ناپذیر است.
وى ادامه داد: اصل ازدواج با اتبــاع بیگانه با مالحظاتى 
اشکالى ندارد چه افغان باشد چه دیگر اتباع. در درجه اول 
اینکه فرد تبعه به صورت قانونى وارد کشور شده و اقامت 
داشته باشد و دیگر اینکه این ازدواج ثبت قانونى شود. در 
مرتبه سوم این ازدواج باید آگاهانه و در شرایط درست و 

منطقى و با انتخاب شکل گرفته باشد.
مشاور وزیر کشــور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در 
حال حاضر شاهدیم که بخش زیادى از ازدواج هاى زنان 
ایرانى با اتباع بیگانه، فاقد این شرایط است و بسیارى از 

آنها در استان هاى مرزى با افراد فاقد مجوز و کسانى که به 
صورت غیرقانونى در کشور حضور دارند رخ مى دهد و در 

نتیجه این ازدواج امکان ثبت ندارد.
فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشى از این ازدواج 
هم فاقد هویت قانونى هســتند و به دلیل اینکه ازدواج 
ثبت نشده است، اگر ظلم و جفایى در حق زن شود، قابل 
پیگیرى حقوقى نیست. برخى از این اتباع در نقاط مختلف 

یا حتى در کشــور مبدأ ازدواج هایى داشته اند که به هیچ 
عنوان قابل پیگیرى نیســت. این نوع ازدواج غیردائم و 
غیرثبت شده است که فرزندان بدون شناسنامه و هویت 

را به وجود مى آورد.
وى در مورد شرعى بودن این ازدواج ها تأکید کرد: اگرچه 
ظاهر این ازدواج ها شرعى است اما یک ازدواج معمول و 
متعارف نیست. ازدواج با فاصله سنى خیلى زیاد. ازدواج 
بخاطر فقر خانواده و سوء اســتفاده از شرایط اقتصادى 
خانواده از جمله انگیزه ها در وقوع این ازدواج هاست. امروز 
با تعداد زیادى زنان مواجه هستیم که بیشتر آنها در سنین 
بسیار جوانى هم هستند و پس از ازدواج با اتباع بیگانه با 

چند بچه رها شده اند.
وى گفت: از آنجا که طبق قانون جمهورى اسالمى ایران، 
«این فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان بیگانه 
امکان دریافت شناسنامه ندارند و تابعیت ایرانى ندارند و 
تا 18 سالگى امکان برخوردارى از تابعیت را ندارند» ، باید 

براى چنین ازدواج هایى محدودیت ایجاد کرد.

چالش ازدواج زنان ایرانى با اتباع بیگانه

به گزارش انتخاب، پایگاه اینترنتى بلومبرگ در گزارشــى تحت عنوان مکان هایى که در 2017 باید به آنها سفر کنید، ایران را جزو 20 
مقصد گردشگرى 2017 قرار داد. 

در این گزارش، نوشته شده بود، براى مسافران بى باك این سئوال پیش مى آید که آیا باید به ایران سفر کنند یا خیر و سپس توضیح داد که 
فرآیند درخواست روادید طوالنى و پیچیده است، گردشگران آمریکایى، انگلیسى و کانادایى باید راهنما داشته باشند و ضمنًا باید قوانین 

مربوط به پوشش را رعایت کرد اما حرف ما را بپذیرید، که تحمل این دشوارى ها ارزشش را دارد. 
بلومبرگ با انتشار تصویرى از کلیساى «وانک» اصفهان، به برخى از جاذبه هاى ایران از جمله بازار کرمان و مساجد اصفهان و مکان هاى 

باستانى همچون پرسپولیس که قدمت آن به 500 قبل از میالد مسیح(ع) مى رسد، اشاره کرده است. 
«برایان آلن» متخصص امور آسیا در مؤسسه «مونتین تراول سوبک» مى گوید: «اینها مکان هایى هستند که در هیچ نقطه دیگر جهان 

نظیر آنها را پیدا نمى کنید و نمونه هاى مشابه آنها هم در افغانستان و سوریه به طرز ناراحت کننده اى نابود شده اند.» 
بلومبرگ با «افسانه اى» توصیف کردن غذاى ایرانى و مهمان نوازى مردم ایران، به نقل از آلن نوشته است: «یک هنجار فرهنگى در ایران 
وجود دارد مبنى بر اینکه مهمان حبیب خداست. اغلب از افراد مختلف مى شنوم که مى گویند همه جاى دنیا را دیده اند، اما هیچ کجا مثل 

آنجا [ایران] مورد استقبال قرار نگرفته اند.»
بلومبرگ توصیه کرده بود که زمان مناسب براى سفر به ایران اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر  است زیرا در این ماه ها هوا براى گردش مناسب 

است.

ایران یکى از 
20 مقصد برتر 
گردشگرى 2017 
است

طیل!
ى تع

ت، اسک
برف نیس

طیل!
ى تع

ت، اسک
برف نیس

تعطیلى بى سابقه قطب ورزش هاى زمستانى کشور

تعطیلى بى سابقه قطب ورزش هاى زمستانى کشور
استان چهارمحال و بختیارى یکى از استان هاى مرتفع 
کشور در رشته کوه زاگرس اســت که هر ساله شاهد 

بارش هاى مناسب به صورت برف و باران بوده است.
شهرســتان کوهرنگ مرتفع ترین شهرستان استان 
چهارمحال است که برفگیرترین شهرستان این استان 
و کشور به شمار مى رود. این شهرستان به واسطه بارش 
هاى قابل توجه برف و داشــتن مناظر زیبا و امکانات 
فراوان، قطب ورزش هاى زمستانى کشور به شمار مى 
رود و هر سال ورزشکاران اسکى باز و مسافران بسیار 
زیادى از شــهرهاى مختلف کشــور و حتى مسافران 

خارجى بسیارى به این منطقه سفر مى کنند.
این شهرســتان بخاطر دارابودن برف بســیار زیاد، در 
حدود 8 درصد آب کشور را تأمین مى کند و مرکز تأمین 
آب دو رودخانه بزرگ کشور کارون و زاینده رود است. 
پیست اسکى این شهرستان یکى از معروف ترین و با 
سابقه ترین پیست هاى کشور محسوب مى شود که در 
سال 1354 افتتاح شده است. سابقه نداشته این پیست 
بخاطر کمبود برف تعطیل باشد اما در زمستان هنوز باز 

نشده و نیازمند برف است.
پیست اسکى چلگرد کوهرنگ 800 متر طول و شیب 
بسیار مناســب 20 درصد دارد که هواى آفتابى آن در 
بیشتر روزهاى زمستان، انباشت حجم بسیار زیاد برف 
و راه دسترسى آســان، این پیست را در منطقه زاگرس 
مشهور ساخته است. این پیســت اسکى در مجاورت 

تونل اول کوهرنگ و در قسمت شرقى کوه قرار دارد.
پیســت اســکى چلگرد کوهرنگ در حال حاضر دو 
دستگاه باالبر ویژه گردشــگران و یک دستگاه باالبر 
آموزشــى با طول 200 متر دارد و داراى سه محوطه 

تفکیک شده براى خانواده ها، آقایان و خانم هاست.

ابن پیست همیشــه به علت بارش بسیار زیاد برف در 
آذرماه راه اندازى مى شده و اما امسال با وجود اینکه 18 
روز از فصل زمستان مى گذرد بخاطر کمبود برف، هنوز 

این پیست راه اندازى نشده است.
بخشــدار مرکزى کوهرنگ در ایــن زمینه به مهر 

گفت: پیســت اســکى کوهرنگ براى راه 
انــدازى نیازمند برف اســت. فرزاد 

حســینى عنوان کرد: تمام برف 
هاى منطقه به علت بارش 

شدید باران آب شده است 
و هیچ برفى در منطقه 

وجود ندارد.
وى عنــوان کرد: 
راه اندازى نشــدن 
و  اســکى  پیست 
نبود بــرف موجب 
کاهش مســافران 

منطقه شده است.
کــرد:  بیــان  وى 

ورزشکاران اسکى باز 
منطقه در انتظار برف براى 

راه اندازى این پیست هستند 
تا بتوانند تمرینات ورزشى خود را 

از سر بگیرند.
بخشــدار مرکزى کوهرنگ با اشاره به اینکه 

پیست اســکى کوهرنگ یکى از با سابقه ترین پیست 
هاى اسکى کشور به شمار مى رود، ادامه داد: هر ساله 
با راه اندازى این پیســت، گردشگرى در منطقه رونق 
مى گرفت اما در حال حاضر بخاطر نبود برف در محل 

ین  ا
پیست، امکان راه اندازى آن وجود ندارد. وى بیان کرد: 
نباریدن برف در این شهرستان در سال جارى بى سابقه

 است.
رئیس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیارى نیز 
اظهارداشت: راه اندازى و فعال شدن پیست اسکى 
کوهرنگ در زمستان نقش مهمى در افزایش مسافران 

این منطقه دارد.
فریدون رئیسى دهکردى عنوان کرد: هتل هاى منطقه 
کوهرنگ با ورود مسافران در زمستان رونق مى گیرند، 

اما امسال تاکنون به علت بارش کم برف و فعال نشدن 
پیست اسکى مسافران منطقه بسیار کاهش یافته است. 
وى با اشاره به وجود سه هتل در شهرستان کوهرنگ، 
عنوان کرد: زمســتان شهرســتان کوهرنگ یکى از 
زیباترین فصل هاى گردشــگرى این منطقه است که 
هر ساله مسافران بســیارى براى مشاهده جاذبه هاى 

زمستانى به این منطقه سفر مى کنند.
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 مرمت آتشکده ساسانى نطنز 
با 900 میلیون ریال اعتبار

رئیــس اداره میــراث فرهنگى و صنایع دســتى و 
گردشگرى نطنز گفت: با اختصاص 900 میلیون ریال 

اعتبار آتشکده ساسانى نطنز مرمت مى شود.
حسین یزدانمهر اظهار داشــت:  این اعتبار هم اکنون 
در اختیار اداره کل میراث فرهنگى اصفهان است و از 
روزهاى آینده تیم مطالعاتى در نطنز مستقر و مطالعه 
پیرامون مرمت و بازسازى آتشکده را آغاز و این فرصت 

مطالعاتى تا اسفندماه سال جارى ادامه خواهد داشت.
یزدانمهر گفت: آتشکده ساســانى نطنز که در سال 
1311 به شــماره 187 به ثبت ملى رســیده اســت 
هم اکنون وضع نامناسبى دارد به  طورى  که از هفت 
ستون آتشکده، چهارســتون و از چهارطاق فقط یک 

طاق به جاى مانده که آن هم در حال ریزش است.

برگزارى کارگاه 
مهارت هاى کسب و کار

مرکز رشد تخصصى هنر با همکارى شهرك علمى-
تحقیقاتى اصفهان کارگاه نیم روزه کســب و کار را 
برگزار مى کند.مرکز رشــد تخصصى هنر چهارمین 
کارگاه نیم روزه با محوریت مهارت هاى کسب و کار 
تجزیه و تحلیل برنامه ریزى مسیر شغلى کار آفرینان 
موفق، بررســى صفات کارآفرینان موفق و دالیل 

موفقیت کسب و کار هاى موفق را برگزار مى کند.
زمان برگزارى این کارگاه 30 دى ماه از ســاعت 8 

تا13 است . 

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان با 
اشــاره به کاهش 30 درصدى تولید فرش دستباف در 
اصفهان گفت: متأسفانه تحریم ها سبب شد که بخش 
عمده اى از بازار فرش دستباف را در اروپا و آمریکا از دست 
بدهیم و جبران این موضوع نیازمند سال ها تالش است.

سعید عصاچى در گفتگو با تسنیم پیرامون وضعیت تولید 
فرش دستباف در اصفهان اظهار داشت: در دسته بندى 
متصدیان تولیدکننده فرش دستباف سه دسته تک بافى، 
کارگاه هاى 12 نفره و کارگاه هاى متمرکز وجود دارد که 
در استان اصفهان بافت فرش دستباف به صورت تک بافى 

و توسط بافندگان در منازل انجام مى شود.

وى با بیان اینکه به دلیل رکود چند ســاله در بازار فرش 
دستباف، بافندگان نیز انگیزه اى براى بافت فرش ندارند، 
گفت: در شهر اصفهان بیش از 40 هزار نفر به تولید فرش 
دستباف مشغول بودند که به دلیل رکود در بازار، اکنون 
شــاهد کاهش 30 درصدى تولید این کاالى ارزشمند 
هســتیم.عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف 
اصفهان با اشــاره به وضعیت صادرات فرش دستباف 
تصریح کرد: به دلیل مسائلى همچون تحریم ها  و رکود 
موجود در بازار، بســیارى از متقاضیان فرش دســتباف 
ایرانى به ســراغ کشــورهایى چون نپال، هند و چین 

رفته اند.

استاندار اصفهان گفت: ستاد اجرایى پانزدهمین اجالس 
بین المللى تجلیل از خادمان و پیر غالمان حســینى با 
برنامه ریزى براى برگزارى باشــکوه ایــن اجالس در 

اصفهان برگزار شد.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: حضور مردمانى متدین، 
والیتمدار و شهید پرور و عاشــق اهل بیت(ع) و محب 
خاندان عصمت و طهارت و عشق ویژه نسبت به ساالر 
شهیدان، امام حســین(ع) در اصفهان مؤید این مطلب 
است که این استان باید زودتر براى برگزارى این اجالس 
ورود پیدا مى کرد.وى با بیان اینکه پانزدهمین اجالس 
پیرغالمان به نوعى براى نخستین بار به صورت جهانى 

و بین المللى برگزار مى شود، گفت: وظایف هر بخش و 
سازمان ها در دســتورالعمل و تفاهمنامه صورت گرفته 

مشخص شده است.
وى افزود: این ستاد به عنوان ستاد پشتیبانى تأمین منابع 
مالى، مکان برگزارى و موارد دیگر انجام وظیفه مى کند و 
براساس تفاهم صورت گرفته محتواى برگزارى اجالس 

توسط صدا و سیما پیگیرى مى شود.
اســتاندار اصفهان زمان برگزارى اجــالس را دهه آخر 
شهریور و ده روز قبل از ماه محرم اعالم کرد و گفت: در 
خصوص مکان و زمان دقیق برگزارى اجالس در جلسات 

دیگر تصمیم گیرى خواهد شد.

کاهش 30 درصدى تولید 
فرش دستباف در اصفهان

میزبانى اصفهان از اجالس   
تجلیل از پیرغالمان حسینى

جمال نوروز باقرى

دوران کودکان دهه 60 پر بود از کارتون هایى که شخصیت 
اصلى آن براثر فقرویا مرگ، پدر و مادر خود را از دست داده 
بودند. همیشه دیدن این کارتون ها آن هم در زمانه جنگ 
بر روى ما چندان تأثیرى نمى گذاشت حتى اگر شخصیت 

اصلى با گریه مى گفت: مادر... مادر... صبر کن... 
جنگ و شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر جامعه، مردم را 
ُزمخت کرده بود و چندان احساسى نسبت به یکدیگر و اتفاق 
هاى پیرامون خود نداشتند و همیشه ترس بر مردم غالب 
بود. با وجود این شرایط، کودکان دهه 60 رشد کردند با همه 
سرخوردگى ها و احساسات و رفتارى که نتوانستند از خود 

بروز بدهند و همه آنها سرکوب شد.
نسل هاى بعدى رشد پیدا کرده و رفته رفته شرایط شان با 
نسل قبلى تفاوت پیدا کرد اما همه آنها در یک نقطه اشتراك 
داشتند حتى کودکانى که این روزها به دنیا مى آیند میراث 

نسل هاى قبلى را به ارث مى برند.  
«با ســالم اگه می تونید از این بچه مراقبت کنید یا اینکه 
بدین به یکی که بچه نداره فقط تورو خدا مراقبش باشید 
امروز دو روزشه – 12/ 10 / 95 – واکسنش زده شده جون 

بچتون از بچم مراقبت کنید. از طرف مامان بدبخت.»
آن نقطه اشتراك کلمه اى بود که این مادر در انتهاى نامه، 
در لحظه اهداى فرزند خود به خیابان از آن نام برد و آن را 

براى فرزند خود به ارث گذاشت.
یک هفته قبل بود که دختر بچه اي از شــدت فقر توسط 
مادرش کنار خیابانى در شهرستان مبارکه  واقع در استان 

اصفهان به همــراه نامه اى 
رها شد. عکس رها شدن این 
نوزاد در یکی از خیابان هاي 
مبارکه به همــراه نامه اى  از 
مادرش که نوشته مجبور به 
سرراه گذاشــتن فرزند خود 
شده  اســت، کاربران فضاي 
مجازي را تحــت تأثیر قرار 
داد؛ کاربرانــى کــه فقط در 
دنیاى مجازى با استیکرها،

کامنت هــا وفالوهاى خود 
ســعى در همدردى و اثبات 
حضور دارند امــا در دنیاى 
واقعى به جز تعدادى اندك از 

دیگران خبرى نیست.
نــوزاد ســرراهی، راهــی 
بهزیستی شــد؛ مانند همه 
نوزادانی که به دالیل متفاوت 
بی خانه می شوند. محمودي 
رئیس اداره بهزیستی مبارکه 
در خصوص نوزاد رهاشــده 
مى گوید: «تمام تالشمان را 

می کنیم تا نوزاد به آغوش خانواده برگردد ودراین مسیر 
از هیچ حمایتی دریغ نمی کنیم. تا این لحظه خانواده نوزاد 
شناسایی نشــده و طبق نظر دادستان شهرستان مبارکه 

نیروهاي انتظامی مأموریــت یافتن خانواده نوزاد دختر 
را شــروع کرده اند.»  او این اطمینان خاطر را داده است 
که نوزاد به مرکز شبانه روزي شیرخوارگاه نرجس که تحت 
نظارت بهزیستی استان اصفهان است منتقل شده و در 

صورت پیدا نشدن خانواده اش 
او را به خانواده اي که شــرایط 
نگهداري و فرزندخواندگی را 

دارد تحویل می دهد.
رضا صادقى و رضا حسین زاده 
جزو اولیــن نفراتى بودند که با 
اعالم حمایت از این کودك و 
تقبل هزینه هاى زندگى،تالش 
کردند مــادر را از تصمیم خود 

منصرف کنند.
نماینــده مردم این شــهر در 
مجلس شــوراى اسالمى نیز 
بعد از ســه روز واکنش نشان 
داد و تا امروز هنوز از مسئولین 
استان و حمایت از این کودك 
خبرى در راه نیست. شاید این 
مســئولین در حال جمع آورى 
کمک به کودکان غیر باشند. 
شاید هم در حال تصمیم گیرى 
درباره معضــل آلودگى هواى 
شــهر و یا درحال رکاب زدن 
چرخ باشند. شاید هم در حال 
سخنرانى خوابشان برده؛ لطفاً بیدارشان کنید که بد خواب 

نشوند! 
حضور این کودك در برنامه «زنده رود» شبکه اصفهان 

بار دیگر احساســات مردمى و جامعه را نسبت به پدیده 
فقر جریحه دار کرد. فقرى که رئیــس جمهور در آمار و

 گزارش هاى خود در شــبى که با مردم حرف زد، خبر از 
کاهش آن داد، خبر از باالرفتن ســطح زندگى اجتماعى 
مردم، خبر از باال رفتن همه چیز داد و بالطبع وزیران نیز 
در آمارهاى خود دائم در حال گزارش این نکته هستند که 
تورم پایین آمد، دستمزد افزایش پیدا کرد. نرخ کاالهاى 
اساســى تنزل پیدا کــرده، مردم پس انــداز مى کنند و 

چه چه.
پس این کــودك محصــول کــدام از ایــن آمارها و 
سخنرانى هاست؟!رضا صادقى در ارتباط تلفنى با مجرى 
برنامه «زنــده رود» اعالم کرد: «ایــن دختر، فرزند من 
اســت و من نام او را "دخترم ایران" گذاشــته ام چون او 
فرزند همه مردم ایران اســت و ما همه به او حس پدرى 
و مــادرى داریم.» مدیرکل بهزیســتى نیز کــه در این 
برنامه حضور داشــت اعالم کرد که ایــن کودك در آن 
ســازمان نام «ترانه» را به خود گرفته  و در نهایت  این 
کودك «ترانه ایران» محصول مشترك نامگذارى رضا 
صادقى و ســازمان بهزیســتى نام گرفت.این محصول 
مشترك نه برآمده از مهر رضا صادقى است و نه بر آمده 
از وظیفه سازمانى بهزیســتى، «ترانه ایران» محصول 
فقر است که ریشــه هاى آن در خاك هاى دور ونزدیک 
این ســال ها درحال قد کشیدن و رشــد کردن بوده و

 هســت.  «ترانه ایران»! آوازت چه غمگین است براى 
مردم ایران.

فوالد مادرى در مبارکه «آب» شد

خواب مسئوالن اصفهان با «ترانه ایران»

حصر وراثت
نصرت رستگارى هدش با وکالت محضرى مهین دخت صفوى با وکالت مائده بهنام پور داراي 
شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالســه 5297/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا ساالرى به شناسنامه 289 در 
تاریخ 94/8/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 فرزند پســر- و 1 فرزند دختر- و 1 همسر: 1 – سعید ساالرى- ش.ش 1431 فرزند 
پسر 2- حمیدرضا ساالرى- ش.ش 43512 فرزند پسر 3- سحر ساالرى- ش.ش 62 فرزند 
دختر 4- نصرت رستگارى هدش- ش.ش 36 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31118 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /10/636
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9509973749101759 شــماره پرونــده: 9109983749100183 ،  
 9109983749100185  ،  9109983749100187  ،  9109983749100189
 ، 9109983749100188 ، 9109983749100184 ، 9109983749100186 ،
9109983749100792 ، 9109983749100178 شماره بایگانی شعبه: 910346 ، 910352 
، 910350 ، 910348 ، 910349 ، 910347 ، 910351 ، 911362 ، 910341 خواهان هــاى 
اصلى و خواهانهاى وارد ثالث: 1- آقــاى محمدعلى حقیقى 2- آقاى محمود معنوى 3- آقاى 
محمدعلى باقرزاده 4- آقاى مهدى باقرزاده 5- آقاى یعقــوب برازنده فرزند عباس با وکالت 
آقاى سیدعبداله طباطبائى فرزند سید محمد به نشــانى: شهرضا- خ شهید بهشتى اول کوچه 
باغ بزرگ کدپســتى 8618885141 ،  6- آقاى محمدعلى صادق زاده فرزند عباس با وکالت 
آقاى محمود عابدپور فرزند اکبر به نشانى: شهرضا خیابان بهشتى کوچه شهید امینى 7- خانم 
فاطمه جابرى 8- آقاى حســین جابرى 9- آقاى علیرضا برازنده همگى به نشــانى: دهاقان 
روستاى پوده خ شهید اسکندرى ك شهید  اکبر حقیقى 10- آقاى حسن فالحى فرزند اسدا... 
به نشانى: دهاقان روســتاى پوده ك ش اکبر حقیقى، خواندگان اصلى و خواندگان وارد ثالث: 
1- خانم اشرف جانقربان به نشانى: مجهول المکان 2- خانم مهین رزازى 3- خانم فرزانه رزازى 
4- آقاى سعید رزازى 5- آقاى اسماعیل رزازى 6- خانم پروانه رزازى 7- آقاى احمدرضا رزازى 
8- خانم پروین رزازى همگى به نشانى: اصفهان خ سروش خ عسگریه بعد از چهارراه فرسان 
الکتریکى امین احمدرضا رزازى 9- آقاى محســن ترك 10- مهدى ترك 11- آقاى مجید 
ترك 12- خانم مریم ترك همگى فرزندان عبدا.. 13- خانم محترم ترك فرزند عباس همگى 
به نشانى: دهاقان روســتاى پوده ك ش اکبر حقیقى منزل عباس برازنده خواسته ها: 1- الزام 
به تنظیم سند رسمى ملک 2- وارد ثالث گردشــکار: دادگاه با توجه به بررسى مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقایان حسن فالحى و حسین جابرى و محمود معنوى و مهدى 
جابرى و مهدى باقرزاده و على رضا برازنده و محمدعلى باقرزاده و محمدعلى حقیقى و یعقوب 
برازنده به طرفیت محسن و مهدى و مجید و محترم و مریم همگى ترك و اسماعیل و احمدرضا 
و سعید و مهین و پروانه و فرزانه همگى رزازى و اشرف جانقربان و محمدعلى حقیقى مبنى بر 
صدور حکم بر انتقال رسمى یک قطعه زمین واقع در روستاى پوده از اراضى معروف به خرابه ها 
به شماره ثبتى 107/768 با حدود اربعه معین و دعوى وارد ثالث به طرفیت یادشدگان فوق الذکر 
مبنى بر رد دعواى اصلى بدین توضیح که خواهان ها به موجب بیع  نامه موضوع خواسته را از مورث 
خواندگان (عبداله ترك) خریدارى و عبداله ترك هم آنرا از مرحومه مهرانگیز جانقربان و اشرف 
جانقربان خریدارى کرده اند و صدور حکم مبنى بر انتقال رسمى را تقاضا کرده اند دادگاه در بدو 
امر با توجه به وحدت خواسته و خواندگان قرار رسیدگى توامان پرونده هاى مطروحه را صادر و 
جلسه رسیدگى تشکیل که در جلسه رسیدگى تمامى مورثین عبداله ترك به خواسته خواهان ها 
تمکین کرده اند و سپس دادگاه با توجه به لزوم کارشناســى، قرار کارشناسى صادر و مراتب را 
به کارشناس ارجاع که محمدعلى صادق زاده با ورود ثالث در پرونده مطروحه رد دعواى اصلى 
را تقاضا کرده است، سپس آقاى ســید عبداله طباطبایى با وکالت از چندین تن از خواهان هاى 
پرونده در دعوا وکالت کرده و ادعاى خواهان ها را مطرح که دادگاه با توجه به مســتندات وارد 
ثالث، مالحظه تقسیم نامه اراضى خرابه ها را ضرورى دانســتند که اصل تقسیم نامه در جلسه 
مورخ 1392/12/18 توسط وکیل وارد ثالث ارائه به دادگاه گردید و مجدداً مراتب به کارشناس 
ارجاع که پس از جرى تشریفات قانونى نهایتًا کارشناسان منتخب اراضى خریدارى شده توسط 
خواهان ها را به سهم یا حبه  امکان پذیر ندانسته و دادگاه با توجه به لوایح وکالى طرفین، تشکیل 
جلسه و اخذ توضیح را ضرورى دانســته که در مورخ 1395/4/1 جلسه دادگاه تشکیل و وکیل 
محترم خواهان ها تقسیم نامه مورخ 2535/11/22 را که توسط وارد ثالث ارائه شده را قبول کرد، 
لکن ظهر آنرا که قطعات یک و شش معاوضه شــده را فضولى دانسته و آنرا تنفیذ نکرده است 
و در مقابل وکیل وارد ثالث مدعى شده که قطعه معاوضه شده توسط مهرانگیز و اشرف هر دو 
جانقربان فروخته و قراردادهاى فروش آن نیز موجود است و اینکه وارث ثالث اراضى را در حال 
حاضر در تصرف دارد و مالک رسمى بیست و دو حبه و پنج شانزدهم حبه از پالك موضوع دعوى 
مى باشد ادعاى وکیل خواهان ها را رد کرده است لذا دادگاه در جهت احراز ماوقع مراتب را مجدداً 
به کارشناس ارجاع که کارشناسان معاوضه قطعه شش و یک را در گزارش خود تصدیق کرده اند 
که نظریه به طرفین ابالغ و به شرح لوایح تقدیمى نکاتى را طرفین مطرح که دادگاه با توجه به 
مراتب فوق تحقیقات انجام شده را کافى و با توجه به اینکه پالك ثبتى 107/768 فاقد تحدید 
حدود و نقشه ثبتى است و تعیین حبه و سهم براى خواهان ها حسب گزارش کارشناسان مقدور 
و میسور نمى باشد و حسب استعالمات ثبتى به عمل آمده خواندگان دعواى اصلى فاقد مالکیت 
رسمى در پالك موضوع دعوى مى باشند و این موضوع در دادنامه شماره 53 مورخ 76/2/16 
در پرونده کالسه 2568/75 هم منعکس مى باشد و اینکه خواسته خواهان هاى اصلى به الزام 

به انتقال اراضى مفروزى مى باشد که در حال حاضر این اراضى در تصرف و مالکیت رسمى وارد 
ثالث مى  باشد لذا دادگاه من حیث المجموع دعوى خواهان ها را منطبق با واقع ندانسته و مستنداً 
به ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به رد دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 95/230 رضایى دادرس على البدل شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان دهاقان/10/729 
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرائى کالسه 950223 
له جمشــید داودوند فرزند قپونى علیه پیمانکارى یوسفى جلســه مزایده اى به منظور فروش 
اموال منقول به شــرح ذیل به منظور وصول مبلغ 42/000/000 ریال بابت محکوم به در حق 
محکوم له و مبلغ یک میلیون ریال  بابت نیم عشــر اجرائى در حق صنــدوق دولت در مورخ 
95/11/16 ســاعت 11 الى 12 صبح در محل این اجرا برگزار نمایــد. اموال منقول طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى عبارتند از:  1- یکدستگاه موتور جوش (رکتى فایر) مارك سپاهان 
sepahan مدل prsei663  کارکرده- سالم- قابل استفاده به ارزش 5/700/000 ریال 
پنج میلیون و هفتصد هزار ریال 2- یکدستگاه موتور جوش رکتى فایر مارك گام الکتریک مدل 
parsei633  کارکرده سالم قابل اســتفاده به ارزش 7/000/000 ریال هفت میلیون ریال 
3- یکدســتگاه موتور جوش 3 و 2 مارك آذر کار  azarkar مدل awm655   قدیمى (3 
طبقه) دستگاه خنک کننده جداگانه روى موتور جوش نصب شده همراه با کابل تورچ کارکرده 
سالم قابل استفاده که با توجه به شرایط اعالمى از در صدر گزارش ارزش آن 25/000/000 ریال 
بیست و پنج میلیون ریال مى باشد. 4- سنگ فرز یکدستگاه با مارك boscll بوش ساخت 
کشور چین کارکرده سالم قابل اســتفاده به ارزش 900/000 ریال نهصد هزار ریال 5- مینى 
سنگ فریز یکدستگاه مارك bosch بوش ساخت کشور چین کارکرده کهنه سالم به ارزش 
300/000 سیصد هزار ریال 6- ورق گیر 2 تنى کارکرده سالم قابل استفاده به ارزش 800/000 
ریال هشتصد هزار ریال 7- الکترود گرم کن sunrod یکدستگاه 220 ولت 450 وات کوچک 
سالم قابل استفاده به ارزش 450/000 ریال چهارصد و پنجاه هزار ریال 8- پلیفت زنجیرى 1/5 
تن مارك toho  ساخت کشــور چین دو عدد کارکرده سالم و قابل استفاده هر کدام به ارزش 
1/500/000 ریال جمعا به ارزش 3/000/000 ریال سه میلیون ریال 9- پلیفت زنجیرى 1/5 تن 
مارك ویتال کارکرده سالم و قابل استفاده به ارزش 3/500/000 ریال سه میلیون و پانصد هزار 
ریال قیمت پایه مزایده نسبت به هرکدام از  اموال فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
از مبلغ پایه هرکدام شروع و هرکس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى 
المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 روز از 
جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در  آدرس جاده کته شور شرکت فوالد تکنیک 
بازدید و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. 

م الف: 929 شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر /10/730
فقدان سند مالکیت

شــماره صــادره: 1395/18/317371- 1395/10/13 نظر به اینکه آقاى شــهرام محمدى 
کاهریزى فرزند مهدیقلى به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 56 فرعى مجزى شده 
از 6 فرعى از 372 اصلى واقع  در کاهریز بخش 9 ثبت اصفهان ذیل که در صفحه 118 دفتر 66 
امالك این اداره ذیل ثبت 5246 به نام ایشان ثبت و سند مالکیت به شماره 0621826 صادر و 
تسلیم گردیده ،و سپس به موجب سند رهنى شماره 55563 مورخ 88/4/3 دفتر اسناد رسمى 
37 زرین شــهر بمبلغ 285600000 ریال به مدت ده سال در رهن بانک کشاورزى زرین شهر 
قرار گرفته و معامله دیگرى هم انجام نشده اما سند مالکیت به علت جابجایى مفقود شده است 
لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه 
قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدرك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 924  اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان زرین شهر/731 /10
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرائى کالسه 950222 
مصطفى داودوند علیه پیمانکارى یوسفى جلســه مزایده اى به منظور فروش اموال منقول به 
شــرح ذیل به منظور وصول مبلغ 52/40/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 
یک میلیون ریال  بابت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت در مورخ 95/11/16 ساعت 10 
الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. اموال مورد مزایده طبق نظر کارشــناس رســمى 
دادگسترى عبارتند از:  1- یکدســتگاه موتور جوش (رکتى فایر) مارك گام الکتریک با سریال 
ساخت 01086014981 تولید شــده کارکرده- سالم و قابل اســتفاده به ارزش 7/000/000 
  KARA ریال هفت میلیون ریال مى باشــد. 2- یکدســتگاه موتور جوش رکتى فایر مارك
LHA630 کارکرده سالم – سالم و قابل استفاده به ارزش 6/200/000 ریال شش میلیون و 
دویست هزار ریال مى باشد. 3- یکدستگاه موتور جوش 3 و 2 مارك صبا قدیمى (3 طبقه) که 
دستگاه خنک کننده جداگانه روى موتو ر نصب گردیده همراه با کابل تورچ کارکرده سالم قابل 
اســتفاده و با توجه به اینکه کارك صبا یکى از برندهاى معروف است ارزش این دستگاه با در 
نظر گرفتن شرایط اعالمى در صدر گزارش بالغ بر  30/000/000 ریال مى باشد. سى میلیون 
ریال 4- یکدستگاه سنگ فرز ماکیتا ژاپن کارکرده سالم و قابل استفاده به ارزش 1/500/000 
ریال یک میلیون و پانصد هزار ریال مى باشــد. 5- یکدستگاه ورق گیر 3 تنى کارکرده سالم و 
قابل اســتفاده بطوریکه زبانه آن خوردگى نداشته به ارزش 800/000 ریال هشتصد هزار ریال 

مى باشد. 6- یکدســتگاه پلیفت زنجیرى 1/5 تن مارك toho  ساخت کشور چین کارکرده 
ســالم و قابل اســتفاده به ارزش 1/100/000 ریال یک میلیون یکصد هزار ریال مى باشــد. 
7- یکدستگاه پلیفت زنجیرى 3 تن مارك toho  ساخت کشــور چین کارکرده سالم و قابل 
استفاده به ارزش 2/000/000 ریال دو میلیون ریال مى باشد. 8- یکدستگاه برش اتوماتیک با 
ریل مارك KARA دو شعله اى (دو فک) کارکرده سالم و قابل استفاده به ارزش 3/700/000 
ریالسه میلیون هفتصد هزار ریال مى باشد. 9- یکعدد کپســول گاز خوراك پزى ایران گاز به 
ارزش 300/000 ریال ســیصد هزار ریال 10- یکعدد کپســول گاز خوراك پزى ایران گاز به 
ارزش 300/000 ریال سیصد هزار ریال قیمت پایه مزایده نسبت به هرکدام از  اموال فوق طبق 
نظر کارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ پایه هرکدام شــروع و هرکس باالترین قیمت خرید 
را پیشــنهاد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین 
خرید و شــرکت در مزایده ظرف 5 روز از جلســه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در 
آدرس جاده کته شور شرکت فوالد تکنیک بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم 
اجراى حقوقى دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. م الف: 928 شعبه دوم اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى زرین شهر/732 /10
اجراییه

در خصوص پرونده کالسه 89/15 ش ح2 که برابر رأى شماره 49 مورخ 91/12/10 صادره از 
شوراى حل اختالف دهاقان قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدحسن رسولى فرزند على 
مجهول المکان محکوم هستند به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و تنظیم و انتقال سند 
خودروى پژو به شماره انتظامى 49  ایران 332 ط 21 به نام محکوم له احمدرضا کاظم پور فرزند 
رحمت اله به نشانى: اصفهان کاوه گلستان کوچه رز یک پالك 154. ماده 34 قانون شوراى حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه نسبت به انتقال سند اقدام ننماید با تقاضاى ذینفع و دستور قاضى 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى به اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
دهاقان اعالم مى شود. م الف: 95/233  شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک)/10/733
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به نعمت اله محمدى- خانم اکرم احمدى 
فرزند فتح على ســاکن: چمگردان- خ اباذر کوچه محمدیه پ 7 دادخواستى به خواسته مطالبه 
مبلغ بیســت میلیون ریال بطرفیت نعمت اله محمدى که اعالم شده اســت مجهول المکان 
است تقدیم که به کالســه 603/95 ش 1 ح ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود روز 95/12/4 ساعت 4 عصر در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شــده تلقى و دادگاه غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 927 شــعبه اول حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان

(زرین شهر)/10/734
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103640708410 شــماره پرونده: 9509983640700278 شماره 
بایگانی شــعبه: 950288  ابالغ وقت رسیدگى به: 1- على اصغر ســعیدى 2- فاطمه سعیدى 
3- زهرا سعیدى 4- ســعیده ســعیدى خواهان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان به 
ریاست محمدرضا ترحمى دادخواستی به طرفیت خواندگان صفرعلى بابادى و سعیده سعیدى 
و على اصغر سعیدى و زینب خاشعى و على اکبر سعیدى و منوچهر عسگرى و فاطمه خاشعى و 
فریبا خاشعى و حسن کاظمى و گوهرتاج خاشعى و زهرا سعیدى و صفر خادمى و فاطمه سعیدى 
و حاج فتح اله جاللى و احمد خاشعى و نرگس خاشعى و صدیقه خاشعى و محسن خاشعى و زهره 
خاشعى و منور پاسیار و اکبر هادى منش و حسنعلى خاشعى و زهرا خاشعى و امیر خادم و حسین 
خاشعى و امیر خاشعى و مریم خاشــعى به خواسته قلع و قمع مســتحدثات و خلع ید و مطالبه 
اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به 
کالسه 9509983640700278 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/11/26 و ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 917 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/735
ابالغ 

شماره ابالغیه: 9510103640700235 شماره پرونده: 9309983640701008 شماره بایگانى 
شعبه: 931039 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409973640700973 محکوم علیه محکوم اســت به انتقال ســند رسمى مامالکیت یک 
دستگاه خودروى سوارى مزدا به شماره انتظامى 979 ق 64 ایران 11 به نام خواهان و پرداخت 
هزینه دادرســى به مبلغ 1600000 در حق خواهان اجراى احکام مکلف است به محاسبه نیم 
عشر دولتى و اخذ از خوانده و واریز به حساب صندوق دولت جمهورى اسالمى ایران راى صادره 
غیابى است. م الف: 922 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/736

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مولود احمدى و روح اله جمالى خواهان نرجس آسمانى 
دادخواستى با موضوع الزام به انتقال ســند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 780/95 ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/11/20 ساعت 

5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 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: 1581 شعبه نهم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/758
ابالغ  

آگهى ابالغ وصول نظر کارشناسى خواهان: موسى دادگر با وکالت على زارعى خواندگان: سید 
بهرام- آزاده سادات و پرستو سادات معینى خواسته: الزام به تنظیم سند بدینوسیله به خواندگان 
فوق در پرونده 870028  ابالغ مى گردد با توجه به وصول نظر کارشناسى ظرف یک هفته پس 
از انتشار آگهى جهت دریافت نظر کارشناســى و ارائه هرگونه نظر به شعبه دوم دادگاه حقوقى 

مبارکه مراجعه نمایند. م الف: 95/0661 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى مبارکه/10/765
ابالغ  

شماره ابالغنامه: 9510103723208403 شــماره پرونده: 8709983723200028 شماره 
بایگانى شعبه: 870028 آگهى ابالغ وصول نظر کارشناسى خواهان: موسى دادگر با وکالت على 
زارعى خواندگان: هوشنگ صولتى فرزند یدا... و شهرزاد و شهره و شهال و مجتبى و بیژن همگى 
صفوى حمامى فرزندان حسام الدین و خانم ملوك (همسر مرحوم حسام الدین صفوى) خواسته: 
الزام به تنظیم سند بدین وســیله به خواندگان فوق در پرونده 870028  ابالغ مى گردد با توجه 
به وصول نظر کارشناسى ظرف یک هفته پس از انتشار آگهى جهت دریافت نظر کارشناس و 
ارائه هرگونه نظر به شعبه دوم دادگاه حقوقى مبارکه مراجعه نمایند. م الف: 95/0662 شعبه دوم 

دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/10/766
مزایده

شــماره نامه: 9510113730601159 شــماره پرونــده: 9109980351000524 شــماره 
بایگانى شــعبه: 950395 در پرونده کالســه اجرایى 950395 اجرایى و بــه موجب دادنامه 
9109970351001455 و 9209970351001937 صــادره از شــعبه دهم عمومى حقوقى 
اصفهان و دادنامه 9309970368401867 شعبه 4 تجدیدنظر اصفهان محکوم علیه اجرایى 
آقاى محمدرضا اسماعیلى فرزند احمد با وکالت آقاى حسن سلیمانى محکوم است به پرداخت 
627/255/082 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له آقاى 
اکبر جان نثارى و مبلغ 31/362754 ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق 
اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري 
منتخب آقاي ابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. دو سهم از شرکت مس طالى 
اردســتان به مبلغ 1/002/000/000 ریال ارزیابى که با توجه بــه مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و 
در تاریخ 1395/10/30 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 حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار می گردد. ضمنًا  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد 
نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3018  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

نجف آباد/10/799
مزایده

اجراى احکام مدنى شــعبه چهارم دادگاه حقوقــى اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه 930416 ج ح/4 و 930372 ج ح/4 له سید حمید طباطبائى پور 
و علیه رســول تیمورى مبنى بر مطالبه (436/952/714 ریال محکوم به بابت پرونده کالسه 
930416 ج ح/4 و حق االجراى دولتى 21/847/635 ریال و 100/920/937 ریال محکوم به 
بابت پرونده کالســه 930372 ج ح/4 و حق االجراى دولتى 4/873/046 ریال) جمعًا به مبلغ 
577/234/332 ریال بــه منظور فروش 5/2762 حبه از 72 حبه پــالك ثبتى B 1151 از 12  
اصلى پالك ثبتى بخش 14 اصفهان به نشانى: اصفهان- خیابان کاشانى- حد واصل چهارراه 
وفایى و دروازه تهران- کوچه شهید فضل اله آقاباباگلى- جنب کدپستى 8137945671- دست 
چپ. با وصف کارشناســى ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 
95/11/3  از ساعت 9 الى 9/30 صبح در محل این اجرا (خ نیکبخت- 200 متر باالتر از ساختمان 
دادگسترى اصفهان- جنب بیمه پارسیان- ســاختمان اجراى احکام حقوقى اصفهان- طبقه 
چهارم- شــعبه چهارم حقوقى اصفهان) برگــزار نماید. در خصوص ملک مــورد نظر اعمال 
ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى صورت گرفته اســت. طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــانى ملک قادر به بازدیــد از آن خواهند بود تا با تودیع 10٪ قیمت کارشناســى

 به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى و ارائه فیش 
واریزى به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسى: براساس برگ بازداشت ملک 
به شــماره 139305802025001512 مورخ 1393/8/17 اعالم گردیده پالك ثبتى شماره

B 1151 از 12  اصلى پالك ثبتى بخش 14 ناحیه به مساحت 267/12 مترمربع که در بازدید از 
محل مشاهده گردید که ملک در دو ضلع جنوب و شرق عقب نشینى نموده و بر گذرهاى 8 مترى 
و 6 مترى قرار گرفته است. با توجه به موارد باال، ابعاد قواره زمین، موقعیت محل، سطح دسترسى 
به گذر، میزان امکان ارتفاع ساخت و با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ عرصه 
ملک موصوف را مبلغ 7/877/000/000 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون 
ریال) برآورد و اعالم مى نماید. م الف: 31958  اجراى احکام شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /10/894



استاناستان 2848دوشنبه  20 دى ماه 0505

 نشست نمادپردازى 
در آرایه هاى تزئینى معمارى

نشست «نمادپردازى در آرایه هاى تزئینى معمارى 
اصفهــان» امــروز دوشــنبه 20 دى ماه ســاعت 
16 در محل کتابخانــه مرکزى برگزار مى شــود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان این برنامه ســعى دارد به طور 
مختصر به بیان جلوه هایى از معنــا و مفهوم، که در 
قالب آرایه هــاى نمادین در آثار معمارى اســالمى 
ایران تجســم پیدا کرده است، اشــاره داشته باشد.
نشســت «نمادپــردازى در آرایــه هــاى تزئینى 
معمارى اصفهان» با ســخنرانى دکتر محمدخزائى 
اســتاد دانشــکده هنر دانشــگاه تربیــت مدرس 
امــروز ســاعت 16 در کتابخانه مرکــزى برگزار 

مى شود.

 «گوشه هاى اصفهان»
 امروز افتتاح مى شود

تعداد 36 اثر از نقاشى هاى جهانگیر شهدادى نقاش 
و نویسنده، با عنوان «گوشــه هاى اصفهان» امروز 
دوشــنبه با حضور هنرمندان و فرهیختگان شهر در 
گالرى شماره 5 موزه هنرهاى معاصر اصفهان گشایش 
خواهد یافت. جهانگیر شــهدادى عالوه بر نمایش 
آثارش در نمایشگاه هاى انفرادى و گروهى، اغلب در 
سخنرانى در دانشکده هاى هنر نیز حضور داشته است. 
آثار نقاشى جهانگیر شهدادى در قالب یک نمایشگاه 
هنرى ســاعت 16 در محل مــوزه هنرهاى معاصر 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان افتتاح 
شده و به مدت یک ماه مورد بازدید عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت.

تجلیل از 
استاد پیشکسوت ساز ویولن

فرهنگــى  ســازمان  خورشــید  هنرســراى   
-تفریحى شــهردارى اصفهــان، امروز از اســتاد 
پیشکســوت ســاز ویولن تجلیل به عمل مى آورد.

رئیس هنرسراى خورشــید با بیان این مطلب گفت: 
در راســتاى تحقق اجراى طرح بســته ارمغان ویژه 
تکریم اهالى هنر اصفهان برنامه کارنامه از ســوى 
سازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان به 
منظور تجلیل از هنرمندان تئاتر، ســینما و موسیقى 
در مراکز هنرى وابسته به این سازمان از جمله تاالر 
هنر و هنرســراى خورشــید در حال برگزارى است.

منصور قربانى اظهار داشت: دفتر تخصصى موسیقى 
هنرسراى خورشــید ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهــان در همین راســتا در هفتمین 
برنامــه کارنامــه با هــدف نکوداشــت هنرمندان 
عرصه موســیقى اصفهان از استاد خســرو چناریان 
اســتاد پیشکســوت ســاز ویولن تجلیل مى کند.

وى افــزود: عالقه مندان به عرصه موســیقى براى 
حضور در این برنامه مى توانند امروز دوشنبه 20 دى 
ماه از ساعت 19 به محل هنرســراى خورشید واقع 
در پل شــهید چمران، کوى آفتاب، جنب شهردارى 

منطقه7 مراجعه کنند.

 پخت غذاهاى تخم مرغى در 
جشنواره صبحانه سالمت

دومین برنامه جشــنواره «صبحانه سالمت» امروز 
دوشــنبه 20 دى ماه با موضوع پخت انواع غذاهاى 
تخم مرغى در محل بــاغ تجربه برگزار مى شــود.
ســالمندان در این جشــنواره با توجه بــه موضوع 
تعییــن شــده، صبحانــه مــورد نظــر را پخته و 
جهت مســابقه بــه معــرض نمایش مــى گذارند 
کــه بــا حضــور مربــى براســاس پارامترهــاى 
امتیازبندى شــده نفرات برتر برگزیده مى شــوند.

جشــنواره «صبحانه سالمت» از ســوى باغ تجربه 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان ویژه 
روزهاى دوشــنبه هر هفته در فصل زمستان برنامه 
ریزى شــده که در دومین برنامه بــه موضوع پخت 
انواع غذاهــاى تخم مرغى اختصاص یافته اســت.

عالقه مندان براى حضور در ایــن برنامه مى توانند 
ساعت 8و 30 دقیقه تا 10 به محل باغ غدیر، پارکینگ 

شماره 5 واقع در خیابان عالمه امینى مراجعه کنند.

خبر

افزایش تأسیسات گردشگرى همچون تله کابین در کوه 
صفه اصفهان سبب شده تا کاوش هاى باستان شناسى در 

محوطه شاهدژ با مشکل روبه رو شود.
حیدرعلى عابدى نماینده اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى در این باره به ایلنا مى گوید: من در این رابطه با 
شهردار به تازگى صحبت کردم، طرح تله کابین حدود 12 
ســال پیش مصوب و اجرا شده و همچنین حدود هشت 

سال پیش نیز در آنجا رستوران ساخته شد.
وى ادامه داد: شــهردارى عنوان مى کند که ما با نظارت 
میراث فرهنگى در حال بازســازى شــاهدژ هستیم اما 
من هنوز از این منطقه بازدید نکرده ام اما به زودى از آن 

بازدیدى خواهم داشت، البته شهردار به من قول داده که 
تخریبى در آثار تاریخى انجام نشود و ساخت و ساز ها نیز 

در این منطقه افزایش پیدا نکند.
حمیده چوبک رئیس پژوهشکده باستان شناسى نیز در 
مورد وضعیت کاوش هاى باستان شناسى در این منطقه 
به خبرنگار ایلنــا گفت: مجــوز کاوش در این محوطه 
صادر شده است و ما کار شناسى را براى بررسى وضعیت 
محوطه فرستادیم و نامه اى نوشته ایم که دکل ها و دخل 
و تصرف ها در این محوطه باید برداشــته شود یا اصالح 
شــود تا بتوانیم در آنجا کاوش کنیم اما هنوز جوابى به 

ما نداده اند. 

یک کارشناس میراث فرهنگى گفت: فرونشست زمین 
در اصفهان مدرسه چهارباغ، مسجد جامع و سى وسه پل را 
از همه بیشتر تهدید مى کند و هفت هشت نقطه از میدان 
امام(ره) را هم مى تواند آســیب بزند اما مسجد جامع به 

علت بستر رسى از همه بیشتر آسیب خواهد دید.
مجتبى کنعانى در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: فرونشست 
بخش مرکزى ایران را به طور خطرناك و بحرانى تهدید 
مى کند. تقریبًا متوسط فرونشست در حالت نرمال در هر 
کیلومترمربع پنج شش تن بوده اما این مهم در ایران هر 

کیلومتر 60 تن است.
وى افزود: اولین بناهایى که نشســت زمیــن و آثار آن 

را نمایان مى کنند بناهاى تاریخى هســتند و به همین 
دلیل فضایى مثل میدان امام(ره) و سى وسه پل با خطر 
شکستگى مواجه هستند این در حالى است که فرونشست 

هیچ راهکار سازه اى ندارد.
این کارشناس میراث فرهنگى با اشاره به اینکه با بیالن 
منفى و برداشت شش میلیارد مترمکعب آب طى پنج تا 
ده سال آینده شــهرهاى تاریخى مثل اصفهان و یزد با 
مشکل مواجه خواهند شــد، ادامه داد: مشاهدات نشان 
مى دهد که ترك هایى بر مدرسه چهارباغ و مسجد امام 
(ره) به علت فرونشست ظاهر نشده است اما به آرامى خود 

را نشان مى دهد.  

تهدید میراث اصفهان توسط 
فرو نشست زمین

تأسیسات گردشگرى تهدیدى 
براى «شاهدژ اصفهان»

در یازدهمین جلســه شــوراي هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود با حضور وزیر نیرو رها سازي آب سد زاینده 
رود از 28 دى ماه و مدیریت مصرف 5 درصدي آب در 

مصارف شرب و کشاورزي اصفهان مصوب شد.
به گزارش ایمنا، مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته 
منابع آب حوضه هاى آبریز فالت مرکزى، قره قوم و مرز 
شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، عصر روز شنبه 
در حاشیه یازدهمین جلسه شــوراي هماهنگی حوضه 
آبریز زاینده رود در ساختمان ستادي وزارت نیرو، با بیان 
اینکه یکی از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه 
مربوط به امکان رها سازي آب از ســد زاینده رود بوده 
است، اظهار داشت: کشــاورزان منطقه از مدت ها قبل 
منتظر خبر خوشی بودند که با توجه به وضعیت بارش ها 
آیا امکان رهاسازي آب وجود دارد یا خیر که با توجه به 
بارش هاي خوبی که در منطقــه اتفاق افتاد، می توانیم 
خبر مسرت بخش رهاسازي آب از سد زاینده رود را به 

کشاورزان حوضه آبریز زاینده رود بدهیم.
مهرزاد احسانى با اشــاره به اینکه امکان رهاسازي آب 
براي کشت دوم پاییزه فراهم اســت، افزود: از 28 دي 
ماه براي مدت 22 روز براي اراضی کشاورزي، رهاسازي 
آب انجام خواهد شد تا کشــاورزان به نسبت حجم آبی 
که رهاسازي خواهد شد کشت و کار خود را انجام دهند.

وى ادامه داد: میزان رهاسازي آب براي کشاورزان از سد 
زاینده رود46 متر مکعب در ثانیه است که به مدت 22 

روز انجام خواهد گرفت.
وي ابراز امیدواري کرد با توجه به ورودي هاي سد زاینده 
رود، در ابتداي بهار نیز این رهاسازي متناسب با حجم 
آبی که در روزهاي پایانی دیماه رهاســازي می شود، 

اجرایی شود.  
مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه  
زاینده رود با اشاره به اینکه میزان بارش ها در باالدست 
حوضه آبریز زاینده رود از ابتداي مهر ماه تا 17 دي ماه 
بیش از 670 میلیمتر بوده اســت، افزود: این بارش ها 
زمینه الزم را براي براي رهاسازي آب از سد زاینده رود 

فراهم کرده است.  
وى با اشاره به اینکه در زمان حاضر سد زاینده رود حدود 
248 میلیون متر مکعب آب را در خود جاي داده است، 
افزود: اگر بارش هاي دي ماه نبود حجم مخزن ســد 

زاینده حدود 170 میلیون متر مکعب بود.
احسانی ادامه داد: ورودي آب به سد زاینده رود از ابتداي 

مهر ماه تا 17 دي ماه نسبت به ســال گذشته افزایش 
داشته است.

وي تصریح کرد: ســازمان هواشناسی پیش بینی کرده 
است که در اواخر دي ماه و بهمن ماه سال جاري، شاهد 
بارش هاي بیش از حد نرمال در حوضه آبریز زاینده رود 

و به خصوص در قسمت هاي غربی آن خواهیم بود.
مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه  
زاینده رود در ادامــه افزود: مباحثــی همچون کنترل 
برداشــت هاي غیر مجاز، تأکید بر نصــب لوازم اندازه 
گیري جریان آب و صرفــه جویی 5 درصدي در بخش 
هاي شــرب و صنعت از دیگر تصمیمات این جلسه بود 

که متعاقبًا ابالغ خواهد شد.  
در یازدهمین جلســه شــوراي هماهنگی حوضه آبریز 
زاینده رود که مصوب شورایعالی آب است، وزیر نیرو به 
عنوان رئیس شورا، اســتانداران اصفهان، چهارمحال و 

بختیاري، یزد و معاونین وزارت جهاد کشاورزي، وزارت 
کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت 
از محیط زیست، نمایندگان صنف کشاورزان اصفهان 

و چهار محال و بختیاري، نماینده ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزي کشور و جمعی از مدیران ارشد حوضه آب 

وزارت نیرو حضور داشتند.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان هفته گذشته 
در گفتگو با ایمنا با اشــاره به اینکه در جلسه کمیته پنج 
نفره پیشنهاد داده شد که 28 دى ماه رودخانه زاینده رود 
براى کشت کشاورزان بازگشایى شود، اعالم کرده بود 
روز شنبه این پیشنهاد در شــوراى هماهنگى مدیریت 
حوضه زاینده رود به ریاست وزیر نیرو بررسى و تصمیم 

نهایى اتخاذ خواهد شد.
طى چند سال گذشــته به دستور اســتاندار اصفهان، 
کمیته پنج نفره متشکل از فرماندار، نماینده شرکت آب 
منطقــه اى، شــرکت آب و فاضالب، ســازمان جهاد 
کشاورزى و نماینده صنف کشاورزان در خصوص زمان 
بازگشایى آب زاینده رود تشــکیل جلسه مى دهد و در 
نهایت پیشنهادات این کمیته بعد از تصویب به شوراى 
هماهنگى حوضه زاینده رود که به ریاســت وزیر نیرو 
برگزار مى شود ارسال و در آن تصمیمات به طور نهایى 

براى همان سال آبى ابالغ مى شود.
با شــروع مهرماه امســال و آغاز ســال آبى 95 و 96، 
متأسفانه به دلیل شرایط نامطلوب ذخیره سد زاینده رود، 
در پاییز هیچ آبى براى کشت پاییزه به کشاورزان شرق 
اصفهان تخصیص نیافت و وعده داده شــد در صورت 
بارش هاى پاییزه و بهبود شرایط سد تصمیمات جدیدى 
ابالغ شود. خوشبختانه آذرماه امسال در سرشاخه هاى 
زاینده رود میزان بارش ها به گونه اى مطلوب ثبت شد 
که این سبب امیدوارى کشــاورزان براى کشت بود و 
موجب شد کمیته پنج نفره اوایل دى ماه دوباره تشکیل 

جلسه دهد.
به گفته اســفندیار امینى در ســال آبى جــارى میزان 
بارش ها در سرشــاخه هاى زاینده رود قابل توجه بود 
و نزدیک بــه 700 میلیمتر بارش در سرشــاخه هاى 

کوهرنگ ثبت شده است.
معاون بهره بردارى شــرکت آب منطقــه اى اصفهان 
نیز در گفتگو با ایمنا با اشــاره به ذخیــره 246 میلیون 
مترمکعبى ســد زاینده رود، اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه اکنون در ابتداى زمســتان هســتیم پیش بینى 
بارش هاى نرمال در سرشــاخه هاى زاینده رود شده 
و امیدواریم شــرایط آبى این حوضه بهبود یابد.مهدى 
بصیرپور با بیــان اینکه اکنون براى تأمین آب شــرب 
اصفهان در فصل زمســتان مشــکلى نداریــم، تأکید 
کرد باید تأمین حقابه کشــاورزان مدیریت و مشخص

 شود.

معاون حفــظ و احیــاى اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: 
شــبکه راهروى تاریخى کشف شــده در زیر مسجد 
امام(ره) حتى گســترده تــر از خوِد میــدان امام(ره)

است.
 ناصر طاهرى در گفتگو با ایرنا تأکید کرد: اطمینان کامل 

داریم که این راهرو، یک مسیر عبور آب است. 
وى گفت: در قسمت هایى از این راهرو، یک انسان به 
راحتى عبور مى کند و در قسمت هایى هم ارتفاع به نیم 

متر مى رسد. 
وى با اشــاره به بازدید پروفسور «پائولو لورنسو» از این 
راهروى تاریخى گفت: این استاد دانشگاه مینهو پرتغال 
هم اذعان داشــت که این راهرو گســترده تر از میدان 

امام(ره) است. 
معــاون حفــظ و احیــاى اداره کل میــراث فرهنگى 
اســتان اصفهان گفت: قســمت هایى از ایــن راهرو 
بــه فاضــالب متصــل شــده و در حال پاکســازى

 است. 
وى با بیان اینکه با استفاده از دوربین مى توان مسیر را 
به طور کامل بررسى کرد، افزود: با استفاده از فناورى و 
علم باستان شناسى، کل مسیر راهرو را بررسى و نتایج 

آن را ارائه خواهیم کرد. 
به گزارش ایرنا، اخیراً هنگام مرمت شبستان زمستانى 
مسجد امام(ره) (نقش جهان) اصفهان یک راهرو متعلق 
به دوران صفوى کشف شــد. مرمتگران حین فعالیت 
براى رفع خطرات ناشى از رطوبت در مسجد امام(ره)، 

این راهرو را کشف کردند. 

با تصویب  شوراي مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده رود؛

جارى شدن 22 روزه زاینده رود قطعى شد

امکان تأخیر در بازگشایى آب وجود دارد
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: با توجه به بارش هاى اخیر در سرچشمه 
زاینده رود در حال حاضر 250 میلیون مترمکعب آب پشت 
سد جمع شده است.على بصیرپور در گفتگو با فارس در 
خصوص جارى شدن دوباره آب در رودخانه زاینده رود، 
اظهار داشت: در جلسه شوراى هماهنگى حوضه آبریز 
زاینده رود براى بازگشایى آب در زاینده رود اواخر دى ماه 
تعیین شده و اینکه دقیقاً روز 28 دى باشد قطعى نیست و 

امکان تغییر یکى دو روزه وجود دارد.

وى با بیان اینکه آب 22 روز براى استفاده کشاورزان باز 
خواهد بود، افزود: با توجه به بارش هاى اخیر در سرچشمه 
زاینده رود در حال حاضــر 250 میلیون مترمکعب آب 
پشت سد جمع شده است.معاون حفاظت و بهره بردارى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان در پاسخ به این سئوال که 
در مقایسه با سال گذشته وضعیت آب پشت سد چگونه 
است، گفت: سال 94 توزیع آب در مهر و آبان اتفاق افتاد 
و امسال هنوز آب باز نشده به همین دلیل این مقایسه 

امکانپذیر نیست.

ساسان اکبرزاده

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، زمین چمن مصنوعى 
استاندارد فیفا که به نام بهرام عاطف در مجموعه باشگاه 
فرهنگى- ورزشى ذوب آهن در مجموعه شفق ساخته 
شده است را با چیدن روبان مخصوص و با حضور بهرام 
عاطف که از ســال 50 تا 78 به عنوان ســرمربى تیم 

فوتبال ذوب آهن فعالیت مى کرد، رسماً افتتاح نمود.
در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعى بهرام عاطف در 
مجموعه شفق، مدیرعامل باشگاه فرهنگى- ورزشى 
ذوب آهن اصفهان با خیرمقدم به میهمانان گفت: تالش 
تحسین برانگیز مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دوره 
مدیریت قبلى و هم اکنون در راستاى توسعه فضاهاى 
ورزشى بوده که همواره زبانزد بوده که ساخت ورزشگاه 
بزرگ فوالدشهر از آن جمله است و امروز نیز این افتخار 
مجدداً نصیب ما شد که در دوره دوم مدیریت مدیرعامل 
ذوب آهن، پروژه ارزشمند زمین چمن مصنوعى استاد 
بهرام عاطف را با حمایت و پشتیبانى هاى بى دریغ وى 

کلید زده و افتتاح کنیم.
سعید آذرى با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان در راستاى 
فعالیت هاى اجتماعى همواره در عرصه هاى استانى و 
شهرســتانى در بخش ورزش حامى بوده است، افزود: 
از ســال 88 تا 92، آمار و ارقام نشان مى دهد کمترین 
فعالیت هاى عمرانى در باشگاه صورت گرفته، در حالى 
که از ســال 92 به بعد، پروژه هاى عمرانى آغاز شد که 
نمونه بارز و شاه بیت آنها، همین زمین چمن مصنوعى 

استاد بهرام عاطف است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن اصفهان 
اظهار  داشت: دور از ذهن نیست این پروژه هاى عمرانى 
افزایش یافته و زمین چمن ورزشگاه بزرگ فوالدشهر 

بازسازى شود.
آذرى از تکمیل و تجهیز ورزشگاه ملت به نور مناسب خبر 
داد و گفت: احداث سالن حسینعلى توصیفیان، ساخت 
زمین چمن مصنوعى اســتاد بهرام عاطف و... از جمله 

فعالیت هاى انجام شده است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن اصفهان  
در ادامه بیان کرد: زمین چمن مصنوعى اســتاد بهرام 
عاطف با یک میلیارد و 300 میلیون تومان از محل درآمد 
تیم بزرگساالن و با توان داخلى ذوب آهن احداث شده و 
این هزینه طى یکسال باز مى گردد و در حقیقت از تولید 

به مصرف است.

وى افزود: مــا براى تمرینــات تیم هــا حداقل 800 
میلیــون تومان بایــد هزینــه کنیم و امــروز زمینى 
داریم کــه در اختیار تیم هاى ماســت و هزینه اى هم 

نمى پردازیم.
مدیرعامل باشگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن اصفهان 
در خصوص نامگــذارى این زمین چمــن مصنوعى 
هم گفت: باید از پیشکســوتان عرصه ورزش در زمان 
حیاتشان قدردانى شــود تا ثمره فعالیت خود را ببینند و 
ما در این راستا زمین چمن مصنوعى مجموعه شفق را 
به نام استاد بهرام عاطف که سالیان متمادى به عنوان 
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن فعالیت کرد نامگذارى 

کردیم تا این امر در کشور نهادینه شود و فکر مى کنم 
کار قشنگى است.

■■■   
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در حاشیه این مراسم 
به نصف جهان گفت: مسائل فرهنگى و ورزشى براى 
ذوب آهن اصفهان از اهمیت بسیار باالیى برخوردار بوده 
و مى تواند براى همه همکاران در این صنعت، نشاط، 
شــادابى و انگیزه افزایش راندمان کارى که در نهایت 
افزایش تولید است را به ارمغان داشته باشد و ما در حد 

توان در این راستا تالش کرده و مى کنیم. 
احمــد صادقى افــزود: زمین چمن مصنوعى اســتاد 
بهــرام عاطف با بهــره گیــرى از تــوان ذوب آهن 
اصفهــان و در راســتاى اجــراى اقتصــاد مقاومتى، 
عملیاتــى گردیــد و بــا کمتریــن هزینــه، احداث 
شــد.وى تعیین نام بهرام عاطف بــراى زمین چمن 
مصنوعى مجموعه شفق را کار بســیار جالب و ابتکار 
مدیرعامــل باشــگاه فرهنگى- ورزشــى ذوب آهن 
دانســت و گفت: تجلیل از این طریق از پیشکسوتان 
ورزش، کار بسیار قشنگى است و نامگذارى این چمن 
مصنوعى به پاس تقدیر از حدود نیم قرن تالش استاد 
بهرام عاطف بــه عمل آمد و مطمئنًا اســتمرار خواهد 
داشــت.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
ما توســعه ورزش را باتوجه به شــرایط و بهره گیرى 
از پتانســیل داخلى ذوب آهن که اگر هزینه بر نباشــد 
مدنظر داشــته و انجام مى دهیم. صادقى افزود: زمین 
چمن مصنوعى بهــرام عاطف مى تواند بــه مرور در 
اختیار تیم هاى خارجى و داخلى براى انجام تمرینات 
قرار گیرد و از ایــن طریق هزینه هاى خــود را تأمین

 کند.

اطالعات جدید درباره زمین چمن مصنوعى ذوب آهن افتتاح شد
راهروى کشف شده 
زیر مسجد امام(ره)
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ویترین

طى چند روز اخیر، دالر بى ســابقه ترین دوران حیات 
قیمتى خود را ســپرى کرده و توانســته نرخ بســیارى 
از محصــوالت از جمله حبوبــات را تحــت تأثیر خود 
قرار دهد.این درحالى است که با وجود وفور کاال در بازار 
عمده فروشان اما هیچ چیز سر و سامان ندارد به طورى 

که هرکس هر چقدر تیغش ببرد جنسش را مى فروشد.
کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزى 
با اشاره به اوضاع تولید حبوبات اظهار داشت: تولید انواع 
حبوبات به جز عدس در سال جارى جوابگوى نیاز مصرف 
کنندگان بوده  و در برخى موارد با مازاد تولید نخود و لوبیا 

در حجم ده تا 20 هزار تنى روبه رو بوده ایم.

همچنین عضو اتحادیه مواد غذایى گفت: طى روزهاى 
اخیر با افزایش افسار گســیخته قیمت حبوبات در بازار 

عمده فروشان و خرده فروشان مواجه شدیم.
قاسمعلى حسنى افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو عدس

 با افزایش هزار تومانى از هفت هزار و 500 به هشــت 
هزار و 500 تومان و قیمــت هرکیلولپه به 9 هزار تومان 

رسیده است.
وى گفت: با وجود واردات عدس از کانادا، نخود از استرالیا 
و لوبیا از چین احتمال افزایش مجدد قیمت حبوبات در پى 

نوسانات نرخ ارز وجود دارد.

رئیس اتحادیه نانوایان گفت: کســى به فکر افزایش 
کیفیت نان نیست و هیچ دستگاهى برنامه اى براى آن 
ارائه نکرده است.قاسم زراعت کار اظهارداشت: وقتى که 
طرح یکسان سازى نان اجرایى شود و فضاى رقابتى به 
وجود آید، مى توان حرف از خالقیت و افزایش کیفیت 
زد.وى افزود: 80 درصد آرد توزیع شده از سوى دولت 
یارانه اى اســت که براى نانوایى هاى سنتى است و 20 
درصد آن آزاد که به نان هــاى فانتزى و آزادپزها تعلق 
دارد که این مســئله نشــان دهنده این است که دولت 
همچنان بر نانوایى ها و نان کشور نظارت دارد. در حالى 
که اگر مسئله نان در کشــور یکسان سازى شود و نانوا 

اختیار انتخاب آرد اولیه خود را داشــته باشد، مى توان 
در فضاى رقابتى حرف از افزایش کیفیت و خالقیت زد 
اما این در حالى است که هر نانوایى 400 کیلوگرم آرد 
یارانه اى دارد و به نانوا دیکته مى شــود که چگونه نان 

بپزد و هیچ ماده افزودنى نمى تواند به آن اضافه کند.
رئیــس اتحادیــه نانوایــان همچنیــن در خصوص 
تخلف آردفروشى ها، گفت: شــاید کمتر از یک درصد 
نانوایى هاى کشــور مرتکب برخى تخلفات شــوند اما 
نمى توان آن را به همه نانوایى ها تعمیم داد. البته شایعه  
فروش آرد نانوایى هاى سنتى به آزادپز و فانتزى درست 

نیست.

افزایش افسار گسیخته 
نرخ حبوبات در بازار

کسى به فکر 
افزایش کیفیت نان نیست

در حال حاضر گاز یکهزار خانوار در استان خوزستان با 
CNG تأمین مى شود و گازرسانى به دو نقطه از استان 
مازندران با سوخت CNG در دســتور کار مجموعه 
وزارت نفت قرار گرفته اســت، همچنین بخش هایى 
از اســتان اصفهان نیز کاندیداى گازرسانى با سوخت 

CNG هستند.
به گزارش تســنیم، گازرســانى به برخى استان هاى 
کشور به خصوص استان هاى شــمالى و شمال غرب 
ایران در فصول ســرما که مصرف گاز در استان هاى 
مرکزى با افزایش همراه باشــد، با افت فشــار مواجه 
مى شود که به منظور مدیریت فشــار شبکه گاز در این 
استان ها و جلوگیرى از افت فشــار، احداث تأسیسات 
تقویت فشــار گاز در طول خطوط لوله سراسرى انتقال 
گاز و همچنین احداث خطوط لوله فرعى منشعب شده 
از خطوط اصلى انتقال گاز در دســتور شرکت ملى گاز 

ایران قرار دارد.
همچنین ســال هاســت بــراى تأمین مطلــوب گاز

استان هاى شــمالى ایران، در نبود تأسیسات مناسب 
انتقال گاز از جنوب کشور به شمال کشور، واردات گاز 
از کشور ترکمنســتان صورت مى گیرد. این واردات که 
در شــروع ســال 2017 میالدى به صورت ناگهانى از 
سوى این کشور قطع شد، اتخاذ تصمیماتى را در جهت 
جلوگیرى از افت فشار شبکه گاز در استان هاى شمالى 

در سطح وزارت نفت به دنبال داشت.
هفته گذشته دستورى از سوى معاون وزیر نفت مبنى 

بر قطع گاز تمامــى ســاختمان هاى ادارى مجموعه 
وزارت نفت صادر شــد، همچنین استاندارى مازندران 

با همکارى شرکت گاز این استان، مجهز شدن تمامى 
واحدهــاى نانوایى به مخازن ســوخت مایــع و قطع 

گاز نانوایى هــا در صــورت نیاز را در دســتور کار قرار 
دادند.

تمامى نیــروگاه هاى کشــور (به جز دو نیــروگاه در 
جنوب ایران) مصرف روزانه ســوخت خود را از مخازن 
ســوخت مایع برداشــت کرده و گاز آنها قطع شــده

 است.
 همچنین گاز صنایع در بیشتر استان هاى کشور از جمله 
استان هاى مرکزى و شمالى قطع شده و صنایع کشور 
با سوخت گازوئیل و مازوت در مدار تولید هستند. وزارت 
نفت تمامى تمرکــز خود را بــه روى تأمین گاز بخش 

خانگى معطوف کرده است.
کنــار تمامــى راهکارهــاى در نظــر گرفته شــده، 
گازرسانى با سوخت CNG نیز در دستور کار مجموعه 
وزارت نفــت قرار گرفته اســت، بدین صــورت که با 
انتقال کپســول هاى CNG به مناطقى که دچار افت 
فشــار گاز یا قطعى گاز شــده اند و همچنین مناطقى 
که هنوز از نعمت دسترســى به خط لوله سراسرى گاز 
برخوردار نیســتند، تزریق گاز به شبکه مصرف صورت 

مى گیرد.
در حال حاضر گاز یکهزار خانوار در استان خوزستان با 
CNG تأمین مى شود و گازرسانى به دو نقطه از استان 
مازندران با سوخت CNG در دســتور کار مجموعه 
وزارت نفت قرار گرفته اســت، همچنین بخش هایى 
از اســتان اصفهان نیز کاندیداى گازرسانى با سوخت 

CNG هستند.

اصفهان هم نامزد گازرسانى با CNG شد 
بعد از 2 استان شمالى و جنوبى، مشکل کمبود گاز به مرکز کشور رسید 

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل با 
بیان اینکه اختالف قیمت خودروهــاى مدل 95 با مدل 
96 به حدود 500 هزار تومان رســیده است، گفت: ورود 
خودروهاى مدل 96 باعث شــد تا قیمت ها کاهش پیدا 
کند.سعید مؤتمنى، با اشاره به روند کاهشى قیمت خودرو 
در سطح بازار، اظهارداشت: اول تا 10 دى ماه امسال قیمت 
انواع خودروهاى داخلى افزایش پیــدا کرده بود اما ورود 
خودروهاى مدل 96 باعث شد تا قیمت ها کاهش پیدا کند.

وى با بیان اینکه روز یک شنبه سمند ال ایکس مدل 96 
با کاهش 500 هزار تومانى نسبت به مدل 95 با قیمت 32 
میلیون و 500 هزار تومان به فروش مى رسد، افزود: سمند 
EF7 هم با قیمت 32 میلیــون و 200 هزار تومان، تندر 
اتوماتیک 48 میلیون تومان و پژو پارس 37 میلیون و 800 

هزار تومان معامله مى شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان اتومبیل 
تصریح کرد: خودروى پژو تیپ 2 با قیمت 33 میلیون و 700 
هزار تومان، تیپ 5 این خودرو 38 میلیون تومان به فروش 
مى رسدو البته محصوالت سایپا هم مانند ایران خودرو در 
سطح بازار با کاهش روبه رو بوده به نحوى که سایپا 11 
با قیمت 21 میلیون و صد هزار تومان و 131 با قیمت 21 

میلیون تومان معامله مى شود.
مؤتمنى با بیان اینکه اختالف قیمت خودروهاى مدل 95 
با مدل 96 به حدود 500 هزار تومان رسیده است، گفت: 
هم اکنون سراتو به دلیل عرضه زیاد در بازار با قیمت 87 
میلیون و 500 هزار تومان به فروش مى رسد. همچنین 
ســاندرو هم با قیمت 53 میلیــون و 200 تومان و مدل 
استپ وى این خودرو با اختالف 9 میلیون تومانى با قیمت 

کارخانه همچنان 62 میلیون تومان خریدارى مى شود.

مدل هاى 96 ارزانى را
حذف یارانه 3 میلیون نفر  به بازار خودرو آوردند

برنامه االن نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى درباره ارسال پیامک 
حذف یارانه به ســه میلیون نفر دیگر از ُپردرآمدها 
گفت: حذف یارانه سه میلیون نفر برنامه االن دولت 
نیســت. على ربیعى پیش از این از ارسال پیامک به 
ســه گروه براى حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر از 

پردرآمدها خبر داده بود.
وزیر کار بــا بیان اینکــه یارانه چهــار میلیون نفر 
تاکنون حذف شــده، گفته بود: حدود هفت میلیون 
نفر در کشــور درآمد خیلــى باال و رفتــار غیرقابل 
کنترل اقتصادى دارند. براى ســه گــروه پیامک 
داده ایم، گام بعدى دولت حذف یارانه ســه میلیون 

نفر دیگر است.

آنفلوآنزا تخم مرغ را گران کرد
رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهى با بیان 
این مطلب که بیمارى آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در 
بازار تخم مرغ تأثیرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: 
این بیمارى باعث مرگ تعــداد زیادى از مرغ هاى 
تخمگذار شــده و کاهش تولید تخم مرغ قیمت آن 

را باال برده است.
مهدى یوسف خانى اظهار داشت: درحال حاضر هر 
کیلو تخم مرغ با قیمت پنج هــزار و 300 تومان در 
واحدهاى صنفى به فروش مى رسد که هرشانه تخم 

مرغ قیمتى حدود ده هزار و 600 تومان دارد.

فقدان سند مالکیت
شــماره: 95121864933720- 1395/10/1 چون محمد باقرى حسین آبادى فرزند سیف اله 
به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1487/996 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 323 دفتر 336 ذیل ثبت 83304 و ســند مالکیت 433011 که 
بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  اســت چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصــره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده) نسبت 
به آن یا وجود ســند 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 ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 2899 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/10/167
حصر وراثت

پوران کریمى داراي شناسنامه شماره 3890 به شرح دادخواست به کالسه 5264/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر کریمى بشناسنامه 
9 در تاریخ 93/6/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1 فرزند دختر- و 1 همســر: 1- ایران علیخانى بوافى- ش.ش 16 (همسر) 2- پوران 
کریمى- ش.ش 3890 (فرزند دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 21098 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/10/617
حصر وراثت

مریم زارعى سودانى داراي شناسنامه شــماره 1313 به شرح دادخواست به کالسه 5183/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملکى جان 
سلمانى پور بشناسنامه 38361 در تاریخ 95/7/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند دختر: 1- مریم زارعى سودانى ش.ش 1313 
(فرزند دختر) 2- ملیحه زارعى سودانى ش.ش 835 (فرزند دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31099 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/618
حصر وراثت

ابراهیم شــیرانى بیدآبادى داراي شناسنامه شماره به شــرح دادخواست به کالسه 5207/95  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
شیرانى بشناســنامه 42168 در تاریخ 95/7/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر- و 3 فرزند دختر- و 1 همسر: 1- ابراهیم 
شیرانى بیدآبادى- ش.ش 10579 (فرزند پسر) 2- خلیل شیرانى بیدآبادى- ش.ش 39570 
(فرزند پســر) 3- هاجر شــیرانى بیدآبادى- ش.ش 54424 (فرزند دختر) 4- فاطمه شیرانى 
بیدآبادى- ش.ش 10580 (فرزند دختر) 5- هما شــیرانى بیدآبــادى- ش.ش 7583 (فرزند 
دختر) 6- بانو سلطان شــیرانى بیدآبادى- ش.ش 408 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31117 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/619
حصر وراثت

رامین جهانبخش هرندى داراي شناســنامه شــماره 2655 به شــرح دادخواست به کالسه 
5186/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان محمود جهانبخش هرنــدى بشناســنامه 57299 در تاریــخ 95/8/28  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 فرزند پسر- 2 
فرزند دختر- و 1 همســر- و مادر و پدر: 1- ربابه هادى بزى- ش.ش 47254 (مادر متوفى) 
2- محمدعلــى جهانبخش هرنــدى- ش.ش 627 (پــدر متوفى) 3- فاطمــه جهانبخش 
هرنــدى- ش.ش 5-183244-127 (فرزنــد دختــر) 4- نوشــین جهانبخــش هرندى- 
ش.ش 20897 (فرزند دختر) 5- رامیــن جهانبخش هرندى- ش.ش 2655 (فرزند پســر) 
6- زهرا عالمه- ش.ش 69528 (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 31116 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/620

حصر وراثت
ابراهیم مرتضوى پناه داراي شناسنامه شــماره 5625 به شرح دادخواست به کالسه 5180/95  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى 
مرتضوى پناه بشناســنامه 864 در تاریخ 95/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر- و3 فرزند دختر: 1- قاسمعلى مرتضوى پناه 
ش.ش 1298 (فرزند پســر) 2- مهدى مرتضوى پناه ش.ش 235 (فرزند پســر) 3- ابراهیم 
مرتضوى پناه ش.ش 5625 (فرزند پسر) 4- معصومه مرتضوى پناه ش.ش 311 (فرزند دختر) 
5- ملوك مرتضوى پناه ش.ش 652 (فرزند دختر) 6- محبوبه مرتضوى پناه ش.ش 202 (فرزند 
دختر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 31114 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/621
حصر وراثت

محمد میرزایى قلعه ناظرى داراي شناســنامه شــماره 1114 به شــرح دادخواست به کالسه 
5213/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ولى اله میرزائى قلعه ناظرى بشناسنامه 87 در تاریخ 95/8/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پسر- و 3 فرزند دختر- و 1 همسر: 
1- محمد میرزایى قلعه ناظرى ش.ش 1114 (فرزند پسر) 2- على میرزایى قلعه ناظرى ش.ش 
45639 (فرزند پســر) 3- رقیه میرزایى قلعه ناظرى ش.ش 987 (فرزند دختر) 4- شــهربانو 
میرزایى قلعه ناظرى ش.ش 1328 (فرزند دختر) 5- معصومه میرزایى قلعه ناظرى ش.ش 279 
(فرزند دختر) 6- فاطمه قنبرى قلعه ناظرى ش.ش 337 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31113 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/622
حصر وراثت

عباس کى نژاد داراي شناسنامه شماره 978 به شرح دادخواســت به کالسه 5181/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس میرزایى 
بشناسنامه 26 در تاریخ 94/9/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر- 3 فرزند دختر- و همسر: 1- عباس کى نژاد ش.ش 978 
(فرزند پسر) 2- حسین کى نژاد ش.ش 969 (فرزند پسر) 3- اعظم کى نژاد ش.ش 1591 (فرزند 
دختر) 4- اکرم کى نژاد ش.ش 3437 (فرزند دختــر) 5- فرحناز کى نژاد ش.ش 3867 (فرزند 
دختر) 6- اصغر کى نژاد ش.ش 350 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31112 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

10/623/
حصر وراثت

جعفر نصوحى دهنوى با وکالت پروین جمدى داراي شناسنامه شماره 179 به شرح دادخواست 
به کالسه 5273/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلى نصوحى دهنوى بشناســنامه 36 در تاریخ 94/4/3  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر- 1 فرزند دختر- و 
1 همسر: 1- حسین نصوحى دهنوى ش.ش 1216 (فرزند پسر) 2- علیرضا نصوحى دهنوى 
ش.ش 32497 (فرزند پســر) 3- جعفر نصوحى دهنوى ش.ش 179 (فرزند پســر) 4- مجید 
نصوحى دهنوى ش.ش 37 (فرزند پسر) 5- فاطمه نصوحى دهنوى ش.ش 2181 (فرزند دختر) 
6- تاج بیگم میرزایى قلعه میرزمانى ش.ش 5 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31111 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/624
حصر وراثت

سید شــمس الدین حسینى دستجاء داراي شناســنامه شماره به شــرح دادخواست به کالسه 
5254/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیدعباس حسینى دستجاء بشناسنامه 1 در تاریخ 95/5/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر- و 1 همسر- 1 فرزند دختر: 1- 
سید شمس الدین حسینى دستجاء ش.ش 159 (فرزند پسر) 2- سید مرتضى حسینى دستجائى 
ش.ش 12 (فرزند پسر) 3- سید احمد حسینى دستجائى ش.ش 179 (فرزند پسر) 4- سیدمحمد 
حسینى دستجائى ش.ش 2-011435-127 (فرزند پسر) 5- بتول حسینى دستجائى ش.ش 
264 (فرزند دختر) 6- سکینه بیگم حسینى دستجائى ش.ش 1 (همسر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31110 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/625

حصر وراثت
هاشم افضلى محمدآبادى جرقویه داراي شناسنامه شماره 1810 به شرح دادخواست به کالسه 
5252/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن افضلى محمدآبادى جرقویه بشناسنامه 40743 در تاریخ 95/5/13  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر- 3 فرزند دختر- و 
1 همسر: 1- صدیقه افضلى محمدآبادى جرقویه ش.ش 510 (فرزند دختر) 2- فاطمه افضلى 
محمدآبادى جرقویه ش.ش 740 (فرزند دختر) 3- منصوره افضلى محمدآبادى جرقویه ش.ش 
1351 (فرزند دختر) 4- هاشم افضلى محمدآبادى جرقویه ش.ش 1810 (فرزند پسر) 5- عباس 
افضلى محمدآبادى جرقویه ش.ش 329 (فرزند پســر) 6- زهرا زارعى شمس آبادى ش.ش 9 
(همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31109 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/626
حصر وراثت

محســن تیمورى داراي شناسنامه شماره 1620 به شرح دادخواســت به کالسه 5236/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه تیمورى 
جروکانى بشناســنامه 23 در تاریخ 95/8/30  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پســر- و 3 فرزند دختر- و همسر: 1- مرضیه 
تیمورى ش.ش 30 (فرزند دختر) 2- اعظم تیمورى جروکانــى ش.ش 1097 (فرزند  دختر) 
3- اصغر تیمورى جروکانى ش.ش 23 (فرزند پسر) 4- اکرم تیمورى جروکانى ش.ش 1186 
(فرزند دختر) 5- محسن تیمورى ش.ش 1620 (فرزند پسر) 6- محمدعلى تیمورى جروکانى 
ش.ش 692 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 31108 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/627
حصر وراثت

صدیقه باغبان زاده داراي شناسنامه شماره 48957 به شرح دادخواست به کالسه 5238/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى مؤیذنى 
بشناسنامه 24189 در تاریخ 95/6/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند پســر- و 4 فرزند دختر- 1 همســر: 1- محمود مؤیذنى 
ش.ش 2452 (فرزند پسر) 2- دیبا مؤیذنى ش.ش 866 (فرزند دختر) 3- زیبا مؤیذنى ش.ش 
2691 (فرزند دختر) 4- زهرا مؤیذنى ش.ش 946 (فرزند دختر) 5- گلزار مؤیذنى ش.ش 789 
(فرزند دختر) 6- صدیقه باغبان زاده ش.ش 48957 (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31107 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/628
حصر وراثت

فرشته احمدى اصفهانى داراي شناسنامه شماره 853 به شرح دادخواست به کالسه 5260/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله احمدى 
اصفهانى بشناســنامه 278 در تاریخ 94/11/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر- و 1 فرزند دختر- و 1 همسر: 1- فضل اله 
احمدى اصفهانى ش.ش 470 (فرزند پسر) 2- فرزاد احمدى اصفهانى ش.ش 39384 (فرزند 
پسر) 3- بهزاد احمدى اصفهانى ش.ش 2617 (فرزند پسر) 4- پوریا احمدى اصفهانى ش.ش 
6-127081434 (فرزند پسر) 5- فرشته احمدى اصفهانى ش.ش 853 (فرزند دختر) 6- شهین 
همایونى ش.ش 246 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31106 شعبه 

دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/629
حصر وراثت

منیجه حبیبى کلهرودى داراي شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 5265/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حبیبى 
کلهرودى بشناســنامه 518 در تاریخ 95/9/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر- 4 فرزند دختر: 1- اکبر حبیبى کلهرودى 
ش.ش 30 (فرزند پسر) 2- على اصغر حبیبى کلهرودى ش.ش 167 (فرزند پسر) 3- معصومه 
حبیبى کلهرودى ش.ش 9 (فرزند دختر) 4- منیجه حبیبى کلهرودى ش.ش 22 (فرزند دختر) 
5- کبرا خانم حبیبى کلهرودى ش.ش 114 (فرزنــد دختر) 6- زهرا حبیبى کلهرودى ش.ش 
1566 (فرزند دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 31105 شعبه دهم 
حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/630

حصر وراثت
مهدى خان دایى دســتجردى با قیمومیت احترام دســتگردى با وکالت مریم شــارقى داراي 
شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواست به کالســه 4634/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین خان دایى دستجردى بشناسنامه 
9525 در تاریخ79/8/17  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 فرزند پسر- 2 فرزند دختر- و 1 همســر: 1- مهدى خان دایى دستجردى 
ش.ش 95 (فرزند پسر) 2- کریم خان دایى دســتجردى ش.ش 16092 (فرزند پسر) 3- اکبر 
خان دایى دستجردى ش.ش 17273 (فرزند پسر) 4- شــهین خان دایى دستجردى ش.ش 
18056 (فرزند دختر) 5- مهناز خان دایى دستجردى ش.ش 142 (فرزند دختر) 6- خانم جان 
ظهیرى دستجردى ش.ش 9379 (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31104 شــعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/10/631
حصر وراثت

زهرا اکبرى داراي شناسنامه شماره 10 به شــرح دادخواست به کالسه 5071/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبرى بشناسنامه در 
تاریخ 81/7/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 3 فرزند پسر- و 2 فرزند دختر- و 1 همســر: 1- محمدحسین اکبرى ش.ش 8547 (فرزند 
پسر) 2- مهدى اکبرى ش.ش 359 (فرزند پسر) 3- احمد اکبرى ش.ش 302 (فرزند پسر) 4- 
فاطمه اکبرى ش.ش 8548 (فرزند دختر) 5- زهرا اکبرى ش.ش 10 (فرزند دختر) 6- عصمت 
ملک محمدى ش.ش 14 (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 31103 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/632
حصر وراثت

اکبر کاله دوز رحیمى داراي شناسنامه شماره 536 به شــرح دادخواست به کالسه 2332/95 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله 
کاله دوز رحیمى بشناســنامه 726 در تاریخ 80/3/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند پسر- 4 فرزند دختر- و 1 همسر: 1- اقدس 
کالنى- ش.ش 665 (همسر) 2- فخر کاله دوز رحیمى- ش.ش 1878 (فرزند دختر) 3- زینب 
کاله دوز رحیمى- ش.ش 75 (فرزند دختر) 4- زهرا کاله دوز رحیمى- ش.ش 54 (فرزند دختر) 
5- زهره کاله دوز رحیمى- ش.ش 32854 (فرزنــد دختر) 6- اکبر کاله دوز رحیمى- ش.ش 
536 (فرزند پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 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: 31102 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/10/633
حصر وراثت

محسن تابش فر داراي شناسنامه شماره 55481 به شــرح دادخواست به کالسه 5310/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم تابش فر 
بشناسنامه 1096 در تاریخ 95/7/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پســر- 3 فرزند دختر-  1 همسر: 1-حمیدرضا تابش فر- 
ش.ش 50460 (فرزند پسر) 2- محسن تابش فر- ش.ش 55481 (فرزند پسر) 3- روح انگیز 
تابش فر- ش.ش 1527 (فرزند دختر) 4- زهرا تابش فر- ش.ش 2397 (فرزند دختر) 5- محدثه 
تابش فر- ش.ش 5782 (فرزند دختر) 6- عزت حسن جزى- ش.ش 21 (همسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31101 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/634
حصر وراثت

حســینعلى جوکارى با وکالت مریم الســادات ابرقوئى داراي شناسنامه شــماره 419 به شرح 
دادخواست به کالســه 5184/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان میثم جوکارى بشناســنامه 7334 در تاریخ 89/1/15  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مادر: 1- حسینعلى 
جوکارى ش.ش 419 (پدر متوفى) 2- فاطمه عسکریان ش.ش 2 (مادر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31100 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/635
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عقیلى در راه خوزستان؟
بعد از جدایى عزت ا... پورقاز از اسـتقالل خوزستان، 
کوروش پورموسـوى چند گزینه داخلى و خارجى را 

براى پست دفاع میانى در نظر گرفته  است.
 هادى عقیلى گزینه اول استقالل خوزستان بوده که 
تاکنون به پیشنهاد آبى هاى اهواز جواب مثبت نداده 
است. هادى عقیلى در ابتداى فصل با پیشنهاد باشگاه 
سپاهان که شامل کاهش رقم قرارداد یا فسخ قرارداد 
بـود، مخالفت کـرد و از ابتداى فصل براى سـپاهان 

بازى نکرده است.
 ایـن بازیکـن کـه نیم فصـل نخسـت را به دلیـل 
اختالفاتش با مسـئوالن باشـگاه سـپاهان از دست 
داده، قصـد دارد در نیم فصل دوم لیگ شـانزدهم به 
لیگ برتر بازگردد. بایـد دید که ایـن مدافع باتجربه 
براى نیم فصـل دوم بـه پیشـنهاد یکـى از تیم هاى 
خواهانـش از جملـه اسـتقالل خوزسـتان پاسـخ 
مثبـت مى دهد یـا اینکه خانه نشـین مى مانـد و پول 
قـراردادش بـا سـپاهان را تـا پایـان فصـل دریافت 

مى کند. 
عقیلـى تجربـه بین المللـى زیـادى دارد و در جـام 
باشـگاه هاى آسـیا به کمـک خوزسـتانى ها خواهد 
آمد. اما این امکان هم وجود دارد که او در سـال هاى 
پایانـى فوتبالـش طـراوت و انگیـزه قبل را نداشـته

 باشد.

یک اصفهانى
اولین لژیونر والیبال بانوان

پیوستن والیبالیسـت اصفهانى به تیم شومن کالب 
بلغارستان قطعى شد.

مائده برهانى والیبالیست اصفهانى که سابقه حضور 
در تیم هاى گیتى پسند اصفهان و دانشگاه آزاد تهران 
را دارد، در فصل جارى لیگ برتر والیبال بانوان در تیم 

بانک سرمایه توپ مى زند.
چنـدى پیش برهانـى و زینـب گیوه هم تیمـى او در 
تیم بانک سـرمایه با پیشنهاد باشـگاه شومن کالب 
بلغارستان روبه رو شدند اما پیوسـتن آنها به این تیم 
اروپایـى در گـرو موافقت باشـگاه تهرانـى و صدور 

رضایتنامه بود.
گویا مسئوالن باشگاه بانک سرمایه در جلسه خود با 
جدایى مائده برهانى و پیوستن او به تیم شومن کالب 
بلغارستان موافقت کرده اند و به این ترتیب، نخستین 
لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران در اروپا یک بازیکن 

اصفهانى خواهد بود.
البتـه ورزشـکاران اصفهانى پیـش از ایـن هم جزو 
نخسـتین ها بوده انـد و ایمـان جمالـى هندبالیسـت 
اصفهانـى نیز با پیوسـتن بـه تیم وزپرم مجارسـتان 
در سـال 2012 نخسـتین لژیونـر هندبال ایـران در 

اروپا بود.

کاوه رضایى 
درخواست رضایتنامه کرد

مهاجـم اسـتقالل بخاطر حـرف هاى عضـو هیئت 
مدیره ایـن باشـگاه درخواسـت رضایتنامـه کرده و 

تصمیمى براى شرکت در تمرینات ندارد. 
حسـن زمانى عضو هیئت مدیره اسـتقالل پیش تر 
اعالم کرد با رویه اى که کاوه رضایى در پیش گرفته، 
ماندنش در این تیم به صالح نیسـت و همین مسئله 
باعث شـده که مهاجـم اسـتقالل اعالم کنـد قصد 

جدایى دارد.
 کاوه رضایـى کـه بـه دلیل مشـکالت قـراردادش 
حضور کمرنگى در تمرینات استقالل داشت، مجدداً 
تمرینات خـود را با اسـتقالل اسـتارت زد اما بخاطر 
مصاحبه حسن زمانى دیگر حاضر نیست در تمرینات 
شـرکت کند. کاوه رضایى این موضـوع را به اطالع 
باشگاه هم رسـانده و اعالم کرده اگر باشـگاه رسمًا 
موضع حسـن زمانـى را تأیید مـى کند، بـه این تیم 
برنخواهد گشـت و در نیم فصل دوم راه تیم دیگرى 

را در پیش خواهد گرفت.
با این حسـاب کاوه رضایى تنها در شـرایطى حاضر 
اسـت به تمرین برگردد که باشـگاه اسـتقالل رسمًا 
اعالم کند که موضع زمانى در مورد او را قبول ندارد.

این اولین بارى نیست که مصاحبه هاى عضو هیئت 
مدیره باشـگاه براى اسـتقالل دردسرساز مى شود و 
پیش از این هم علیرضا منصوریان به شدت از زمانى 
بخاطـر اظهارنظرهایـش در مورد تیم فنـى ناراحت 

شده بود.

تایم اوت

 شاید محرومیت چهار جلسه اى شجاع خلیل زاده دلیلى 
براى صدور رضایتنامه این بازیکن توسط باشگاه سپاهان 
باشــد. شــجاع خلیل زاده از ابتداى فصل مورد توجه 
مسئوالن باشگاه پرســپولیس قرار گرفته اما در نقل و 
انتقاالت پیش فصل و حاال که نقل و انتقاالت زمستانى 
است، او به واسطه قراردادش با سپاهان نتوانسته مذاکره 

اى مستقیم با سرخپوشان پایتخت انجام دهد.
خلیل زاده تحت قرارداد باشگاه سپاهان است و مسئوالن 
این باشگاه نیز بارها در مصاحبه هاى خود اعالم کردند 
حاضر به از دست دادن شجاع نیستند اما محرومیتى که 
اخیراً گریبان مدافع طالیى پوشان را گرفته شاید باعث 

تغییر نظر آنها شود.
بر اساس حکم کمیته انضباطى خلیل زاده سه جلسه از 
همراهى تیمش محروم شده و یک جلسه محرومیت هم 
بخاطر اخراجش از زمین سپرى خواهد کرد. با توجه به 
اینکه 15 بازى از لیگ برتر باقى مانده، شاید غیبت شجاع 
خلیل زاده در چهار بازى نخســت نیم فصل دوم براى 
سپاهان دردسرساز شود. این در حالى است که سپاهانى ها 
سخت پیگیر هستند تا یک مدافع وسط توانمند که گفته 
مى شود محمد طیبى است را به خدمت بگیرند. اگر این 
اتفاق هم رخ بدهد، شاید ویسى براى صدور رضایتنامه 

خلیل زاده براى حضور در پرسپولیس دچار تردید شود.

استعفاى سرمربى تیم ملى ایران باعث شد تا رسانه هاى 
عربستانى از انتشار این خبر سوء استفاده کنند. 

کارلوس کى روش بعد از انتقادات تند برانکو و بازگرداندن 
ملى پوشان پرسپولیس در آخرین تصمیم اعتراضى خود 
استعفاى رسمى اش را تحویل رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران داد تا بار دیگر آرامش اردوى ایران در آستانه آغاز 

دور برگشت انتخابى جام جهانى به هم بخورد.
در حالى کــه این اتفاق بازتاب بســیار زیــادى در بین
رسانه هاى منطقه و اروپا داشت رسانه هاى عربستانى 
هم از آن سوءاستفاده کردند و با پیش کشیدن هم گروهى 
الهالل با پرسپولیس و ترس برانکو ایوانکوویچ از شکست 

به این تیم عربســتانى دلیل انتقــادات مربى کروات از 
برنامه هاى تیم ملى ایران و استعفاى کى روش را به این 

موضوع ربط دادند.
روزنامه عــکاظ عربســتان در گزارشــى پیرامون این 
اتفاق نوشــت: وقتى برانکــو ایوانکوویــچ از مصاف با 
الهالل در مرحله گروهى لیگ قهرمانان ترسید و نسبت
 به غیبت بازیکنــان کلیــدى اش در تمرینات به دلیل
 برنامه هــاى اردویى تیم ملــى انتقاد کــرد زمینه را 
براى دلخورى کى روش و اســتعفاى ســرمربى ایران 
فراهم کرد تا مصاف با الهالل، بحــران بزرگى را براى

ایرانى ها رقم بزند.

برانکو از 
باخت به الهالل ترسید!

سپاهان
 شجاع را آزاد مى کند؟

سرمربى سابق ذوب آهن مى گوید که مخالف حضور 
دخترش در فوتبال است، اما به هرحال به عالیق او 

احترام مى گذارد.
رســول کربکندى مصاحبه اى در مورد حضور افروز 
کربکندى در فوتبال انجام داده کــه در ادامه آن را 

مى خوانید:
چطور شد دختر شما فوتبال را به 
عنوان رشته ورزشى انتخاب کرد؟

خب افــروز از بچگى دنبــال من مى آمــد و تمرین 
هاى تیم را تماشــا مى کرد. از همان زمان به فوتبال 

عالقه مند شد.
به خاطر شما به پست دروازه بانى 

عالقه مند شد؟
او زمانى که در مدرسه بازى مى کرد پستش مهاجم 
بود ولى زمانى که به تیم ملى نوجوانان دعوت شــد 
سرمربى اش گفت که جسارت دروازه بانى را دارد. او 
در بازى هاى نوجوانان به تایلند رفت و رباط پاره کرد. 

بعد از آن دو سه سال فوتبال را رها کرد.
چطور شد که به ذوب آهن رفت؟

امسال تیم ذوب آهن تشکیل شد و ما در رودر بایستى 
قرار گرفتیم و قبول کردیم که به این تیم برود. 

شــما راضى بودید که به فوتبال 
برگردد؟

به هرحال امکانات تیم بانوان خیلى کم است ولى ما 
نمى توانستیم جلوى او را بگیریم. او خودش عالقه 
داشت و من هم مانع نشدم ولى فوتبال ورزش خشنى 
است. او دو سال فوتبال را رها کرده بود ولى امسال 
با توجه به اینکه دانشگاه مى رود فعًال در ذوب آهن 
بازى مى کند تا ببینیم آیا شرایط پایش اجازه مى دهد 

ادامه بدهد یا نه. 
االن دختر شما با وجود مصدومیت 

بازى مى کند؟
بله. افروز در بازى روز شنبه تا دقیقه 25 در زمین بود 
و تا آن زمان بازى با نتیجه بدون گل در جریان بود اما 

زمانى که او تعویض شد ذوب آهن چهار گل دریافت 
کرد و بازى با نتیجه 4 بر 2 تمام شد.  

قیمت قرارداد بازیکنان لیگ بانوان 
چقدر است؟ 

بازیکنان بانوان آخر قراردادشان از دو میلیون است 
تا هشت میلیون تومان که تازه آن را هم نمى دهند. 
در فوتبــال بانوان حتــى به تیم هاى ملــى هم بها 
نمى دهند. بازیکنان لباس هایشان به شکلى است که 

گرما اذیتشان مى کند.
شــما موافق حضور دخترتان در 

فوتبال هستید؟
نه موافق نیســتم، چون فوتبال ورزش خشنى است 
و آســیب دیدگى در آن زیاد اســت. او خیلى عالقه 
دارد و چون پیشنهاد باشگاه ذوب آمد مجبور شدیم 
قبول کنیم. این ورزش فایده اى ندارد، نه امکاناتى و 
نه هیچ چیز. در اردوى تیم ملى بازیکنان شب ها در 

سالن مى خوابند.

در حالى که باشــگاه ذوب آهن در دو سال گذشته 
پیگیر دریافت حق رشــد محســن مســلمان از 

پرسپولیس بود اما به نتیجه نرسید.
 اکنون باشــگاه ذوب آهن به مســئوالن باشگاه 
پرســپولیس اولتیماتوم دادند که یا این حق رشد 
مسلمان به باشگاه ذوب آهن پرداخت شود یا اینکه 
او را به باشــگاه ذوب آهن برگردانند و مســلمان 
در نیم فصل دوم لیگ برتر در ایــن تیم اصفهانى 

بازى کند.
طبیعتًا این درخواســت بدون جواب باقى نماند و 
صمد ابراهیمــى به نمایندگى از پرســپولیس، در 
صفحه اینســتاگرامش جواب ادعاى آذرى را داده 

است.
 ابراهیمى نوشــته: نمى دانم آذرى کدام حق رشد 
یا همان حق آموزش را مطالبه مى کند؟ حق رشد 
به بازیکنانــى تعلق مى گیرد که در یک باشــگاه 
پرورش یافته و قبل از 23سالگى روانه تیم دیگرى 
شوند. در این حالت باشگاه گیرنده، باید 20 درصد 
قرارداد جدید بازیکن را به باشگاه قبلى و پرورش 
دهنده پرداخت کند.محســن مســلمان در لیگ 
ســیزدهم به عنوان بازیکن قرضى به تیم ما آمد 
و بازیکن قرضى حق رشــد ندارد. ســال قبل هم 
که قطعى بــه تیم ما آمــد بازیکن زیر 23 ســال 
نبــود و قاعدتــًا حق آموزش و رشــد شــامل او 

نمى شد.
و در انتها:   زمانى که محسن به پرسپولیس برگشت 
باید از ذوب آهن حق افت مــى گرفتیم. بنده خدا 
آنقدر در ذوب با مشــکالت مواجه بود که داشت 
فوتبال یادش مى رفت و خدا را شکر آمد و با اراده 

خودش ستاره ما شد.

افروز کربکندى 
ستاره جدید 
فوتبال بانوان

DN پرتغال نیز درباره اســتعفاى سرمربى تیم  

 ملى فوتبال ایران نوشت: «کى روش بعد از جلسه 
پنج ساعته به این نتیجه  رسید که نمى تواند با تیم  
 ملى ایران همکارى داشته باشد. او معتقد است که 
شرایط الزم براى آمادگى ایران در راه رسیدن به جام 
جهانى فراهم نیست. برنامه اى که پیش تر به تأیید 
فدراسیون فوتبال ایران، سازمان لیگ و باشگاه ها 
رسیده است. کارلوس کى روش از سال 2011 روى 
نیمکت ایران قرار دارد و از آن زمان تاکنون چندین 
مانع را پیش روى خود دیده است که باعث شد در 
فوریه سال 2016 نیز استعفا کند ولى بعد از حمایت 
دولت و فدراسیون فوتبال این استعفا مورد قبول قرار 

نگرفت.»

استعفاى سرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال ایران بار 
دیگر به تیتر یک رسانه هاى ورزشى جهان تبدیل 

شد. استعفایى که براى اولین بار نیست طرح مى شود 
و این بار از آن به عنوان «مرگ ناگهانى» یاد شده 

ورزشى جهان داشته است.است. این خبر بازتاب گســترده اى در رسانه هاى 
خبرگزارى DPA آلمان با انتشــار خبر استعفاى 

کارلوس کى روش نوشت: «فدراسیون فوتبال ایران 
هنوز این خبر را تأیید و یا رد نکرده است، اما قصد دارد 

جلسه اى اضطرارى درباره این موضوع داشته باشد. 
کارلوس کى روش به دلیل مشــکالتى که هنوز 

مشخص نشده از اردوى تمرینى تیم   ملى در امارات 
باز نگشته است. در ایران بحث هاى زیادى درباره 

متدها و روش سرمربى پرتغالى شنیده شده است. 
از نظر خیلى  از باشگاه ها اردوى تمرینى اخیر تیم  

 ملى در دبى نیاز نبود، چرا که بازى دوستانه با مراکش 
پیش از آن لغو شده بود. کى روش متهم شده که به 

باشگاه ها فکر نمى کند. این انتقادها به نظر مى رسد 
که باعث ناراحتى سرمربى پرتغالى تیم   ملى فوتبال 

ایران شده است. او چند بازیکن خود را به تهران باز 
پایگاه اینترنتى شده است.»ایران نیز در دبى خارج گرداند و حتى گفته مى شود که از اردوى تیم   ملى 
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6فوریه سال2016 نیز استعفا کند ولى بعد از حمایت 
دولت و فدراسیون فوتبال این استعفا مورد قبول قرار 

نگرفت.»

و کارلوس کى روش
ر هنوز این خبر را تأیید و یا رد نکرده است، اما قصد

جلسه اى اضطرارى درباره این موضوع داشته باشد. 
کارلوس کى روش به دلیل مشــکالتى که هنوز 

مشخص نشده از اردوى تمرینى تیم   ملى در امارات 
باز نگشته است. در ایران بحث هاى زیادى درباره 

متدها و روش سرمربى پرتغالى شنیده شده است. 
از نظر خیلى  از باشگاه ها اردوى تمرینى اخیر تیم  

 ملى در دبى نیاز نبود، چرا که بازى دوستانه با مراکش 
پیش از آن لغو شده بود. کى روش متهم شده که به 

باشگاه ها فکر نمى کند. این انتقادها به نظر مى رسد 
که باعث ناراحتى سرمربى پرتغالى تیم   ملى فوتبال 

ایران شده است. او چند بازیکن خود را به تهران باز 
پایگاه اینترنتى شده است.»ایران نیز در دبى خارج گرداند و حتى گفته مى شود که از اردوى تیم   ملى 

ه 
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انعکاس استعفاى کى روش در رسانه هاى جهان

     شوك بزرگ، مرگ ناگهانى!     شوك بزرگ، مرگ ناگهانى!

,,

 کى روش متهم شده 
که به باشگاه ها فکر 
نمى کند. این انتقادها 
به نظر مى رسد که 
باعث ناراحتى سرمربى 
پرتغالى تیم   ملى فوتبال 
ایران شده است. او 
چند بازیکن خود را به 
تهران باز گرداند و حتى 
گفته مى شود که از 
اردوى تیم   ملى ایران 
نیز در دبى خارج شده 
است

 برو تا هر سال
 به جام جهانى برویم!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 
info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

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

صفحات مجازى دارد.
 

 ■  ان شــاءا... کى روش مى رود تا محمد مایلى 
کهن که یک پرسپولیســى واقعى است سرمربى 
تیم ملى بشــود و از ناصر ابراهیمى که از بزرگان 
پرسپولیس محسوب مى شــود به عنوان کمک 
مربى و همچنین از على پروین اسطوره پرسپولیس 
به عنوان مدیر تیم استفاده بشود! همچنین حمید 
درخشان به همراه امیر قلعه نویى و مهدى تارتار هم 
کمیته فنى را تشکیل بدهند اینجورى به جاى چهار 
سال یک بار شاید هر ســال به جام جهانى برویم! 

کى روش برو تا ما هر سال به جام جهانى برویم.

■بر خالف زمین مســابقه و تاکتیک هاى بسته 
و محتاطانــه، کــى روش خــارج از زمین یکى 
تهاجمى ترین مربیــان دنیاســت. او بعد از یک 
بیانیه علیــه برانکــو و کنار گذاشــتن بازیکنان 
ملى پوش پرســپولیس، در اقدامى غیرمنتظره از 
سرمربیگرى تیم ملى استعفا کرد. استعفاى کتبى 
کى روش از کار در ایران، یعنى او این بار ریســک 
قبول کردن این استعفا و مشــکالت حقوقى آن 
را هم پذیرفته است. امیدوارم این استعفا به جایى 
نرســد و فدراســیون  ضمن حمایت از سرمربى 
تیم ملى، در ادامه حمایت هاى بیشترى را از او به 

عمل آورد.
 

■کــى روش را از تیــم ملــى بیرون کنیــد. با 
اســتعفاى او موافقت نمایید. على دایى را بگذارید 
ســرمربى تیم ملى تا رؤیاهاى جــام جهانى مان 
پر پر شود  و بیشــتر وقت ها هم جلوى تیم هاى 
عربى آبــروى مان بــرود. هــر چه ســریع تر 
این کار را انجــام دهید. ما لیاقت ایــن را نداریم
 تا در همه دوره هاى جام جهانى حاضر باشــیم. 
فقط باید به حماســه و شــانس و اتفاق دلخوش 

باشیم.

■ تمام این مشــکالتى که براى ســرمربى تیم 
ملى پیش آمده اســت تقصیر فدراسیون فوتبال 
بى اقتدارمــان اســت.روز اول کــه برانکو علیه 
تیم ملى صحبــت کرد اگــه به شــدت برخورد 
مى کردند و حاشــیه را در نطفه خفــه مى کردند، 
کار بــه اینجا نمــى کشــید.من از ســر کینه یا 
تعصب بــه یک تیــم دیگر نمــى گویــم باید 
فدراســیون ابهت داشــته باشــد. اگر مربى هر 
باشــگاهى در کار تیم ملى دخالت کرد باید تنبیه 

بشود.

■ براى هــر اعتراضى باید راه مشــخصى پیش 
بینى شود. یعنى چى برانکو یا کى روش، خصوصًا 
برانکو، که ادعاى حرفه اى بودن دارند فقط بلدند در 
رسانه ها اعتراض کنند.خب اگر دنبال حل مشکل 
هستید و دنبال شوى رسانه اى نیستید بروید باهم 
جلسه بگذارید. بانى و مجرى این  جور نشست ها و 
جلســه ها باید فدراســیون باشــد که متأسفانه 
در وهلــه دوم هــم هوادارهــا و  نیســت.
رســانه ها آتیش بیار معرکه شــدند. مثل اینکه 
فراموش کردنــد قبــل از اینکه هــوادار تیمى 
باشــند یک ایرانى هستند و همیشــه و همیشه 
بایــد از تیم ملى(نــه صرفًا شــخص کى روش) 

حمایت کنند.

■واقعاً همه چى مان به همه چى مان مى آید، تنها 
کشورى در دنیا هستیم که تیم مان در صدر جدول 
مقدماتى جام جهانى روســیه است و مى خواهیم 
سرمربى عوض کنیم. بالهایى به سر او مى آوریم 
که بخواهد اســتعفا کند، یعنى فدراسیون فوتبال 
بورکینوفاسو هم اگر شرایط ما را داشت اینطور مربى 
خودش را از دست نمى داد، آلمان وفرانسه و اسپانیا 

و..... که جاى خود دارند.

صداى هواداران

ذوب آهن باید 
حق افت پرداخت کند! 



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

 بخشــش او مانع گرفتن نعمت دیگرى نیســت و خشــم 
گرفتــن او مانــع رحمــت نمى باشــد، و رحمتــش او را 
از عــذاب غافل نمى ســازد، پنهــان بودنش مانع آشــکار 
بودنش نیست، و آشکار شدنش او را از پنهان ماندن باز 

موال على (ع)نمى دارد.

مسئوالن استان به خمینى شهر نگاه واقع بینانه داشته باشند
شهردار خمینى شهر در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان خبر داد

ساسان اکبرزاده
خمینى شــهر جدا از اصفهان نیســت و همه امکانــات اصفهان 
بایــد به خمینى شــهر هم تعلــق گیرد و اگــر درآمــد ناعادالنه 
فعلــى بیــن اصفهــان و خمینــى شــهر و شــهرهاى مجاور 
همچنان وجــود داشــته باشــد روز بــه روز امکانات شــهرى 
خمینى شهر ضعیف تر و اصفهان و شهرهاى مجاور قوى تر شده و 
در نتیجه معضالت اصفهان به سوى خمینى شهر هدایت و در نهایت 
خمینى شهر معضلى براى اصفهان خواهد شد. بنابراین مسئوالن با 

یک نگاه واقع بینانه، باید این ناعدالتى ها را پوشش دهند.
شــهردار خمینى شــهر در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان و 
هشدار به مسئوالن استان، به تشریح اقدامات انجام شده و در حال 
انجام پرداخت و گفت: خمینى شهر به خاطر واقع شدن در شعاع 50 
کیلومترى اصفهان، نمى تواند داراى کارخانه هاى تولیدى باشد و این 
امر باعث شده سرمایه ها خارج از این منطقه سرمایه گذارى شود و در 
نتیجه ایجاد اشتغال نداشته باشیم و در قالب ارزش افزوده هم چیزى 
عایدمان نشود که این همه موجب گردیده تا درآمد سرانه در خمینى 

شهر نسبت به شهرهاى مجاور، متفاوت باشد. 
این در حالى اســت که میزان درآمد ســرانه در اصفهان حدود یک 
میلیون و 300 هزار تومان، در شاهین شهر حدود 800 هزار تومان، در 
نجف آباد حدود 500 هزار تومان است ولى علیرغم اینکه در سه سال 
گذشته ما رشد درآمد سرانه را در خمینى شهر داشتیم میزان درآمد 

سرانه ما به 250 هزار تومان رسیده است.
على اصغر حاج حیدرى با بیان اینکه قدمت خمینى شهر به 7 هزار سال 
مى رسد افزود: خمینى شهر به دلیل همجوارى با اصفهان به خاطر 
ارزان بودن زمین نسبت به اصفهان، 60 تا 70 هزار مهاجر را در خود 

جاى داده است.
وى که شهردار بومى خمینى شهر است مى گوید: در ابتداى پذیرش 
این مسئولیت، شهردارى را با بدهى 8 میلیارد تومانى و در حالى که 
اندوخته هاى ملکى شهردارى به تعداد انگشتان دست نمى رسید و 
نیازهاى شهرى روى زمین مانده بود و ماهیانه باید 2/5 میلیارد تومان 

به پرسنل و... پرداخت مى شد تحویل گرفتم اما با همفکرى با اعضاى 
شورا، معتمدین و افراد تأثیرگذار در شهر و با شناختى که از شهر داشتم 
با ایده منسوخ شده اجراى به صورت امانى توسط شهردارى، فعالیت 
ها را با قوت آغاز کرده و با ایجاد انگیزه در کارکنان و امکانات در اختیار، 
پیگیرى و امروز خوشحالم که بعد از سه سال 150 پروژه عمرانى را 
افتتاح و به بهره بردارى برســانیم که شامل 5 بلوار است که مراحل 

اجراى آن در ســال هاى گذشته کلید خورده و 
بعضًا رها شده بود که با آزادسازى سنگین اجرا 
و به بهره بردارى برسانیم که از آن جمله باید به 
بلوارهاى 17 شهریور، ابوالبرکات، شهید رجایى، 

شهید صدوقى و بلوار شمس اشاره کرد.
شهردار خمینى شهر از اقدامات بسیار ارزشمند 
در بخش گردشگرى خمینى شهر سخن گفت و 
اینکه منطقه الدر بعد از سه سال فعالیت عمرانى 
و فرهنگى، امروز پذیراى گردشگران شهرى، 
اســتانى و کشــورى بوده و یکى از زیباترین 
پروژه هاى گردشگرى استان اصفهان به شمار 
مى آید که فاز ســوم آن تا پایان سال جارى به 

اتمام خواهد رسید.
همچنین اجراى فاز اول بام ســبز، مجموعه 
فرهنگى نیلفــروش زاده در منطقه جوى آباد 
با 1800 متر مربع، مجموعه ورزشــى شهداى 
خوزان، بلوار چهارباغ ســالمت، زمین چمن 

استادیوم ورزشى که توسط شهردارى سبز شد و... از جمله پروژه هایى 
است که تا پایان دوره چهارم شوراى شهر در خمینى شهر افتتاح و به 

بهره بردارى خواهد رسید.
حاج حیدرى گفت: با خرید اراضى قصــر کازرونى در باغات غرب 
خمینى شهر که مساحت آن 65 هزار مترمربع است منطقه بام سبز 
کلید خورد و در ایام نوروز 96 به بهره بردارى خواهد رســید. این در 
حالى است که اراضى پارك سالمت در بلوار شهید فهمیده تملک 

شده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد و عملیات عمران، روشنایى و 
آبرسانى فضاى سبز پارك شهروند در شمال شهر در منطقه منظریه 
هم با برنامه ریزى هاى انجام شده، نوروز سال آینده افتتاح مى گردد.

از سوى دیگر خانه زهتاب ها به عنوان یک اثر میراثى در خمینى شهر 
مرمت و بازسازى شده و در دهه مبارك فجر بهره بردارى خواهد شد. 
ضمن اینکه ما در منطقه گردشگرى بام سبز آماده سرمایه گذارى در 

قالب تاالر شهر، رستوران و... هستیم.
وى ادامه داد: در مدت فعالیتم در شهردارى خمینى شهر، با اصالح 
هندسى ترافیکى و در قالب میدان، حدود 15 گره ترافیکى در شهر که 
موجب بروز حوادث و حتى منجر به فوت برخى شهروندان شده بود را 
رفع کردیم که در این راستا مى توان از میدان هاى امام رضا (ع) در بلوار 
باغبان، میدان غدیر، میدان امام على (ع) در منطقه دستگرد، ورودى 
خمینى شهر از سمت دانشگاه صنعتى، میدان معلم، اصالح هندسى 

سه راه رجایى و... یاد کرد.
شهردار خمینى شهر از احداث سیتى سنتر در خمینى شهر خبر داد و 
گفت: با مصوبه اى که از ماده 5 گرفته شد مجوز احداث سیتى سنتر 
در خمینى شهر را دریافت کردیم و با کلنگ زنى این پروژه، جهش در 

شهر ایجاد خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: اعتماد و حمایت مردم از شهردارى، سرمایه 
اى بــراى اقدامات انجام شــده بوده و رشــد 
درآمدهاى شهردارى را به ارمغان داشته است 
که براى اســتمرار این فعالیت ها در آینده هم 
بسیار ارزشمند است و قطعاً تا پایان دوره چهارم 
شوراى اسالمى، نیز 22 پروژه عمرانى نیمه کاره، 
به بهره بردارى خواهد رسید که اینها موفقیت 

هایى است که به دست آمده است.
حاج حیدرى ســهم ارزش افزوده شهردارى 
خمینى شهر نســبت به شــهرهاى مجاور را 
ناچیز عنوان کرد و گفت: میزان ارزش افزوده 
خمینى شــهر نســبت به شــهرهاى مجاور 
همچون قطره اى در مقابل دریاست و حداقل 
عوارض آالیندگى به این شهر تعلق داشته اما 
اثرات آالیندگى به شــهر کم نیست و ما حتى 
روزهاى آلوده تر از شــهر اصفهــان را تجربه 
کردیــم. بنابراین نبایــد در میــزان پرداخت

 عوارض آالیندگى بین اصفهان و خمینى شهر، 
تفاوت باشد.

وى در زمینه کمک دولت به شــهردارى خمینى شــهر نیز گفت: 
در قالب ارزش افزوده: مابه التفاوت قیمت قیر و ســوخت و... طبق 
قانون، دولت به همه شهردارى ها از جمله خمینى شهر کمک مى 

کند.
شهردار خمینى شهر مى گوید: بودجه شهردارى خمینى شهر در سال 
92، به صورت جهشى 30  میلیارد تومان بود که این میزان در سال 95، 

به 85 میلیارد تومان به جز سازمان هاى وابسته رسیده که تا امروز 70 
درصد آن تحقق یافته است.

حــاج حیــدرى اشــاره اى هم بــه فعالیت هــاى انجام شــده 
در منظریــه داشــت و گفت: بــا حمایــت اســتاندار و همکارى 
مدیــرکل راه و شهرســازى اســتان، نماینــده شهرســتان  در 
مجلس شــوراى اســالمى و اعضاى شــورا و با مذاکرات ســه 
ساله اى که انجام شد خوشبختانه اختالفات شهردارى و اداره کل راه 
و شهرسازى استان با تنظیم تفاهم نامه اى برطرف گردید و در آینده 
نزدیک، خدمات مورد نیاز منطقه منظریه که به عهده راه و شهرسازى 
بود و انجام نشده بود در قالب زیرسازى، جدول گذارى و آسفالت معابر 
و خیابان هاى منطقه منظریه توسط شهردارى آغاز شده و شهردارى 
ها به این منطقه همچون دیگر مناطق شهر سرویس ارائه خواهد نمود 

که آرزوى سه ساله مردم بود.
شــهردار خمینى شــهر مــى گوید: شهرســتان خمینى شــهر 
350 هــزار نفر جمعیت داشــته کــه 250 هزار نفــر آن جمعیت 
خمینى شــهر را تشــکیل مى دهند کــه 175 کیلومتر وســعت 
داشــته و در قالــب محله هــاى قدیمى بــا فرهنگ ســنتى و 
محله هاى جدید و شهرى که مهاجرپذیر اســت اقوام مختلف به 
صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگى مى کنند و از پرتراکم ترین 

شهرهاى کشور به حساب مى آید.
حاج حیدرى گفت: باالخره اختالف اعضا با شورا پیش مى آید، اما 
باتوجه به دارا بودن روحیه تعامل و گفتگو، همواره از اختالفات عبور 
کرده و بیشــتر همت خود را به کار و تالش در امور شهرى معطوف 
داشتم و خروجى کار را نظاره کرده و توانستم از همه موانع عبور کنم.

وى با بیان اینکه امروز مدیریت شهرى با زندگى مردم در خمینى شهر 
عجین شده است گفت: شهروندان در تعیین سرنوشت خود در زندگى 
مستقیماً دخالت دارند و با رأى خود اعضاى شورا را انتخاب مى کنند و 
اعضاى شورا نیز با یک واسطه مدیر شهر یا شهردار را بر مى گزینند. 
بنابراین مردم باید نمایندگان در شوراى اسالمى را رصد کرده و با نقد 

منصفانه از آنان حمایت و یار و مددکار منتخبین خود باشند. 

شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره 367 مورخ 95/08/16 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از اراضى و امالك خود با کاربرى تجارى، 
ادارى، مســکونى و  خدماتى از پالکهاى طرح تفکیکى 413 پالك و طرح تفکیکى 
بلوار ولیعصر و پوریــاى ولى و خیابان امام خمینــى (ره) از طریق برگزارى آگهى 
مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 
 baghbahadoran.ir به شهردارى باغبادران یا به سایت شهردارى به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 

چاپ دوم
آگهى مزایده (نوبت دوم)

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران   اردشیر محمدى- شهردار باغبادران   
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  فرارو | زن مسنى از بنارس هند که براى شش دهه است 
شن و ماسه مى خورد، ادعا مى کند این رژیم غذایى منحصر به فرد 
کلیدى براى سالمتى او است وبنابر ادعایش تا کنون به پزشک 

مراجعه نکرده است.
«کاسما واتى» 78 ساله که به خوردن شــن و ماسه اعتیاد دارد
ساعت ها وقتش را صرف یافتن وعده غذایى خود مى کند و اگر 

شانس نیاورد به سراغ کندن دیوارهاى خانه اش مى رود.
این پیرزن هندى 63 سال است که روزانه 2 کیلوگرم شن و ماسه 
مى خورد. وى که از 15 ســالگى شن و ماســه را به عنوان وعده 
غذایى اش انتخاب کرده است، گفت:«من هیچ مشکلى در معده 
و دهان خود احساس نمى کنم و دندان هاى من براثر خوردن شن 

سخت تر هم شده است. 

هفته گذشــته یک مرد بى    باشگاه خبرنگاران جوان |
خانمان 37 ساله به اداره پلیس شهر کوچک «تور دو پن» در جنوب 
شرقى فرانسه رفت و درخواست کرد که او را زندانى کنند. مأموران به او 
گفتند که بى دلیل نمى توان به زندان رفت و تنها باید حکم قضائى در 
این مورد صادر شود. مرد ضمن ترك اداره پلیس به مأموران گفت که 
به زودى خبرهایى از وى را خواهند شنید. این فرد بى خانمان به یک 
کیوسک فروش نشریات و دخانیات رفت و فندکى خرید. او ضمن تهیه 
الکل بازگشت و روى یک اتومبیل که در پارکینگ کوچک مجاور اداره 
پلیس پارك بود الکل پاشید و تالش کرد آن را به آتش بکشد. پلیس 
مرد را دستگیر و در پاسگاه بازداشت کرد. پس از یک شب گذراندن در 
سلول مأموران به مرد بى خانمان پیشنهاد دادند او را جهت اسکان به 
سازمان امداد اجتماعى معرفى کنند اما او قبول نکرد. مأموران ضمن 

دادن یک احضاریه قضائى این مرد را آزاد کردند.

  جام جم آنالین | چند سال پیش هنگامى حوالى ساعت 3 
بامداد این نگهبان گارد در باغ هاى کاخ سلطنتى بوکینگهام در لندن 

گشت مى زد، ناگهان هیکل نامشخصى را در تاریکى مشاهده کرد.
گارد که نتوانسته این شخص را بشناسد تفنگش را به سوى ناشناس 
نشانه رفت و فریاد زد : « ایست ، آنجا چه کسى است؟» و این ملکه 

الیزابت دوم بود که به گارد پاسخ داد.
درواقع، ملکه که دچار بى خوابى شده بود تصمیم گرفته بود که چند 

دقیقه اى در باغ قدم بزند بلکه دوباره خوابش بگیرد.
گارد که تصور مى کرد ممکن است از سوى ملکه توبیخ شود، به او 

گفت: « علیاحضرت، نزدیک بود من به سوى شما شلیک کنم.»
با این حال، ملکه که ســرحال بود از این کار گارد ناراحت نشده و به 
او پاسخ داد: «مهم نیســت. دفعه بعد که خوابم نگرفت از قبل زنگ 

مى زنم تا شما به سوى من شلیک نکنید.»

اعتیاد پیرزن هندى 
به خوردن شن و ماسه

یک شب خواب 
در زندان

اتهام قتل ملکه الیزابت دوم 
توسط گارد سلطنتى 030201

چهل تکه

جزئیات 
سقوط مرگبار 2 پسر 
درجشن تولد شبانه

فرمانــده انتظامــی اســتان از عملیــات ویــژه دســتگیري اعضــاي 
باندبــزرگ جعل اســناد امالك خــارج نشــینان که بــا جعل اســناد ملکی 
در اصفهــان موفــق بــه کالهبــرداري 351 میلیــارد ریالــی شــده بودند، 

خبر داد. 
ســردار عبدالرضا آقاخانی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس اظهار داشــت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان اصفهانی ســاکن خارج از کشور مبنی بر اینکه فردي 
ناشــناس اقدام به جعل ســند مالکیت ملک وي نموده و به وســیله آن از بانک 
تسهیالت کالنی را اخذ کرده و متواري شده اســت، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداري پلیس آگاهی این فرماندهی قرار 

گرفت. 
وي افزود: در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان مشخص شد که فرد شاکی 
16 سال در کشور نبوده و بعد از این مدت هنگامی که به کشور مراجعه می کند، 
متوجه می شود فردي با جعل اسنادو مدارك ملک متعلق به او و حتی شناسنامه وي 
توانسته حساب هاي متعددي در بانک هاي استان افتتاح و با قرار دادن سند جعلی 
ملک در نزد بانک تسهیالتی بالغ بر 351 میلیارد ریال را اخذ کرده و متواري شود. 
این مقام مسئول عنوان داشت: کارآگاهان در بررســی هاي بیشتر دریافتند که 
تسهیالت اخذ شده به نام شرکتی کاغذي ثبت شده که با کسب اطمینان از این 
موضوع تحقیقات براي دستگیري صاحبان اصلی این شرکت در دستور کار قرار 

گرفت. 
وي با بیان اینکه صاحبان این شرکت کاغذي دو نفر بودند که پس از اخذ وام نیز 

متواري شدند، اظهار داشت: سرانجام با اقدامات ویژه و تخصصی و تحقیقات علمی 
این دو متهم در مخفیگاه خود واقع در یکی از شهرهاي استان دستگیر شدند. 

این مقام مســئول عنــوان داشــت: بــا اعترافات آنها ســه متهــم دیگر که 
در زمینــه شناســایی امــالك خارج نشــینان، ســند ســازي بــراي آنان و 
اخذ تســهیالت از بانــک با ســند هاي جعلــی فعالیــت داشــتند در تهران 
و کــرج مورد شناســایی قــرار گرفتــه و کارآگاهان طــی نیابــت قضائی به 
این دو اســتان اعزام و هر ســه متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 

کردند. 
سردار آقاخانی عنوان داشت: در بازرســی از مخفیگاه این متهمان تعدادي اسناد 
جعلی، کارت ملی و شناسنامه هاي جعلی، هولوگرام، اسناد خطوط تلفن همراه، 
آالت و ادوات جعل و رایانه هاي حاوي اسناد جعلی ویرایش شده و همچنین اسناد 
ملکی و هویتی جعلی کشف و متهمان صراحتًا به کالهبرداري، جعل و همدستی 
با مجرمان اقرار کردند.  فرمانده انتظامی اســتان با بیــان اینکه متهمان همگی 
سابقه دار هستند عنوان داشت: این افراد با تشکیل باند بزرگ جعل و کالهبرداري 
امالك کسانی که در خارج از کشور سکونت داشــتند را شناسایی و سپس براي 
آنها اسناد جعلی به نام خود تهیه نموده و با سپردن این اسناد به بانک ها تسهیالت 
بانکی دریافت می کردند.  این مقام انتظامی با بیان اینکه رقم کالهبرداري 351 
میلیارد ریالی تنها یک مورد از جرائم این باند اســت گفت: براي متهمان پرونده 
تشکیل شده و تحقیقات از آنها براي کشف ابعاد بیشتري از فعالیت آنان در سایر 

نقاط کشور ادامه دارد. 

کالهبرداري 35 میلیاردي 
باند جعل اسناد امالك  در اصفهان

وکیل مدافع اولیاى دم «ســتایش»    تسنیم |
دختربچه شــش ســاله افغانســتانى که فروردین ماه 
امسال توسط یک نوجوان 16 ساله ایرانى به قتل رسید، 
مى گویدپرونده قاتل ستایش به شــعبه 32 دیوان عالى 

کشور ارجاع شده و به زودى رأى دیوان صادر مى شود.
نورا... عزیزمحمدى درباره آخرین وضعیت پرونده قاتل 
ستایش اظهار داشت: «بر اساس آخرین مراجعه اى که به 
دیوان عالى کشور داشتم، پرونده به شعبه 32 دیوان ارجاع 

شده و در آینده نزدیک، حکم دیوان صادر مى شود.»
این قاضى ســابق دادگاه کیفرى یک درباره تالش هاى 
خانواده قاتل براى گرفتن رضایت از اولیاى دم ســتایش 
گفت: «اولیاى دم ستایش مصر به اجراى قصاص هستند 
و باید ببینیم دیوان عالى کشور حکم دادگاه بدوى را تأیید 

مى کند یا خیر؟»
21 فروردین امسال بود که رسانه ها از قتل یک دختربچه 
شش ساله افغانستانى توســط نوجوان 16 ساله ایرانى در 
شهر خیرآباد شهرستان ورامین خبر دادند که در نهایت، 

قاتل دستگیر و براى وى پرونده تشکیل شد.
قاتل ستایش از ســوى دادگاه کیفرى یک استان تهران 

بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت 
جنایت بر میت به دیه محکوم شــد. یکم دى ماه امسال، 
مجتبى فرحبخش وکیل قاتل ستایش از انتقال موکلش 
به بیمارستان اعصاب و روان خبر داد و گفت: «متأسفانه 
به دلیل شــرایط روحى و روانى و پرخاشــگرى هایى که 
"امیرحسین" داشــت، وى به بیمارستان اعصاب و روان 

منتقل شده اســت.» به گفته وى عذاب وجدان و ندامتى 
که موکلش در چند ماه گذشته داشته به همراه زمینه هاى 
بیمارى روانى، باعث شده که امیرحسین از خود رفتارهاى 
غیرعادى نشان دهد.   هشــتم دى ماه نیز فرحبخش از 
ترخیص موکلش از بیمارســتان اعصاب و روان خبر داد 

گفت: «حال موکل رو به بهبود است.»

ارجاع پرونده قاتل ستایش به شعبه 32 دیوان عالى

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى پلیس فتا، گفت: دارندگان 
تلفن هاى هوشمند هنگام نصب برنامه هاى موبایل پایه مراقب 

باشند تا در دام سارقان اطالعات گرفتار نشوند.
ســرهنگ على نیک نفس در گفتگو با میزان، اظهار داشــت: 
براساس رصدهاى انجام شده در فضاى مجازى و برنامه هاى 
موبایل پایه، بیش از هزار و600 برنامه ویژه تلفن همراه در فضاى 
مجازى براى دانلود وجود دارد. این برنامه ها هر کدام مى تواند 
در صورت عدم توجه کاربران به یکى از نرم افزارهاى جاسوسى 
تبدیل شده و پدید آورندگان آنها به راحتى تمامى اطالعات داخل 

تلفن همراه فرد را سرقت کنند.  
وى با تأکید بر اینکه دانلود نرم افزار باید از سایت ها و برنامه هاى 
مجاز و قانونى انجام شود،افزود: عالوه بر دانلود از مراکز مجاز، 
باید به میزان دسترســى برنامه به اطالعات داخل گوشى تلفن 

همراه توجه کرده و از دانلود برنامه هایى که دسترســى زیادى 
مى خواهند باید جلوگیرى کرد. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى پلیس فتا گفت: بسیارى از 
برنامه ها و اپلیکیشــن ها به بهانه نصب خواستار دسترسى به 
اطالعات تلفن همراه مى شوند که این موضوع مى تواند بهانه 
اى براى جاسوسى از اطالعات فرد، سرقت اطالعات و سپس 
اخاذى شود.  ســرهنگ نیک نفس تصریح کرد: بارها هشدار 
داده ایم که برخى لینک هاى دانلود نرم افزار که در صفحات وب 
قرار گرفته است به هیچ وجه داراى اصالت نیست و افراد بدون 
توجه میزان دسترسى که برنامه از آنها مى خواهد، اجازه نصب نرم 
افزار را مى دهند. این نرم افزارها با سطح دسترسى که دریافت 
مى کنند، بــه دفترچه تلفن، عکس ها و فایل هاى شــخصى 

دسترسى پیدا مى کنند.

مراقب نصب 
اپلیکیشن روى 
موبایل خود 
باشید

  میزان | دادستان عمومى و انقالب شهرستان پاکدشت از دستگیرى تبعه بیگانه اى که با اسناد سجلى یک 
فرد ایرانى فوت شده به کالهبردارى از طریق دستگاه کارتخوان اقدام مى کرد خبرداد.

علیشپور در تشریح جزئیات این خبرگفت: این فرد با مشخصات متوفى و عکس خود به تهیه شناسنامه ایرانى اقدام  
و با هویت افغانستانى حسابى را در یکى از بانک ها افتتاح کرده بود.

وى در ادامه افزود: او با فروش تابلو، اطالعات حســاب مشــتریان را از طریق دســتگاه pos ســیار و اسکیمر بر 
کارت هاى خامى که از فردى در کرج تهیه کرده بود و هنوز روى آنها رمز و شــماره ثبت نشده بود وارد مى کرد و به 

این طریق 300 میلیون ریال وجه نقد از حساب مشتریان برداشت کرده است. 
 وى اضافه کرد: متهم با قرار قانونى تأمین روانه زندان شــده  و پرونده در شــعبه 7 دادیارى شهرستان پاکدشت در 

حال رسیدگى است.

کالهبردارى تبعه بیگانه با اسناد سجلى یک متوفى

2 پسر جوان حین سیگار کشــیدن در جشن تولدى در 
تهران  از طبقه چهارم به پایین پرتاب شــده و جان خود 

را از دست دادند.
به گزارش میزان، اواخــر روز جمعه هفته پیش مأموران 
کالنترى ســتارخان در تماس چند پسر جوان در جریان 
سقوط مرگبار دو پســر قرار گرفتند. بالفاصله با حضور 
ماموران در محل آنها با جســد غرق خون دو پسر جوان 
در خیابان روبه رو شــدند. در تحقیقات اولیه از حاضران  
مشخص شد دو پسر جوان به علت سقوط از طبقه چهارم 

جان خود را از دست داده اند. 
در ادامه با اعالم موضوع بــه بازپرس ویژه قتل تهران او 
دستور تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع را صادر کرد. 
مأموران پلیس ابتدا اقدام به تحقیق از دوســتان دو پسر 

جوان کردند که آنها مدعى شدند ساعتى قبل در جشن 
تولد یکى از دوستانشان که به صورت مختلط برگزار شده 

است، شرکت کردند. 
یکى دیگر از افراد حاضر در میهمانى به مأموران گفت: 
«دو دوستمان براى کشیدن سیگار به تراس آمدند و حین 
کشیدن سیگار به نرده هاى آنجا تکیه دادند که به یکباره 
نرده ها کنده و آن دو با هم از طبقه چهارم به کف خیابان 

پرتاب شدند.» 
بررسى هاى اولیه مأموران نشان مى داد نرده هاى این 
خانه دچار اشکاالتى است، با وجود این، به دستور بازپرس 
جنایى تهران اجســاد براى تحقیقات بیشتر به پزشکى 
قانون منتقــل و تحقیقات تخصصى از افــراد حاضر در 

میهمانى ادامه دارد.

نجات نوزاد 4 ماهه از میان دود و آتش 
آتش سوزى بزرگ قربانى نگرفت

سخنگوى سازمان آتش نشــانى تهران از آتش سوزى 
گسترده در یک ساختمان مسکونى پنج طبقه و نجات جان 

پنج تن در این حادثه خبر داد. 
جالل ملکى در گفتگو با میزان اظهار داشــت: ســاعت 

21 و 38 دقیقه جمعه شــب گذشــته آتش 
سوزى در یک منزل مسکونى واقع در 

محله مشــیریه، خیابان اسکندرى 
به نیروهاى سازمان آتش نشانى 
اطــالع داده شــد. وى افزود: 
بالفاصله نیروهاى ســازمان 
آتش نشــانى در قالب ســه 
ایســتگاه به محل حاضر شده 
و امدادســانى هاى خود را آغاز 
کردند. سخنگوى سازمان آتش 

نشانى با اشاره به وضعیت محل 
حادثه گفت: محل حادثه، ساختمانى 

پنج طبقه تک واحدى بود که در طبقه 
دوم این واحد مســکونى، حریق گســترده 

مشاهده مى شد. ملکى ادامه داد: این واحد مسکونى به 
طور کامل شعله ور شده و دود بسیار زیادى طبقات باالیى 

را فرا گرفته بود.

وى با اشاره به اقدامات آتش نشان ها به منظور خاموش 
کردن حریق تصریح کرد: آتش نشان ها پس از خاموش 
کردن حریق، اقدام به خارج کردن ساکنان محبوس در این 
واحد مسکونى کرده و دو نفر شامل یک زن 25 ساله و یک 
مرد 45 ساله را که دچار سوختگى شده بودند را 

از محل خارج کردند.
سخنگوى ســازمان آتش نشانى 
افزود: مرد 45 ســاله براى کمک 
به همسایه 25 ســاله خود وارد 
ساختمان مســکونى آنها شده 
و شدت ســوختگى او بیش از 
شدت سوختگى زن محبوس 

در میان شعله هاى آتش بود. 
ملکى در خصــوص وضعیت 
سایر افراد ساکن در این ساختمان 
مسکونى خاطرنشان کرد: از طبقات 
باالیى این ساختان نیز یک زن 25 ساله، 
دخترى 15 ســاله و یک نــوزاد چهار ماهه 
به ســالمت از میان دود و آتش خارج شــده و آتش 
نشان ها ســاعت 22 و 41 دقیقه عملیات خود را به اتمام 

رساندند.

  میزان | اتهامش قتل اســت؛ مردى افغان که 
زن ایرانى را قربانى نقشــه شــیطانى خود کرده بود.

 با اینکــه همه شــواهد نشــان مى دهد کــه او پس 
از آزار و اذیــت دختــر ایرانــى او را خفــه کــرده 
اســت، باز هم منکــر اتهامــش مى شــود. خودش 
را بى گنــاه مى دانــد و در دادگاه خواســتار تبرئه خود 

شد.

همه شواهد نشان مى دهد تو مرتکب 
قتل دختر ایرانى شده اى، پس چرا 

تکذیب مى کنى؟
چون قتلى انجام ندادم.

در بازجویى هاى اولیه به قتل اعتراف 
کردى و اعترافاتت با واقعیت ماجرا 

یکى بود.
تحت فشار بازجویى اعتراف کردم.

مقتول را مى شناختى؟
بله. من عاشــق او بودم. یک روز در خیابان با هم آشنا 
شــدیم و تلفنش را گرفتم. مدتى تلفنى با هم در ارتباط 
بودیم. یــک روز از او خواســتگارى کــردم اما قبول 

نکرد.
چرا؟

چون قصد داشــتم بعد از ازدواج، همراه همســرم به 
افغانســتان بروم. او مخالف این موضوع بود و بر ســر 

همین قضیه با هم درگیر شدیم.
تو هم او را کشتى؟

نه.
اما در صحنه قتل حضور داشتى؟

تصادفى در حال عبور از آنجا بودم.
چرا واقعیت را نمى گویى؟

واقعیت همیــن اســت. من عاشــق او بــودم. پس 
نمى توانستم او را بکشم.

اما هموطنان خودت هم شــهادت 
داده انــد تــو قتــل را انجــام 

داده اى؟
آنها با من مشکل داشتند.

چرا؟
چون وضــع مالــى ام خوب بــود و مى خواســتم زن 
ایرانى بگیرم. شــاید آنها ب خاطر حســادت همسرم را 

کشتند.

گفتگو با یک قاتل افغان :
عاشق زن ایرانى هستم
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تلویزیون شفاف ال جى در 
 CES 2017 نمایشگاه

نصف جهان  بخش نمایشگرهاى شرکت ال جى یک 
تلویزیون جدید را تولید کرده است که مى توان پشت 
آن را دید. به لطف طبیعت فناورى نمایشــگرهاى 
OLED که شرکت ال جى سردمدار آنها است، امکان 

انتقال نور به نســبت پانل هاى LED/LCD بســیار 
باالتر است و همین امر باعث مى شود تا بتوان صفحه 
نمایشــى ســاخت که در زمان خاموش بودن شبیه 
پنجره باشد.این تلویزیون نمونه اولیه از یک صفحه 
نمایش 55 اینچى است که کامًال هم شفاف نیست. 
اصطالح slight opaqueness به این معناســت 
که این نمایشــگر در زمان خاموش بودن کامًال هم 
به شفافیت یک پنجره نیســت، اما واقعًا نزدیک به 

آن است.
ال جى اطالعات زیادى در مورد این نمایشگر اعالم 
 full نکرده است و ما تنها مى دانیم این پنل از رزولشن
HD یا همان 1080p برخوردار است. از آنجا که این 

تلویزیون یک نمونه اولیه است؛ جاى تعجب نیست 
که با کیفیت 4K عرضه نشود. از طرفى هر چه رزولشن 
باالتر باشد از میزان شــفافیت نیز کاسته مى شود و 

نمایشگر در زمان خاموش بودن تیره تر خواهد بود.
این اولین بار نیست که بخش نمایشگرهاى شرکت 
ال جى یک پانل شــفاف را به نمایش مى گذارد، در 
سال 2014 نیز این شرکت از یک نمایشگر شفاف 18 

اینچى رونمایى کرده بود. 

Fitbit
 مربى خصوصى مى آورد

فیت بیت اپلیکیشــن مربى     آى تى ایران |
خصوصى خود را نوســازى کرده است و قصد دارد  
از طریــق ارائــه تمرینات شــخصى و تخصصى، 
تجربه کامًال جدیــدى را به کاربــران هدیه کند. 
این اپلیکیشن جدید شــامل تمرینات تخصصى و 
پیشــنهادهایى بر پایه فعالیت هــاى کاربران روى 

دستبند  Fitbit است.
فیت بیــت ادعا کــرده کــه Fitstar شــامل 
راهنمایى هاى مربیانى کارآمد اســت که شــما را 
در رســیدن به باالترین اهداف ورزشــیتان کمک 
خواهند کرد. همچنین مربیان جدیدى وارد برنامه 
شــده اند که مى توانید از میان آنها شــخص مورد 
 Fitstar نظرتان را انتخاب کنید و در نهایت اینکه
شــامل مرجعى کامــل از تمرین هــاى گوناگون 
به همراه موســیقى  اســت که رابط کاربرى کامًال 
جدیــد درون برنامه آن توجه مخاطــب را به خود 

جلب مى کند.
طبق اظهارات شرکت، اپلیکیشن Fitstar شامل 
ویدئویى هایى از تمرینات اســت که در پیشرفت و 
تکامل شــما  مؤثر خواهد بود. اپلیکیشن با ارسال 
 ،Fitbit  بازخوردهاى تمرینات شما به دســتبند

تمرینات مناســب را با توجه به قدرت و استقامت 
شما برایتان تنظیم و ارائه  مى کند. 

کشف نرم افزار جاسوسى 
 «Exaspy» تلفن همراه به نام
  ایرنا| نرم افــزار جاسوســى تلفــن همراه 
جدیدى به نام اگزاسپى «Exaspy» کشف شد که 
نویسندگان آن،مدیر شــرکت هاى بزرگ را هدف 
قرار مى دهند و در تالش براى دسترســى به تمام 
 Skycure» اطالعات آنها هســتند.مرکز تحقیقات
» اعالم کرد که این کیت تجــارى اندروید از طریق 
دسترسى به پیام ها (مانند ام ام اس،اس ام اس،مسنجر 
فیســبوك،گوگل،جى میل،ایمیل هاى بومى، وایبر، 
واتس آپ و ...) تصاویر، لیســت هاى تماس، تقویم، 
تاریخچه مرورگر، ســابقه تماس هاى مربوط و ... به 
مدیران حمله مى کند.این جاسوس براى یک شرکت، 
آسیب هاى گســترده و عمیقى دارد، مى  تواند با به 
دست آوردن اطالعات محرمانه شرکت و یا فروش 
اطالعات به دست آمده از شــرکت به باج خواهى و 

دریافت مبالغ زیادى پول تهدید کند.

نصف جهان فروشگاه آنالین کتاب رابا در فروش اینترنتى کتاب شروع به کار کرد. ولى امروز این کتابفروشى به طیف گسترده 
ترى از مخاطبان اعم از : کتاب هاى درسى و کمک درسى براى دانش آموزان پایه اول ابتدایى، متوسطه دوره اول،متوسطه 
دوره دوم، دبیرستان، پیش دانشگاهى و هنرستان هاى فنى حرفه اى و کاردانش، کتاب هاى دانشگاهى (در تمامى مقاطع) 
براى دانشجویان و کتاب داستان و رمان، کتاب هاى روانشناسى عمومى، کتاب هاى آشپزى و شیرینى پزى براى کاربران 
عمومى ،کتاب هاى تاسیساتى و کاربردى براى کاربران فنى، کتاب هاى زبان انگلیسى، آلمانى، فرانسوى، اسپانیایى، ترکى 
و ... براى عالقه مندان به زبان هاى خارجى، کتاب هاى کودك و نوجوان براى کابران این گروه، امکان خرید اینترنتى نرم 
افزارهاى مهندسى و dvd هاى آموزشى، فروش آنالین انواع لوازم التحریر و اقالم مرتبط و همچنین کتاب هاى مذهبى را دارا 
مى باشد. نقاط قوت این مؤسسه و وجه تمایز آن با مؤسسات مشابه آن«سرعت در تهیه و ارسال کتاب» ، «امکان خرید کتاب 
بصورت اینترنتى و تلفنى»، «امکان تحویل اکسپرس (ارسال با پیک در همان روز) براى سفارشات داخل تهران» ، «ارسال 
24 تا48 ساعته با ارسال تیپاکس (براى شهرستانى ها)» و «خدمات خالقانه و جدید و ارائه تخفیفات» مى باشد که با توجه به 
 www.rayabook.net :فصول و مناسبات مختلف تنظیم مى گردد.                                                                                                         وب آدرس

نصف جهان War Friends   بازى محبوب در سبک بازى هاى اکشن و تفنگى براى اندروید است. در این بازى شما 
با ایجاد تیمى اختصاصى به نبرد با کاربران آنالین سراسر جهان مى روید، نبرد شما تمامًا در محیط هایى سه بعدى و 
دنیاى آزاد صورت مى پذیرد و انواع سالح هاى مختلف نظیر تفنگ هاى مرگبار در اختیارتان قرار داده شده تا با کمک 
آنها دشمنان پیش رو را یکى پس از دیگرى از بین ببرید! با سرعت باال و البته دید باز از سنگرى به سنگر دیگر حرکت 
کنید و دشمنان پیش رو را با شلیک هاى پشت ســر هم از پاى درآورید تا پیروز میدان شوید! دشمنان شما کاربران 
آنالین سراسر جهان هستند که در مقابل شما با سالح هایى قدرتمند قرار گرفته اند و این قدرت و دقت باالى شما و 

یا حریفان است که باعث مى شود پیروز میدان مشخص شود! 
بازى War Friends داراى ویژگى هاى زیادى از جمله دارا بودن گرافیک اچ دى، صداگذارى فوق العاده زیبا، شرکت 
در مبارزات تاکتیکى، تسلط بر میدان جنگ با کنترل هاى لمسى ساده و بصرى، جمع آورى سربازان و کارتهاى جنگى 
براى استقرار در مکان دلخواه، انواع سالح هاى مختلف و قدرتمند براى خریدارى و باز کردن، شرکت در نبردهاى 

مولتى پلیر یک در مقابل یک نفر و..

راهنماى خرید

 ZenBook Pro «نصف جهان لپ تــاپ «ایســوس
UX501VW، یکى از لپ تاپ هاى زیبا و شــکیل این 

شرکت است که طراحى آن شــبیه مدل هاى پیشین 
ذنبوك است. بدنه  تمام فلزى و باریک آن براى رقابت با 
مک بوك اپل ساخته شده است. امکانات سخت افزارى 
بسیار خوب، استفاده از جدیدترین قطعات موجود در بازار 
و صفحه نمایش با دقت تصویــر QHD  از ویژگى هاى 
چشمگیر این لپ تاپ است. این دســتگاه از پردازنده  
نسل ششــم اینتل یعنى Skylake  و سرى Core i7 با 
محدوده فرکانس 2.6 تا 3.5 گیگاهرتز بهره برده است. 
حافظه  رم این دســتگاه 12 گیگابایت اســت. حافظه  
هیبریدى متشکل از یک ترابایت حافظه  هارددیسک و 
128 گیگابایت حافظه  SSD، سرعت بوت آپ دستگاه 
و همچنین انتقال اطالعات را در زمان کوتاهى فراهم 
مى کند. براى کارهاى گرافیکــى، پردازنده  گرافیکى 
 GeForce GTX با مدل NVIDIA ساخت شــرکت

960M و 4 گیگابایت حافظه  اختصاصى استفاده شده 

است که مى توان گفت تقریباً از پس هر کارى برمى آید و 
براى کارهاى گرافیکى سنگین و بازى ها مناسب است. 
صفحه نمایش 15.6 اینچى با دقت QHD از نوع لمسى 
با قابلیت چند لمس همزمان، تجربه  تصویرى فوق العاده 
و رنگ هایى زنده را به کاربر مى دهد. باریک بودن این 

دستگاه مى تواند توجیهى براى نبود درایو نورى باشد.
بلندگوهــاى ایــن لپ تــاپ هــم از تکنولــوژى
 SonicMaster  اســتفاده مى کند کــه صداى خوب 
و شــفافى را به وجود مــى آورد. با توجه بــه قطعات 
سخت افزارى و امکانات، این دستگاه در رده  مالتى مدیا 
قــرار مى گیــرد. باتــرى لیتیوم پلیمرى بــا ظرفیت 
96  وات ساعت تا 6 ساعت شــارژدهى این لپ تاپ را 
تأمین مى کند که زمان خوبى اســت. از دیگر امکانات 
این دســتگاه وجود پورت هاى نســل جدیــد اعم از
 USB Type-C و Thunderbolt 3 اســت که امکان 

اتصال دستگاه هاى بیشترى را فراهم مى کند. 
این لپ تاپ در کنــار طراحى زیبا و کیفیت ســاخت، 
امکانــات، کارایى و عملکرد فوق العــاده اى دارد. بدنه  
فلزى، کیبورد و تاچ پد راحت، صفحه نمایش با وضوح و 
کیفیت باال، سخت افزار قوى و به روز، همه و همه باعث 
شده اند تا این دستگاه ارزش خرید باالیى داشته باشد. 
البته قیمت این دستگاه در مقایسه با لپ تاپ هاى هم رده  
خود بســیار بیشتر است، اما براى کســى که به هزینه 
اهمیت نمى دهد، گزینه  مناسبى است. براى مهندسان، 
گرافیســت ها، ادیتورهاى فیلم و عکس و کسانى که 
به دنبال لپ تاپى براى بازى هستند و در عین حال ظاهر 
و قیمت باالى لپ تاپ هاى مخصوص بازى را دوست 
ندارند، این لپ تاپ بهترین انتخاب اســت. استحکام، 
دوام و کارایى خوب این دستگاه، ذنبوك پرو را یکى از 
پرچم داران شرکت ایسوس کرده است.قیمت این لپ 

ASتاپ در حدود 4700000 تومان است. 
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فروشگاه اینترنتى 
کتاب رایا

بازى
 هیجان انگیز نبرد 
دوستان اندروید 

 
انتقال پردازش به حافظه براى 
تسریع پروژه اینترنت اشیاء

  ایتنا | شــرکت بوفینز (Boffins) به تازگى 
طرح ویژه اى را ارائه کرده اســت کــه در صورت 
عملیاتــى شــدن، مى تواند موجب شــکل گیرى

یک انقالب در صنایع کامپیوترى شــود. بر اساس 
این طرح که توسط تیمى متشــکل از دانشمندان 
ســنگاپورى و آلمانى ارائه شده اســت قرار است 
تا بار پردازشــى سیســتم هاى کامپیوتــرى دیگر 
بر دوش واحد پردازش مرکزى یا همان ســى.پى.

یو نباشد.
بر اســاس این طرح انقالبى مى توان از حافظه رم 
(RAM) به عنوان محلى براى پــردازش داده هاى 
کامپیوترى اســتفاده کرد و به  ایــن  ترتیب ممکن 
است به زودى دیگر رم، تنها به عنوان حافظه جانبى 
پردازشى به حساب نیامده بلکه با ارتقاء شغلى بسیار 
ویژه اى به هسته پردازشى سیستم هاى کامپیوترى 

بدل گردد.
گفتنى است مطابق جزئیات این طرح، این سیستم 
بر روى رم هاى معمولى موجود در بازار قابل  اعمال 
نیســت و براى این کار نســل جدیدى از حافظه ها 
در حال طراحى اســت که البته واحدهاى طراحى 
ســخت افزار مختلفــى بــر روى ســاخت آن کار

 مى کنند.
این نســل جدید از رم ها بانام ReRAM شــناخته 
مى شوند که نسلى از رم هســتند که برخالف سایر 
نمونه هاى فعلى موجود در جهــان، حافظه موقت 

به حساب نمى آیند.

لپ تاپى که با صفحه کلیدش 
شارژ مى شود

  فارس| شرکت دل لپ تاپى را عرضه کرده 
که هم قابل تبدیل به تبلت است و هم شارژ بى سیم 

آن با استفاده از صفحه کلید ممکن است.
این روزها شارژ بى ســیم به یک اولویت مهم براى 
شرکت هاى سازنده محصوالت فناورى مبدل شده 
و شــرکت هاى مختلف راه حل هاى مختلفى را به 

همین منظور ارائه کرده اند.
در ایــن میــان دل لپ تــاپ جدیــدى بــه نام 
Latitude 7285 را عرضه کرده که براى اولین بار 

از یک صفحه شارژ خاص برخوردار است که با قرار 
گرفتن در زیر صفحه کلید برق آن را تامین مى کند.

کل سخت افزار این لپ تاپ در زیر نمایشگر آن قرار 
گرفته تا استفاده مستقل از آن بدون صفحه کلید هم 
براى کاربران ممکن شود. صفحه شارژ یاد شده پس 
از تکمیل شارژ مى تواند فعالیت لپ تاپ را به مدت 4 

ساعت ممکن کند.
قرار است این لپ تاپ در ماه مى روانه بازار شود، اما 
هنوز ویژگى هاى سخت افزارى یا قیمت آن اعالم 
نشده است. دل قصد دارد براى دیگر تولیدات خود در 

آینده هم شارژرهاى بى سیم طراحى و عرضه کند.

کلیک

فناورانه با روبات هاى لینگ آشنا شوید
نصف جهان  اگر تا حاال فیلم تــام هنکس را ندیده اید، 
اشــکالى ندارد. اما اگر دیده باشید، مى دانید که در فیلم 
«Cast Away» یک روبــات توپ ماننــد به عنوان 
جایگزین انســان ها خدمت مى کند. نام برگزیده شده 
براى این روبات، از قضا نام طــراح این روبات نگهبان 

است.
 ”Chen Wilson Wei“ که دانشمندى باهوش است، و 
کسى است که دوست داریم سازنده روبات هایمان باشد.
او در مصاحبه خود در نمایشــگاه CES 2017 گفت: 
«قصد داشــتیم این روبات را شــبیه یــک خانم زیبا 
بســازیم». این روبات کــه «Wavebot» نیز نامیده 
Audrey Hep-» مى شــود، به جاى اینکــه شــبیه
burn»باشد، بیشتر به «Darth Vader» شباهت دارد. 

چهره روبات تماما سیاه است و چیزى شبیه یک شنل به 
همراه دارد. «Wei» در ادامه گفت که ورژن سفید رنگ 
این روبات نیز ساخته شده اما شرکت قصد داشت یک 

کاراکتر جدید را بسازد.
این روبات مجهز به سیســتم تشــخیص چهره است 
 Bab،Sue بنابراین میتواند به آرامى وارد جلسه شده و
و Mary را آنجا ببیند! بــا اینکه این امکانات هنوز براى 
تست مهیا نبود، اما ایده کلى این است که روبات قابلیت 

 Wilson گفت «Wei» .انجام مکالمه را داشته باشــد
حتى قادر است جک هاى بامزه هم بگوید.

در حالت نگهبانى، که البته آن را در نمایشگاه CES نیز 
تست کردیم، روبات مى تواند در یک الگوى مسیرى از 
پیش تعیین شده در محل کار شما حرکت کند و تحرکات 
را تشخیص دهد. شخصًا چندین مرتبه روبه روى روبات 
ایستادم، او نیز در جلوى من مى ایســتاد و یا شروع به 
حرکت به دور مــن مى کرد. شــرکت «Ling AI» که 
سازنده این روبات و روبات «Jibo bot» است، در حال 
برنامه ریزى جهت ساخت روبات هاى نگهبان با قابلیت 
تماس با مقامات قانونى در صورت موجهه با مزاحمان 
است. عالوه بر این، ســخنگویان اظهار داشتند که این 
امکانات در کشــورهاى مختلف، با تفاوت هایى همراه 
خواهد بود. براى مثال در کشــورى مثل ایاالت متحده 
احتماًال تماس با 911 از طریق این روبات ها امکان پذیر 

نخواهد بود.
همیشــه تصور روباتى کــه بتواند وظایــف مرتبط با 
برگزارى یک کنفرانس را انجام دهد را داشــتم. ظاهر 
روبات مى توانــد تغییر کند و تصاویر دفتر شــما در آن 
طرف شــهر را نمایش بدهــد یا اینکه بــا جمالتى بر 
روى نمایشــگر ظاهر کند که نشان مى دهد موضوع را 

متوجه شده یا نه. به احتمال زیاد روبات مى تواند تمامى 
صداهاى درون اتاق را ضبط کند و یا در مکان هایى که 
نمى توانید حضور فیزیکى داشته باشید، به نمایندگى از 
طرف شما و با ظاهر یک آواتار به سئواالت مطرح شده 

پاسخ دهد.
«Wie» گفت که شــرکت در حــال بکارگیرى زبان 
محاوره اى جهت درك گفته هاى مردم و حتى تشخیص 
احساسات آنهاست. یکى از نمایندگان نیز اظهار داشت 
که روبات مى تواند آداب فرهنگ ادارى را رعایت کند، 
براى مثال، روبات وارد جلســات بعد از ناهار نمى شود، 
چون مى دانــد که این جلســات اکثراً جلســات مهم 
ایده پردازى هستند. روبات حتى قادر است در مواجهه با 
افراد حاضر در اتاق، رفتارهاى متفاوتى از خود بروز دهد. 
در مواجهه با مدیران رســمى تر و در برخورد با افرادى 
مانند کارمندان بخش فروش عادى تر رفتار خواهد کرد.

روبات هنوز هم در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد، اما 
نمایندگان شرکت اعالم کردند که Wavebot در آینده 
روانه بازار ایاالت متحده خواهد شد، به همین دلیل است 
که ابتدا در نمایشگاه CES به معرض نمایش گذاشته 
شده است. اما خالقیت هاى لینگ به همین روبات ختم 

نمى شود.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  12106 1395603020260   مورخ  1395/07/25   خانم مژگان جعفري به شناسنامه شماره 50072 
کدملی 1280926341 صادره اصفهان  فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  237,51  مترمربع 

پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
2- راى شماره  12450 1395603020260 مورخ  28 /1395/07 آقاي محمدعلی جمشیدي به شناسنامه شماره 
19 کدملی 1283661810 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  340,80   مترمربع 
پالك شماره    82  فرعی از     14457  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى بدر ایران شکرانى  
3- راى شماره  12451 1395603020260   مورخ   28 /1395/07 خانم زهرا محمدي کمال آبادي به شناسنامه شماره 
487 کدملی 1287892825 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  161 مترمربع 
پالك شماره    82 فرعی از   14457  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى بدر ایران شکرانى  
4- راى شماره  12816 1395603020260   مورخ   08/04/ 1395 خانم مریم بدیهی دستجردي به شناسنامه شماره 
5 کدملی 6609788847 صادره برخوار و میمه فرزند حسین درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  71,44  مترمربع 
پالك شماره 45 و 109  فرعی از 14458 اصلی که به پالك 14458,12634 تبدیل شده است واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد حسین بهرامى 
5- راى شماره  09515 13954603020260   مورخ  1395/06/03 خانم صدیقه جومردي به شناسنامه شماره 1076 
کدملی 1286605083 صادره اصفهان فرزند قاســمعلی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  90,06   مترمربع 
پالك شماره    13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى عباس روحانى اصفهانى  
6- راى شماره  03367 1395603020260   مورخ  28 /1395/02 آقاي سهیل شیرانی به شناسنامه شماره 3536 
کدملی 1285113799 صادره اصفهان فرزند نجفعلی در   ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  205,30   مترمربع پالك 

شماره    13967 و 13968  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
7- راى شماره  12033 1395603020260 مورخ 1395/07/19 خانم محبوبه کشانی به شناسنامه شماره 69597 
کدملی 1281796018 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  141,90 مترمربع پالك 
شماره   126      فرعی از   14039   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  خدامراد دهقانى ونیچه
8- راى شماره   05437 1395603020260مورخ   1395/03/11 خانم زهرا یوسفی آمرزیدآبادي به شناسنامه شماره 
1693 کدملی 1284058786 صادره قهجاورستان فرزند اسداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
249,03 مترمربع پالك شماره - فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
9- راى شماره  05436 1395603020260   مورخ   1395/03/11  آقاي  اصغر یوسفی آمرزیده آبادي به شناسنامه 
شــماره 100 کدملی 1284025901 صادره اصفهان فرزند براتعلی در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 249,03 مترمربع پالك شــماره - فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
10- راى شماره  10560 1394603020260   مورخ   1394/06/23  آقاي مرتضی مهرابی به شناسنامه شماره 75 
کدملی 6609717079 صادره دولت آباد فرزند محمد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  210,80  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15093 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى حاج علی امین الرعایا
11- راي شماره 10563 1395603020260  مورخ   1394/06/23آقاي  مهدي مهرابی به شناسنامه شماره 1629 
کدملی 1287132375 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
210,80  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15093 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى حاج علی امین الرعایا
12- راى شــماره  13269 1395603020260   مورخ   1395/08/10 خانم راضیه کریمى  به شناســنامه شماره  
1274039797  کدملی  1274039797   صادره اصفهان  فرزند  محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 50  مترمربع قسمتى از پالك شماره  135 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین کریمى وگوهرشیرانى
13- راى شماره  09302 1395603020260   مورخ   1395/05/29 آقاي ناصر پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 56933 
کدملی 1281666361 صادره اصفهان  فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت    25   مترمربع پالك شماره    
3   فرعی از   14982   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى در 

سهم على پهلوانى خوابجانى
14- راى شماره 10632 1395603020260   مورخ   06/25/ 1395 خانم رباب پیزري به شناسنامه شماره 95 کدملی 
1286142229 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  129,55  

مترمربع پالك شماره  91 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
15- راى شــماره  10631 1395603020260   مورخ   06/25/ 1395  آقاي علی نساج پوراصفهانی به شناسنامه 
شماره 184 کدملی 1291035321 صادره اصفهان فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  129,55  مترمربع پالك شماره  91 فرعی از  31 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
16- راى شماره  06780 139603020260   مورخ  06/18/ 1395  آقاي غالمرضا طاوسی به شناسنامه شماره 1302 
کدملی 1287785883 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
225,82      مترمربع پالك شماره    96  فرعی از    15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
17- راى شماره 06781  1395603020260   مورخ  04/03/ 1395  آقاي محمد طاوسی به شناسنامه شماره 770 
کدملی 1287744664 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت   
225,82    مترمربع پالك شماره    96   فرعی از   15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
18- راى شماره  10401 139603020260   مورخ  06/18/ 1395   آقاي مرتضی بخشی به شناسنامه شماره 183 
کدملی 1286204089 صادره اصفهان  فرزند کریم در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    191,24  مترمربع پالك 

شماره    15042  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
19- راى شماره  12390 1395603020260   مورخ  07/27/ 1395  آقاي حسن همتی به شناسنامه شماره 68490 
کدملی 1281781800 صادره  اصفهان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   208,10   مترمربع 

پالك شماره   13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
20- راى شماره 09533 1395603020260   مورخ  06/04/ 1395  آقاي رسول عمرانی به شناسنامه شماره 39 کدملی 
5129641035 صادره دهاقان فرزند منوچهر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  97,33  مترمربع پالك شماره  

13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
21- راى شــماره 11856 1395603020260   مورخ   07/12/ 1395  آقاي  مجید جبروتیان نیسیانی به شناسنامه 
شماره 1193 کدملی 1288868073 صادره اصفهان فرزند قاسم در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  204,97  
مترمربع پالك شماره 55  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
22- راى شماره 10407 1395603020260    مورخ   1395/06/18  خانم نفیسه مسلم زاده به شناسنامه شماره 56758 
کدملی 1280996331 صادره اصفهان  فرزند بمانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  247,80  مترمربع پالك 

شماره     15182   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
23- راى شماره 10348 1395603020260    مورخ   1395/06/17 آقاي حسن باباشاهی به شناسنامه شماره 64 
کدملی 1287832881 صادره اصفهان فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت   
322,17      مترمربع پالك شماره    13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
24- راى شــماره  10347 1395603020260   مورخ  1395/06/17 خانم زهرا حسینى به شناسنامه شماره 1605 
کدملی 1284695115 صادره اصفهان فرزند مرتضی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
322,17      مترمربع پالك شــماره      13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
25- راى شماره   10405 1395603020260   مورخ   1395/06/18 آقاي رضا سالخ زاده به شناسنامه شماره 59973 
کدملی 1281024309 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   159,38      مترمربع 
پالك شماره     8   فرعی از   99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى  آقاى رحیم آقا بزرگى     
26- راى شماره 09124 1395603020260   مورخ  26 /1395/05   آقاي  مرتضی مرادي به شناسنامه شماره 69 
کدملی 6609757569 صادره دولت آباد فرزند یداله در  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  116  مترمربع پالك 
شماره 79  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى   

آقاى فضل اله پاکفر
27- راى شماره  12146 1395603020260   مورخ   25 /1395/07  آقاي فریدون اسکندري به شناسنامه شماره 1312 
کدملی 1285757262 صادره اصفهان فرزند محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 199 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
28- راى شماره 12147 1395603020260   مورخ   1395/07/25 آقاي علی اسکندري ریزي به شناسنامه شماره 
1090 کدملی 1289329931 صادره اصفهان فرزند محمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
199 مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
29- راي شماره  9300 13946030202600   مورخ  1395/5/29 آقاي مرتضی تیرانی شمس آبادي به شناسنامه 
شماره 1100 کدملی 1283965879 صادره اصفهان فرزند اسداله در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت     257,80    
مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمود صرامى     
30- راى شماره  10635 1395603020260   مورخ   1395/06/25   آقاي رضا مصباح به شناسنامه شماره 824 کدملی 
1198904984 صادره شهرضا فرزند اسمعیل در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى   به مساحت  
256  مترمربع پالك شماره   15182 و 15182,4  واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
31- راى شــماره  10636 1395603020260   مورخ  1395/06/25  آقاي علی مصباح به شناسنامه شماره 1683 
کدملی 1287062881 صادره اصفهان فرزند رضا در   یکدانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى   به 
مساحت  256  مترمربع پالك شــماره   15182 و 15182,4  واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
32- راى شماره  10634 1395603020260  مورخ   1395/06/25  آقاي اسماعیل مصباح به شناسنامه شماره 4061 
کدملی 1288388561 صادره اصفهان  فرزند رضا در  یکدانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى   به 
مساحت  256  مترمربع پالك شــماره   15182 و 15182,4  واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
33- راى شماره  12393 1395603020260   مورخ   07/27/ 1395 خانم خدیجه سامري نژاد به شناسنامه شماره 51 
کدملی 2296490808 صادره شیراز فرزند علی اصغر در  یک باب  خانه به مساحت  274,66    مترمربع پالك شماره    47   

فرعی از   14874   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
34- راى شماره 10357 1395603020260  مورخ  06/17/ 1395 آقاي حسین مطیع الهی به شناسنامه شماره 779 
کدملی 1285301218 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   108    مترمربع 
پالك شماره    4 و 5 و 6   فرعی از    15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
35- راى شماره  10826 1395603020260  مورخ 1395/06/29 آقاي اسحاق سوادکوهی به شناسنامه شماره 42 
کدملی 1129749304 صادره فریدونشهر فرزند حیات قلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت     181,78    

مترمربع پالك شماره   15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
36- راى شماره  10839 1395603020260   مورخ   1395/06/31  خانم صدیقه بصیري کجانی به شناسنامه شماره 
38 کدملی 1249635586 صادره نائین فرزند محمدعلی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   171,75 مترمربع 
پالك شماره     474   فرعی از  99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى  بنام الهه صدر عاملى و سید محمدحسین صدر عاملى
37- راى شماره 11920 1395603020260   مورخ   07/15/ 1395  آقاي  غالمحسین محمدي قهساره به شناسنامه 
شماره 33 کدملی 1189811952 صادره اردستان فرزند ابوالفضل در  ششدانگ  یک باب  ساختمان  به مساحت  131  
مترمربع پالك شماره    59   فرعی از    14874   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر ادهمیان
38- راى شماره  04651 1394603020260   مورخ  08/14/ 1394 و راى اصالحى 139560302035000001 مورخ 
95/1/9 آقاي  قدرت اله هادي خیرآبادي به شناسنامه شماره 1 کدملی 1291698167 صادره اصفهان  فرزند خیراله به  

صورت ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت 150,30 مترمربع قسمتى از  پالك شماره 754فرعی از99 اصلی واقع در 
بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

39- راى شماره  12103 1395603020260   مورخ   06/11/ 1395  آقاي  محمد علی امینی نیسیانی به شناسنامه 
شماره 79 کدملی 1189806614 صادره اردستان فرزند حسن در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  118,40  
مترمربع پالك شماره  34 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
40- راى شماره 11908 1395603020260   مورخ   07/15/ 1395  خانم الهه تحسیري به شناسنامه شماره 3290 
کدملی 1287042333 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    393,20     مترمربع 
پالك شماره  493    فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى اصغر امین الرعایائى
41- راى شــماره 09509 1395603020260   مورخ   06/03/ 1395  آقاي علی یار اله دادي به شناسنامه شماره 
8 کدملی 5759616791 صادره چادگان فرزند علیمردان در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  98,60 مترمربع 
پالك شماره     14021   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمد بنکدار پور
42- راى شماره 33748 1394603020260   مورخ   1394/10/29  آقاي حمید رمضانی به شناسنامه شماره 87 کدملی 
1249261392 صادره نائین فرزند علی در سه دانگ مشاع  از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  132,10  مترمربع 
پالك شماره   117   فرعی از    14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى پرویز کشاورز
43- راى شماره  33749 1394603020260   مورخ   1394/10/29   خانم نرجس خانی جوي آباد به شناسنامه شماره 2 
کدملی 1249554454 صادره نائین فرزند رضاعلی در سه دانگ مشاع  از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  132,10       
مترمربع پالك شماره   117   فرعی از    14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى پرویز کشاورز
44- راى شــماره  07835 1395603020260   مورخ  1395/04/29 آقاي فتح اله پورنادر به شناسنامه شماره 10 
کدملی 1290071462 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 249,38 مترمربع پالك 
شماره - فرعی از413 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى احمد رجبى
45- راى شماره  08404 1395603020260   مورخ  1395/05/07 آقاي غالمعلی علیرضائی به شناسنامه شماره 877 
کدملی 1141095769 صادره خمینى شهر  فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت     86,95    مترمربع 
پالك شماره    1199   فرعی از     411   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
46- راى شماره  08565 1395603020260   مورخ   1395/05/11 آقاي  سیدرضا کرمانی القریشی به شناسنامه 
شماره 936 کدملی 1284919447 صادره اصفهان فرزند سیدرسول در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 530,45 
مترمربع پالك شماره 6 فرعی از 13929 اصلی واقع در در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى تاج ماه خانم شیرانى 
صبیه حاج نجف بموجب اظهارنامه ثبتى بوده که بموجب گواهى حصر وراثت 1888 شعبه 23 دادگاه عمومى اصفهان 
تاج ماه فوت و ورثه وى عبارتند از نجفعلى -حسن-رضاو حسین (شیرانى ) و بموجب گواهى حصر وراثت 3508 مورخ 
1380/11/07 شعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان نجف على فوت کرده احد از ورثه وى بنام مجتبى مورد تقاضا را بموجب 

قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند.
47- راى شــماره 12053 1395603020260   مورخ  19 /1395/07 آقاي  محمد توکلی به شناســنامه شــماره 
4160441017 کدملی 4160441017 صادره الیگودرز فرزند عبداهللا در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  32,58  
مترمربع پالك شماره 41  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
48- راى شماره 11898 1395603020260   مورخ   1395/07/15 آقاي صفرعلی مهدوي میاندشتی به شناسنامه 
شماره 28 کدملی 6219645758 صادره فرزند محمدمهدي در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  75  مترمربع 

پالك شماره   268  فرعی از   452   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
49- راى شــماره  11554 1395603020260   مورخ   1395/07/08 آقاي رضا زرودي به شناســنامه شماره 121 
کدملی 2218385775 صادره تنکابن فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  89,55  مترمربع پالك 
شماره   - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن شیرانى
50- راى شماره 11559 1394603020260   مورخ   1395/07/08 آقاي بهمن رحیمی به شناسنامه شماره 7 کدملی 
1159839379 صادره  فریدن فرزند رحیم در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  157,70  مترمربع پالك شماره    

92     فرعی از  14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
51- راى شــماره   12494 1394603020260   مورخ   1395/07/29 آقاي غالمرضا زاهدي به شناسنامه شماره 
23 کدملی 5659091131 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت     107,15    

مترمربع پالك شماره   13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
52- راى شماره  12029 1395603020260   مورخ   1395/07/19  آقاي اسداله حیدري باطانی به شناسنامه شماره 
2 کدملی 1291318933 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    300     مترمربع پالك 

شماره   15182      اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
53- راى شــماره  09687 1395603020260   مورخ   1395/06/06   آقاي  کاظم قربانی به شناسنامه شماره 17 
کدملی 5110359547 صادره  برخوار فرزند تقی در  پنج دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   320,60      
مترمربع پالك شــماره   55    فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
54- راى شماره 09686 1395603020260   مورخ   1395/06/06    خانم فاطمه قربانی سینی به شناسنامه شماره 
1 کدملی 1291294465 صادره اصفهان فرزند حسین در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
320,60      مترمربع پالك شماره   55   فرعی از    15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
55- راى شماره  06103 1395603020260   مورخ   1395/03/24 خانم صغري خدادادي به شناسنامه شماره 1123 
کدملی 4171444731 صادره الیگودرز فرزند محمد حسین در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141,25 مترمربع پالك 

شماره- فرعی از15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
56- راى شماره 12440 1395603020260   مورخ 1395/07/28 آقاي محمدرضا رحیم زاده به شناسنامه شماره 
2455 کدملی 1260749533 صادره کاشــان فرزند قدیر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت     
64,25    مترمربع پالك شماره    15178   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى فضل اله پاکفر     
57- راى شــماره  12441 1395603020260   مورخ 1395/07/28 خانم معصومه نفیسی به شناسنامه شماره 42 
کدملی 1262653101 صادره کاشان فرزند عباسعلی در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت     64,25    
مترمربع پالك شماره    15178      اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى فضل اله پاکفر     
58– راى شماره   12385 1395603020260   مورخ   1395/07/27   خانم ملوك زارعی به شناسنامه شماره 51426 
کدملی 1281611336 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت    156,90     مترمربع 

پالك شماره     4    فرعی از     14039  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
59- راى شماره  06047 1395603020260   مورخ   1395/03/23  آقاي محمدجعفر ابن عباس به شناسنامه شماره 
206 کدملی 1881461904 صادره شوشــتر فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  32,50   مترمربع 
پالك شماره    13   فرعی از     99  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسین هدایت کلیشادى
60- راى شماره  12519 1395603020260   مورخ   1395/07/29  آقاي رجب محرمی به شناسنامه شماره 1768 
کدملی 5059475506 صادره جلفا فرزند اله ویردي در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت     153,35    مترمربع 

پالك شماره   47  فرعی از      15179   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

61- راى شماره 12953 1395603020260   مورخ   1395/08/08  خانم فاطمه جعفري به شناسنامه شماره 3521 
کدملی 0579442667 صادره دلیجان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 140,90 مترمربع پالك 

شماره 315  فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
62- راى شماره  13263 1395603020260   مورخ   1395/08/10 اقاى مظفر حیدرى به شناسنامه شماره  2188  
کدملی  1209543303   صادره سمیرم  فرزند  جهان فر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 113,97  مترمربع 
قسمتى از پالك شماره  347 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم طالکوب
63- راى شــماره  13551 1395603020260   مورخ  1395/08/13  آقاي نبی اهللا مولوي وردنجانی به شناسنامه 
شماره 149 کدملی 4621012614 صادره شهرکرد فرزند امان اهللا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   141,55 
مترمربع پالك شماره  202 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على دهقانى
64- راى شماره   07597 1395603020260   مورخ 1395/04/24 آقاي حسین شعرباف زاده به شناسنامه شماره 
56736 کدملی 1281664391 صادره اصفهان فرزند بمانعلی در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   159,35   
مترمربع پالك شماره    60   فرعی از    99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى در سهم ابراهیم آقاجانى دلیگانى    
65- راى شماره   12354 1395603020260   مورخ 1395/07/26  آقاي اصغر توکلی جونقانی به شناسنامه شماره 
3432 کدملی 4679122005 صادره فارسان فرزند محمدحسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  138,40  
مترمربع پالك شماره  37 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى رضا مظاهرى
66- راى شماره   13103 1395603020260   مورخ 1395/08/08   آقاي  علی مهدویان فرد به شناسنامه شماره 1094 
کدملی 1292539402 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  17,68  مترمربع پالك 

شماره  62 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
67-راى شماره   12387 1395603020260   مورخ 1395/07/27   آقاي ابراهیم نجار به شناسنامه شماره 61 کدملی 
4650532302 صادره بروجن  فرزند قربانعلی در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    191,70     مترمربع پالك شماره     

41    فرعی از  15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
68- راى شماره   13541 1395603020260   مورخ 1395/08/13 آقاي  اکبر نوشاد به شناسنامه شماره 3010 کدملی 
4620238112 صادره شهرکرد فرزند اسداله در  ششدانگ  یک باب خانه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى  به مساحت 129,40   
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14058 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسین لنجانى طامه
69-  راى شماره   12936 1395603020260   مورخ 1395/08/05 آقاي سعید بنت اسد به شناسنامه شماره 1919 
کدملی 1283587841 صادره  اصفهان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  66,15  مترمربع پالك 

شماره  23 فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
70- راى شماره   07950 1395603020260   مورخ 1395/04/31 خانم ثریا شکاري چاهریسه به شناسنامه شماره 
2518 کدملی 1293478581 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    76,08   مترمربع 
پالك شماره    77   فرعی از    15187   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى یداله زارعى خوابجانى    
71- راى شــماره  13257  1395603020260   مورخ 1395/08/10 اقاى فضل اله رضوانى سیچانى به شناسنامه 
شماره  574  کدملی  1288670885   صادره اصفهان  فرزند عبدالصمد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 124,04  مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
72- راى شماره   13258 1395603020260   مورخ    1395/08/10 خانم لیال حاجى رمضان به شناسنامه شماره  
1518  کدملی  1286724740   صادره اصفهان  فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 124,04  مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
73- راى شماره   10425 1395603020260   مورخ    1395/06/18  آقاي فرهاد محقق دولت آبادي به شناسنامه 
شماره 532 کدملی 1285709081 صادره اصفهان فرزند علی در دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    
240,85   مترمربع پالك شماره     15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على محقق دولت آبادى   
74- راى شماره   10426 1395603020260   مورخ  1395/06/18  خانم مهین کیخسروي به شناسنامه شماره 202 
کدملی 1284447431 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در یک  دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    
240,85     مترمربع پالك شماره     15178   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على محقق دولت آبادى   
75- راى شماره   10427 1395603020260   مورخ    1395/06/18 آقاي علیرضا محقق دولت آبادي به شناسنامه 
شــماره 3333 کدملی 1287149367 صادره اصفهان فرزند علی در دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به 
مساحت    240,85     مترمربع پالك شماره     15178     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على محقق دولت آبادى   
76- راى شماره   10428 1395603020260   مورخ    1395/06/18آقاي شیرین محقق دولت آبادي به شناسنامه 
شــماره 378 کدملی 1285788133 صادره اصفهان فرزند علی در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه به 
مساحت    240,85   مترمربع پالك شماره     15178   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على محقق دولت آبادى   
77- راى شماره   12386 1395603020260   مورخ  1395/07/27 آقاي  خدا خواست محمدي به شناسنامه شماره 

1029 کدملی 4668947733 صادره لردگان فرزند یوسف در  ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  180,37   مترمربع 
پالك شماره     460  فرعی از     14874   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
 78- راى شماره   28455 1395603020260   مورخ    1395/07/29 آقاي  سعید آقابزاز به شناسنامه شماره 77 کدملی 
1285673549 صادره اصفهان فرزند احمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 96,69  مترمربع 
پالك شماره 13856 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بانو 
بیگم زارعى خوابجانى انتقال شده است و مورد تقاضا با قولنامه عادى از طرف نامبرده به سعید آقا بزاز واگذار و ایشان 

مقدار 4 دانگ آن را به متقاضى  واگذار نموده است
79- راى شماره   28456 1395603020260   مورخ    1395/07/29 خانم مرضیه پوریاي ولی به شناسنامه شماره 
1527 کدملی 1284712850 صادره اصفهان فرزند احمد در چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
96,69  مترمربع پالك شماره 13856 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالک رسمى بانو بیگم زارعى خوابجانى انتقال شده است و مورد تقاضا با قولنامه عادى از طرف نامبرده به سعید آقا بزاز 

واگذار و ایشان مقدار 4 دانگ آن را به متقاضى  واگذار نموده است
80-  راى شــماره   12109 1395603020260   مورخ    1395/07/25 خانم عزت علی زاده کافشانی به شناسنامه 
شماره 766 کدملی 1289354278 صادره اصفهان فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  163,80  مترمربع پالك شماره   -فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
81- راى شماره   12112 1395603020260   مورخ    07/25/ 1394 آقاي محمد رضا نصیري بابادگانی به شناسنامه 
شماره 2 کدملی 2549867181 صادره سپیدان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  163,80  مترمربع پالك شماره   -فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
82- راى شماره   14187 1395603020260   مورخ    1395/08/22 اقاى مهدى داورى دولت آبادى   به شناسنامه 
شماره 1139 کدملی 1287238025  صادره اصفهان  فرزند اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
88,76  مترمربع از پالك شماره 67 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن جوهرى
83- راى شــماره   06767 1395603020260   مورخ    1395/04/03   آقاي حسین نوروزي به شناسنامه شماره 7 
کدملی 5499679150 صادره تیران فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   107,83      مترمربع پالك 

شماره   13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
84- راى شماره   12376 1395603020260   مورخ    1395/07/27 آقاي محمدرضا عباسیان  به شناسنامه شماره 86 
کدملی 1290396892 صادره خمینى شهر فرزند علی درششدانگ  یک باب کارگاه صنعتى   به مساحت  75  مترمربع 

پالك شماره  268 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
85- راى شماره   12380 1395603020260   مورخ    1395/07/27 آقاي ایرج عاطفی به شناسنامه شماره 54 کدملی 
6219770315 صادره فریدن فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب واحد تجارى  به مساحت  99,80  
مترمربع پالك شماره 841  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
86- راى شماره   12381 1395603020260   مورخ    1395/07/27آقاي رحمت اله منوچهري به شناسنامه شماره 
275 کدملی 1189249146 صادره اردستان فرزند فتح اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب واحد تجارى  به 
مساحت  99,80  مترمربع پالك شماره 841  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
87- راى شماره   11397 1395603020260   مورخ    1395/07/07  آقاي  علیرضا رجبی خرزوقی به شناسنامه شماره 
4199 کدملی 1283618915 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت    59,20 مترمربع 
پالك شماره 64  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسن رجبی خرزوقی
88-راى شماره   31130 1395603020260   مورخ    1395/09/23  خانم کبري حیدري به شناسنامه شماره 722 
کدملی 6219546431 صادره بوئین و میاندشت فرزند محمدحسین نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب 
ساختمان قسمتی از پالك شماره61و115 فرعی از14874 اصلی به مساحت 167مترمربع  واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
89- راى شماره   31126 1395603020260   مورخ    1395/09/23 خانم حسین زمانی به شناسنامه شماره 11 کدملی 
6219838025 صادره مرکزي فرزند محمدعلی  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان قسمتی از 
پالك شماره61و115 فرعی از14874 اصلی به مساحت 167مترمربع  واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
90- راى شــماره   09521 13956030202600   مورخ 1395/06/03 آقاي  سید اکبر احمدي به شناسنامه شماره 
413 کدملی 1284647366 صادره  اصفهان فرزند سید نصراله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت    117  مترمربع 
پالك شماره     108  فرعی از   14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عباسعلى کرمانى      
91- راى شماره   12946 1395603020260   مورخ 1395/08/05 آقاي مجتبی کرباسیان به شناسنامه شماره 162 
کدملی 1287854664 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه تمام  به مساحت  153,90  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
92- راى شــماره   06774 1395603020260   مورخ 1395/04/03 آقاي حسین حیدري سودجانی به شناسنامه 
شماره 8 کدملی 4621947389 صادره شهرکرد فرزند رجبعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت    164,75  مترمربع پالك شماره     59    فرعی از 14874    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
93- راى شــماره   06775 1395603020260   مورخ    1395/04/03 خانم اقلیما طاهري سودجانی به شناسنامه 
شماره 2963 کدملی 4620315419 صادره شهرکرد فرزند حیدرقلی در  یک دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت    164,75     مترمربع پالك شماره     59    فرعی از 14874    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
94- راى شماره   06776 1395603020260   مورخ    1395/04/03آقاي اکبر حیدري به شناسنامه شماره 62664 
کدملی 1281053449 صادره اصفهان فرزند حسین در  یک دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    
164,75     مترمربع پالك شماره   59   فرعی از 14874   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
95- راى شماره   10406 1395603020260   مورخ  1395/06/18 آقاي فریدون اکبري سامانی به شناسنامه شماره 
2384 کدملی 1817719068 صادره آبادان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب  خانه   به مساحت   52,80      مترمربع 

پالك شماره    15082    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
96- راى شماره 12791 1395603020260   مورخ  1395/08/04  آقاي پرویز شیرانی به شناسنامه شماره 47115 
کدملی 1280896736 صادره اصفهان فرزند صادق در  ششدانگ  یک باب کارگاه به مساحت  67  مترمربع پالك شماره  

268 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
97- راى شماره  12951 1395603020260   مورخ  05 /08/ 1395  خانم مهري پهلوانی نژاد خوابجانی به شناسنامه 
شماره 952 کدملی 1286832098 صادره اصفهان فرزند حسین در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 42,10 
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13452 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
98- راى شماره 08496 1395603020260   مورخ  10 /05/  1395 آقاي  ناصر صالحی به شناسنامه شماره 1347 
کدملی 1282761048 صادره اصفهان فرزند امان اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  170,73  مترمربع پالك 

شماره 986  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
99- راى شماره  11897 1395603020260   مورخ  14 /07/ 1395 آقاي ناصر صالحی به شناسنامه شماره 1347 
کدملی 1282761048 صادره اصفهان فرزند امان اله در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت    58,76 مترمربع پالك 

شماره 986  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
100- راى شماره  14269 1395603020260   مورخ  22 /05/ 1395 آقاي محسن شهرنازکیان به شناسنامه شماره 
45717 کدملی 1280882751 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ  یک باب ساختمان تجارى و زمین محصور 
متصله  به مساحت  288,14  مترمربع پالك شماره  248 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک 
رسمى صدیقه قرآنى بموجب تقسیم نامه 3,12950   مورخ 1348/06/09  دفتر36 اصفهان بوده که نامبرده بموجب 
گواهى حصر وراثت شماره 381 مورخ 1365/6/20 شعبه 3 دادگاه حقوقى اصفهان فوت نموده که مورد درخواست از 

طرف ورثه صدیقه  بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
101- راى شماره  12947 1395603020260   مورخ  05 /1395/08 آقاي علیرضا کهکشان به شناسنامه شماره 
1304 کدملی 1199099449 صادره شهرضا فرزند عزیزاله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
81,90 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلی زارعی شمس آبادي
102- راى شماره  12949 1395603020260   مورخ  05 /08/ 1395 خانم زهرا برزگري به شناسنامه شماره 647 
کدملی 1199408670 صادره شــهرضا فرزند رحمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
81,90 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلی زارعی شمس آبادي
103- راى شماره  13109 1395603020260   مورخ  08 /08/ 1395 آقاي  سید محسن رحیمی به شناسنامه شماره 
2882 کدملی 1091379491 صادره نجف آباد فرزند سید عبداله در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 200   
مترمربع پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
104- راى شماره  10413 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي  علی اصغر یقینی به شناسنامه شماره 1560 
کدملی 1291946756 صادره اصفهان فرزند کمال در  ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  188  مترمربع پالك 

شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
105- راى شماره  13093 1395603020260   مورخ  08 /08/ 1395 خانم مهري رنجکش آدرمنابادي به شناسنامه 
شماره 745 کدملی 1286686253 صادره اصفهان  فرزند علی   در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 145,60  مترمربع پالك شماره 14  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که قولنامه عادى مع 
الواسطه از مالک رسمى مرحوم شکراله آتشی احدي از ورثه مرحوم علی اکبر آتشی   موضوع تقسیم نامه 57464 مورخ 

1350/8/8  دفتریک  اصفهان
106- راى شــماره  13098 1395603020260   مورخ  08 /08/  1395 آقاي  رضا تمیمی نژاد به شناسنامه شماره 
1024 کدملی 0045409587 صادره تهران فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
145,60  مترمربع پالك شماره 14  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که قولنامه عادى مع الواسطه از 
مالک رسمى مرحوم شکراله آتشی احدي از ورثه مرحوم علی اکبر آتشی   موضوع تقسیم نامه 57464 مورخ 1350/8/8  

دفتریک  اصفهان
107- راى شماره  06068 1395603020260   مورخ  04 /03/ 1395 خانم طیبه سلطانیان به شناسنامه شماره 763 
کدملی 1287929583 صادره اصفهان  فرزند ناصر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 121 مترمربع پالك شماره      
562   فرعی از    14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمود چیت ساز       
108- راى شماره  09305 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395 آقاي حسینقلی افشاري به شناسنامه شماره 306 
کدملی 5558613068 صادره  فارسان فرزند عبدالخالق در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    240,35  مترمربع 
پالك شماره   27  فرعی از  14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن امینى آزادانى       
109- راى شماره  12384 1395603020260   مورخ  27 /07/ 1395 خانم مرضیه همایونی نجف آبادي به شناسنامه 
شماره 1927 کدملی 1286758981 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب  ساختمان  به مساحت    164,95     
مترمربع پالك شــماره   82   فرعی از  14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
110- راى شماره  13313 1395603020260   مورخ  10 /08/ 1395  خانم سمیه سهیلیان به شناسنامه شماره 1510 
کدملی 1287241727 صادره اصفهان فرزند بهمن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  124,45  مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى احمد صادقى برزانى
111- راى شماره  03416 1395603020260   مورخ  29 /02/ 1395 آقاي محمد خداپرست به شناسنامه شماره 17 
کدملی 1129742334 صادره فریدونشهر فرزند غالمرضا در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     
161,77   مترمربع پالك شماره 15182    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
112- راى شماره  03415 1395603020260   مورخ  29 /5/02 139 خانم کبري حبیبی ترکمان به شناسنامه شماره 
2 کدملی 2755088869 صادره ارومیه فرزند نوحعلی در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     
161,77    مترمربع پالك شماره 15182    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
113- راى شماره  13262 1395603020260   مورخ  10 /08/ 1395  اقاى اصغر عبدالهى کجانى به شناسنامه شماره  
58901  کدملی  1281014958   صادره اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 714,56  
مترمربع قسمتى از پالك شماره  136 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى عشوریون
114- راى شماره  13520 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 آقاي  حسین کوه کن علی آبادي به شناسنامه 
شماره 1 کدملی 1189890275 صادره اردستان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 136,31   مترمربع 

پالك شماره 324  فرعی از  14915اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
115- راى شماره  12134 1395603020260   مورخ  25 /07/  1395  آقاي  اسداله نجاریان جزي به شناسنامه شماره 
176 کدملی 5110487456 صادره شاهین شهر فرزند امراله در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 271,25 
مترمربع پالك شماره 22  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

116- راى شماره  33809 1394603020260   مورخ  29 /10/ 1394  خانم بهجت کفاشی به شناسنامه شماره 2093 
کدملی 1818824558 صادره آبادان فرزند فیض اله در  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 148,84 مترمربع پالك 

شماره45 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
117- راى شماره  10421 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي محمدرضا فتاحی نیسیانی به شناسنامه 
شماره 2008 کدملی 1189228221 صادره اردستان فرزند میرزااسماعیل در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
145,65       مترمربع پالك شماره    93   فرعی از   14915    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج ابراهیم طالکوب   
118- راى شماره  11907 1395603020260   مورخ  15 /07/ 1395 آقاي امیر میثم زارعین به شناسنامه شماره 1825 
کدملی 1293055514 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  65,13    مترمربع 

پالك شماره    15082   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
119- راى شماره  10397 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  خانم مهنازالسادات وفازاده به شناسنامه شماره 
11704 کدملی 1293339717 صادره اصفهان فرزند سیدعباس در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت   100,60      مترمربع پالك شــماره  83   فرعی از      14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
120- راى شماره  10396 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي میثم آرزومند به شناسنامه شماره 5496 
کدملی 1287281567 صادره اصفهان فرزند احمد در چهار  دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
100,60      مترمربع پالك شماره  83   فرعی از    14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
121- راى شماره  09286 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395 آقاي محمدباقر قدم زن به شناسنامه شماره 
12389 کدملی 1292276886 صادره اصفهان فرزند محسن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت   
116,20      مترمربع پالك شماره  23   فرعی از  99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا احمدى دارانى
122- راى شماره  09285 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395 خانم پریسا قدم زن به شناسنامه شماره 9220 
کدملی 1293314862 صادره اصفهان  فرزند محسن در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
116,20      مترمربع پالك شماره  23 فرعی از    99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا احمدى دارانى
123- راى شماره  08401 1395603020260   مورخ  07 /05/ 1395آقاي رسول صالحى به شناسنامه شماره 2703 
کدملی 1284934195 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت   92/16مترمربع پالك 
شماره  4   فرعی از  15182   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى غالمعلى پهلوانى خوابجانى
124- راى شماره  06473 1395603020260   مورخ  31 /03/ 1395 آقاي احمد جبار زارع  به شناسنامه شماره 42272 
کدملی 1280848294 صادره اصفهان فرزند باقر در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت 181/32  مترمربع پالك 

شماره  2   فرعی از  13929   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
125- راى شماره  11769 1395603020260   مورخ  11 /07/ 1395 آقاي سید مهدى موسوى به شناسنامه شماره 
29955 کدملی 1282227092 صادره اصفهان فرزند رحیم در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  15/60  مترمربع 
پالك شماره  75   فرعی از  14039   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى رضا میر حسینى
126- راى شماره  12006 1395603020260   مورخ  18 /07/  1395 آقاي اسداهللا کیانى  به شناسنامه شماره 31 
کدملی 4622951290 صادره شهرکرد فرزند روح اهللا در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  174,40  مترمربع پالك 

شماره  710   فرعی از  99   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
127- راى شماره  13703 1395603020260   مورخ  16 /08/ 1395 آقاي غالمحسن کریمى  به شناسنامه شماره 
483 کدملی 1829042459 صادره خرمشهر فرزند محمد نبى در ششدانگ  یک باب  ساختمان نیمه ساز به مساحت  
186,32 مترمربع پالك شماره  فرعی از  309   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
128- راى شماره  15114 1395603020260   مورخ  07 /09/ 1395  آقاي مجید کدخدایان امینه  به شناسنامه شماره 
43440 کدملی 1280323159 صادره اصفهان  فرزند حسین در ششدانگ  یک باب  کارگاه به مساحت  1330,66 
مترمربع پالك شماره 35 فرعی از  412   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
129- راى شــماره  10388 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  آقاي سعید کدخدایان امینه  به شناسنامه 
شماره 1706 کدملی 1284734595 صادره اصفهان  فرزند حسین در ششدانگ  یک باب  کارگاه به مساحت  1245,6 
مترمربع پالك شماره 35 فرعی از  412   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
130- راى شماره  10027 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395آقاي احمدرضا فرهنگ اسماعیل ترخانی  به 
شناسنامه شماره 218 کدملی 1286979331 صادره اصفهان  فرزند هاشم در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب  
ساختمان   به مساحت    284,18  مترمربع پالك شماره    133  فرعی از  14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
131- راى شــماره  10026 1395603020260   مورخ  11 /06/ 1395 آقاي عبد الرســول ملکوتی  به شناسنامه 
شماره 70 کدملی 1291076913 صادره اصفهان فرزند امین اله در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت    284,18  مترمربع پالك شماره    133  فرعی از    14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
132- راى شــماره  08403 1395603020260   مورخ  07 /05/ 1395 خانم اعظم ســادات احمدي به شناسنامه 
شماره 2521 کدملی 0056659369 صادره تهران فرزند سیدابراهیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   151,10      
مترمربع پالك شماره   93  فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عزیزاله شیخان    
133- راى شماره  14212 1395603020360   مورخ  22 /08/ 1395 اقاى حسن بنائیان مفرد   به شناسنامه شماره 645 
کدملی 1285628942  صادره اصفهان  فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  248,25  مترمربع از 
پالك شماره 11 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى ابوالفضل قدوسى دهنوى
134- راى شماره  13180 1395603020260   مورخ  9 /08/ 1395 آقاي  محمدتقی عشاق به شناسنامه شماره 65 
کدملی 5129567961 صادره سمیرم سفلى فرزند عباس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 87,60   مترمربع پالك 

شماره  84 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
135- راى شماره  14119 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 خانم ملوك زارعى  به شناسنامه شماره  51426  
کدملی 1281611336  صادره اصفهان  فرزند محمود  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 510,93  
مترمربع از پالك شماره 86 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
136- راى شماره  14183 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 اقاى منصور شیرانى بیدابادى   به شناسنامه 
شماره 1265 کدملی 1285448898  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
188,81  مترمربع از پالك شماره 14017  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمدقلى شیرانى بیدابادى
137- راى شماره  12229 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395  آقاي  محمد علی امینی نیسیانی به شناسنامه 
شماره 79 کدملی 1189806614 صادره اردستان فرزند حســن در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  206  
مترمربع پالك شماره  17 فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
138- راى شماره  13374 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395  اقاى احمد رعنائى  به شناسنامه شماره  397  
کدملی  1285357884  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  151,80  
مترمربع از پالك شــماره  38  فرعى از 13307  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى نازنین صدیقى
139- راى شماره  25443 1393603020260   مورخ  12 /12/ 1393 آقاى عباس نقی زاده به شناسنامه شماره 4 
کدملی 1189735202 صادره فرزند سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 130,47 مترمربع قسمتى از  

پالك شماره فرعی از15111 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
140- راى شماره  09525 1395603020260   مورخ  03 /06/ 1395  آقاي رحیم ماهري اصفهان به شناسنامه شماره 
60797 کدملی 1281706566 صادره  اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت     
254,70    مترمربع پالك شماره   13752   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى سید اکبر زارعى    
141- راى شماره  09524 1395603020260   مورخ  03 /06/ 1395خانم رضوان توکلی به شناسنامه شماره 1595 
کدملی 1286788031 صادره اصفهان  فرزند اسمعیل در سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت     
254,70    مترمربع پالك شماره  13752   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى سید اکبر زارعى    
142- راى شماره  12084 1395603020260   مورخ  27 /1395/04 خانم آسیه کاردان به شناسنامه شماره 5511 
کدملی 1287281710 صادره اصفهان فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 116,20  مترمربع پالك 

شماره    6   فرعی از   13768  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
143- راى شماره  06713 1395603020260   مورخ  24 /1395/04 آقاي  هوشنگ نصراصفهانی به شناسنامه شماره 
1954 کدملی 1283491915 صادره اصفهان فرزند مصطفی در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع پالك 

شماره - فرعی از13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
144- راى شماره  36948 1394603020260   مورخ  17 /1394/12 آقاي محمد خلیلی به شناسنامه شماره 52 کدملی 
5110478902 صادره شاهین شهر فرزند علی در  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  50,91 مترمربع پالك شماره     
13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  محمد صدرى     
145- راى شماره  11796 1395603020260   مورخ  11 /1395/07 آقاي امراله امیري به شناسنامه شماره 1262 
کدملی 1198956232 صادره شهرضا فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  
127,27       مترمربع پالك شماره   93  فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى ابراهیم طالکوب          
146- راى شماره  11795 1395603020260   مورخ  11 /1395/07 خانم طاهره صالح پور شهرضائى  به شناسنامه 
شماره 202 کدملی 1199022241 صادره شهرضا فرزند رمضانعلی در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت  127,27  مترمربع پالك شماره  93  فرعی از  14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى ابراهیم طالکوب          
147- راى شماره  11893 1395603020260   مورخ  14 /1395/07 آقاي مهدي میزبانی به شناسنامه شماره 1814 
کدملی 1285003691 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت     289,95    مترمربع 
پالك شماره     4 و 5 و 6  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
148- راى شماره  12876 1395603020260   مورخ  5 /1395/08 خانم میترا اسالمی دوست به شناسنامه شماره 
3101 کدملی 4679852178 صادره فارسان فرزند داود در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  219,25  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
149- راى شماره  12416 1395603020260   مورخ  27 /1395/07 خانم معصومه حاجیان حسین آبادي به شناسنامه 
شماره 122 کدملی 1293541176 صادره اصفهان فرزند اصغر در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   180      
مترمربع پالك شماره  309   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى  آقاى محسن دهقانیان      
150- راى شــماره  09518 1395603020260   مورخ  03 /1395/06 آقاي خلف علی قمشه به شناسنامه شماره 
17 کدملی 1129695123 صادره فریدونشهر فرزند عبدالحسین در ششدانگ  یک باب  مغازه به مساحت    101,49     
مترمربع پالك شماره  263    فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى  آقاى  جواد پرستارى  
151- راى شماره  12396 1395603020260   مورخ  27 /1395/07آقاي عباس منصوري حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 66 کدملی 6609725985 صادره دولت آباد فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت   169,50  مترمربع پالك شماره    115 و 11142  فرعی از    14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
152- راى شــماره  12397 1395603020260   مورخ  27 /1395/07   خانم اقــدس منصوري حبیب آبادى  به 
شناسنامه شماره 50819 کدملی 1281605263 صادره اصفهان  فرزند سید علی در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب  ساختمان   به مساحت   169,50  مترمربع پالك شماره    115 و 11142  فرعی از    14874  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
153- راى شماره  07556 1395603020260   مورخ  23 /1395/04 خانم زهرا مشبکی اصفهانی به شناسنامه شماره 
63058 کدملی 1281727946 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   80,85      مترمربع 

پالك شماره    15128  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
154- راى شــماره  12388 1395603020260   مورخ  27 /1395/07 آقاي سید حمید رضا جزائري به شناسنامه 
شماره 1498 کدملی 1288918331 صادره اصفهان فرزند سید مصطفی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت     

200    مترمربع پالك شماره  13973  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
155- راى شماره  14181 1395603020260   مورخ  22 /1395/08 آقاي حسن صادقی هسنیجه به شناسنامه شماره 
3454 کدملی 1284976106 صادره اصفهان  فرزند یداله در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت   169,67      مترمربع 
پالك شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که بموجب سند  30172    مورخ   1355/2/26    دفتر اسناد 

رسمى شماره  36    اصفهان به یداله صادقى هسنیجه انتقال که متقاضى احدى از وراث وى مى باشد .
م الف: 30054 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/5  تاریخ انتشار نوبت دوم:  95/10/20  ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان /10/175
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   خبر آنالین | «جان تفــت» دیپلمات کهنه کار و ســفیر 
بــط آمریــکا در روســیه کــه زمان مســئولیت وى  ا و ر

ز دو کشــور بــه پاییــن تریــن ســطح  ا

سال 1991 تاکنون رسیده است در فهرست سیاه «دونالد ترامپ» 
قرار گرفت.

شبکه تلویزیونى روســى «ار. ب. کا»  با اشــاره به توصیه رئیس 
منتخب آمریــکا براى اســتعفاى جمهورى 

داوطلبانه سفیران این کشور 
در خارج، اعالم کرد که 
جان تفت نیز در این 

فهرست قرار دارد.
ایــن رســانه افزوده 
که با توجه بــه برنامه 
ترامپ براى پاکســازى 
ســفارتخانه هاى آمریکا 
از سفیران «باراك اوباما» 
ســفیر کنونى در روسیه که 
ســال 2014 این مسئولیت را 
در اختیار گرفت نیز شامل برکنارى 

مى شود.
مســئولیت  زمان 
تفت در روسیه، 
بدتریــن دوره 
دو  روابــط 
به  کشــور 
مى  شمار 
و  رود 
ى  ا بــر
نمونــه 
ســال 
 2016
کــه 

مسکو دفاتر دو سازمان اجتماعى آمریکایى داراى تجربه راه اندازى 
انقالب هــاى رنگى را به دلیــل تالش براى انجــام فعالیت هاى 
غیرمعمول بست، واشــنگتن این اقدام را ضربه اى به دموکراسى 

خواند.
وى از سال 1996 تا 1999 به عنوان معاون سفیر آمریکا در مسکو 
حضور داشت و سپس سال 2000 با سمت سفیرى به لیتوانى که تا 
پیش از فروپاشى (سال 1991) از جمهورى هاى شوروى وقت بود، 

اعزام شد.
از نگاه کارشناسان، تفت در دور کردن لیتوانى از مسکو و تبدیل این 
کشور به متحد نظامى سیاســى ضدروسى غرب و ناتو نقش مهمى 

داشت.
سفر به اوکراین در سال 2004 و ابراز نگرانى از نتایج انتخابات این 
کشور به عنوان نماینده وزارت خارجه آمریکا نیز از دیگر اقدام هاى 

وى بود.
تفت همچنین از ســال 2005 تا 2009 مسئولیت سفارت آمریکا در 
گرجســتان را بر عهده گرفت و با توجه به پشتیبانى از راهبرد دورى 

این جمهورى سابق شوروى از روسیه نو در تفلیس قدردانى شد.
اما مهمترین نتیجه دوران مسئولیت هاى سیاسى وى در سفارتخانه 
هاى کشورهاى مختلف، اواخر سال 2013 و اوایل 2014 رخ داد که 

سفیر آمریکا در اوکراین بود.
در این دوره حکومت وقت اوکراین به ریاســت جمهورى «ویکتور 
یانوکوویچ» که پس از برگزارى یک انتخابات مــورد تأیید از نظر 
نهادهاى اروپایى روى کار آمده بود، در برابــر اعتراض ها و تجمع 
هاى خیابانى مورد حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا نتوانست مقاومت 

کند و سقوط کرد.
فرار یانوکوویچ به روسیه منجر به ســرنگونى حکومت وقت شد و 
سپس پیامدهاى روى کار آمدن دولت ضدروسى در اوکراین از اوایل 
سال 2014 تاکنون روابط مسکو با اتحادیه اروپا و آمریکا را تقریبًا به 

نقطه توقف رسانده است.
برگزارى همه پرسى در شــبه جزیره کریمه که نتیجه آن الحاق به 
روسیه و جدایى از اوکراین بود و همچنین درگیرى ها در شرق این 
کشور که مسکو به عنوان متهم حمایت از جدایى طلبان معرفى شده 

است، دو طرف را وارد تحریم ها و تهدیدهاى متقابل کرد.
از سه سال پیش تاکنون اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم هاى گسترده 
اقتصادى و مالى را علیه روسیه اجرا مى کنند و این کشور نیز سعى 

کرده است، پاسخ هاى متقابلى به این اقدام ها بدهد.
این وضعیت و همچنین اقدام هاى نظامى آمریکا و پیمان آتالنتیک 
شمالى (ناتو) زیر فشار واشنگتن نزدیک و هم مرز روسیه در لتونى، 
استونى، لیتوانى، گرجستان و مولداوى پنج جمهورى سابق شوروى و 

همزمان استقرار سامانه موشکى آمریکا در رومانى و لهستان، تیرگى 
بیشترى بر روابط غرب به ویژه واشنگتن با مسکو حاکم کرده است.

«دیمیترى مدودیف» نخست وزیر روســیه در این باره گفته است: 
مناسبات روسیه و آمریکا به پایین ترین سطح سقوط کرده و واشنگتن 
مسئول بروز وضعیت کنونى است. متأســفانه به دلیل رویدادهاى 
اوکراین و اقدام هاى دولت اوبامsا، شاهد وضعیت کنونى در روابط 

دوجانبه هستیم.
«ویتالى چورکین» نماینده دائمى روســیه در ســازمان ملل حتى 
اعالم کرده است: روابط مسکو و واشــنگتن به پایین ترین سطح و 
دوره جنگ سرد رسیده و وضع کلى بسیار بد و بدترین از سال 1973 

(شوروى) تاکنون است.
همزمان با مطرح شدن موضوع استعفاى سفراى آمریکا در خارج با 
آغاز کار دولت آینده این کشور از 20 ژانویه، «دانا روراباهر» مشاور 
«هنرى کیسینجر» و «توماس گِرم» کارشناس سیاسى نامزدهاى 
اصلى جانشینى تفت ســفیر کنونى ایاالت متحده در روسیه معرفى 

شده اند.
روزنامه روسى «ایزوستیا» ســه روز پیش با استناد به منابع خبرى 
خود گزارش داد که رئیس جمهورى منتخب آمریکا، پســت مقام 
سفیرى آمریکا در روســیه را عنصر کلیدى در عادى سازى روابط 

دو کشور مى داند.
منبع خبرى ایزوستیا اظهار داشــت که تعیین سفیر جدید آمریکا در 

روسیه به معناى تعویض تیم است.
روزنامه روسى نوشته است که روراباهر ســال 2015 اعالم کرده، 
مسکو تهدیدى براى واشنگتن به شــمار نمى رود، بلکه تروریسم 
افراطى مشکلى است که دو کشور باید با آن مبارزه کنند و از سوى 
دیگر، وى افتخار آشــنایى شــخصى با «والدیمیر پوتین» رئیس 

جمهورى روسیه در سال هاى دهه 90 را پنهان نمى کند.
توماس گِرم دیگر نامزد ســفیرى آمریکا در روســیه نیز به عنوان 
کارشناس امور مســائل این کشــور، واقع بین و مصلحت اندیش 
در روابط دو کشور شناخته مى شــود و پشتیبان خارج کردن عنصر 
ایدئولوژى از قالب روابط به شمار مى رود که البته این نگرش براى 

روس ها مطلوب است.
پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند، ترامپ مى خواهد کیسینجر 
را که رابطه دوستى با پوتین دارد، مأمور بازسازى روابط واشنگتن و 
مسکو کند و اکنون نیز مى توان دو گزینه مطرح براى سفیرى آمریکا 

در روسیه را در همین چارچوب ارزیابى کرد.
ترامپ تاکنون بارها اعالم کرده که خواستار بهبودى روابط کاخ سفید 
و کرملین با هدف همگرایى براى حل مسائل مختلف است و حتى 
«کارتر پیچ» مشاور وى ماه گذشــته در مسکو وعده امکان بازبینى 

سیاست هاى ضدروســى اوباما در مورد اوکراین و موضوع الحاق 
کریمه به روسیه را مطرح کرد.

پشت پرده پاکسازى سفارتخانه هاى آمریکا توسط ترامپ
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بــط آمریــکا در روســیه کــه زمان مســئولیت وى  ا و ور
ز دو کشــور بــه پاییــن تریــن ســطح  ا

سال1991 تاکنون رسیده است در فهرست سیاه «دونالد ترامپ» 
قرار گرفت.

شبکه تلویزیونى روســى «ار. ب. کا»  با اشــاره به توصیه رئیس 
منتخب آمریــکا براى اســتعفاى جمهورى

داوطلبانه سفیران این کشور 
در خارج، اعالم کرد که 
ججان تفت نیز در این 

ففهرست قرار دارد.
ایــن رســانه افزوده 
با توجه بــه برنامه  که
ترامپ براى پاکســازى 
ســفارتخانه هاى آمریکا 
از سفیران «باراك اوباما» 
ســفیر کنونى در روسیه که 
2014 این مسئولیت را 4ســال

دردر اختیار گرفت نیز شامل برکنارى 
مىمىشود.

مســئولیت  زمان 
تفت در روسیه، 
بدتریــن دوره 
دو  روابــط 
به  کشــور 
مى  شمار 
و  رود 
ى  ا بــر
نمونــه 
ســال 
2016
کــه 
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 اپوزیســیون ونزوئال مى خواهد با اعالم اینکه «نیکوالس 
مادورو» پست خود را ترك کرده است، انتخاب زودهنگام 

در این کشور برگزار کند.
به گزارش تسنیم، اپوزیسیون ونزوئال که اکثریت پارلمان 
را براى دومین سال در دســت دارد، رئیس جدید پارلمان را 
انتخاب کرد. «خولیو بورخس» 47 ساله به عنوان رئیس جدید 
پارلمان ونزوئال اعالم کرد: «در روزهاى آینده ما بیانیه اى را 
تصویب خواهیم که نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال 

پست خود را ترك کرده است.»
براساس قانون اساسى این کشــور پارلمان ملى مى تواند با 
صدور چنین بیانیه اى جایگزینى براى رئیس جمهور انتخاب 
کند.با این حال مادورو اعالم کرده که اقدامات اپوزیسیون 
علیه وى بیهوده است. بورخس ادامه داد: «اگر کسى درباره 
انجام این مسئله تردیدى دارد، باید بداند که از سال 2013 
بیش از صد هزار نفر از شهروندان ونزوئال کشته شده اند و 
بیش از یک میلیون شغل در سال گذشته از دست رفته است. 
از زمان برسر کار آمدن مادورو توروم بسیار باال رفته است و از 
هر ده نفر ونزوئالیى یک نفر پسماندهاى سطل آشغال ها را 

در خیابان ها به عنوان غذا مى خورد.»
در این میان چند روز قبل، رئیس جمهور ونزوئال در جریان 
ترمیم کابینه، وزیر کشور تندروى سابقش را به عنوان معاون 
جدید خود انتخاب کرد. «طارق العیسمى» فرماندار ایالت 
آراگوآ بــه عنوان معاون نیکوالس مــادورو رئیس جمهور 
ونزوئال انتخاب شد. امسال سمت معاون رئیس جمهورى 

ونزوئال از اهمیت ویژه اى برخوردار است چرا که اپوزسیون 
متعهد شده تا مادورو را مجبور به برکنارى کند. اگر این وعده 
تحقق یابد، معاون رئیس جمهور ونزوئــال باید باقى دوره 
ریاست جمهورى مادورو را که در سال 2019 پایان مى یابد، 
ادامه دهد. در واقع العیســمى جانشین او خواهد شد اگر که 

مخالفان بتوانند امسال مادورو را از قدرت برکنار کنند.
العیسمى سورى االصل 42 ســاله که کار خود را به عنوان 
سیاستمدار در پارلمان ونزوئال آغاز کرد و بعدها به عنوان وزیر 
کشور و مســئول امنیت عمومى انتخاب شد براى دو سال 

یعنى سال 2017 و 2018 در این سمت خواهد بود.
مخالفان مادورو که دولت او را عامل مشــکالت شــدید 
اقتصادى و اجتماعى در ونزوئال مى دانند در ســال 2016 
میالدى تالش کردند با برگزارى یک همه پرسى زمینه تغییر 
رئیس جمهورى را فراهم کنند اما درنهایت با مانع تراشى هاى 
دولت، موفق به برگزارى این همه پرسى نشدند.بنا بر آخرین 
نظرسنجى ها بیش از 78 درصد از ساکنان ونزوئال مخالف 
دولت کنونى هستند و مادورو را عامل بحران شدید اقتصادى 

و تورم باال در این کشور مى دانند.

  مهر | رئیس شوراى ریاستى لیبى تصمیمات اتخاذ 
شده توسط این شورا که بدون توافق حاصل شده را لغو کرده 
است. این اقدام تالشى براى جلوگیرى از «سقوط کامل» 

شورا محسوب مى شود.
«فایز السراج» رئیس شوراى ریاســتى دولت توافق لیبى 
گفت: «شوراى ریاستى زمانى که پس از مذاکرات دو سال 
تشکیل شد و با وجود تمامى فشارهایى که در آماج آن قرار 
داشت، از هیچ تالشى براى توافق میان تمامى طرف ها دریغ 
نکرد، اما آنچه اخیراً با صدور برخى از دستورات سرنوشت ساز 
و حاکمیتى بدون توافق یا رایزنى میان اعضا صورت گرفت، 

فاصله و دودستگى میان لیبیایى ها را بیشتر مى کند.»
وى افزود: «من به عنوان رئیس شــوراى ریاستى کامًال با 

این مسئله مخالف هستم که این شــورا عامل از بین بردن 
توافق میان لیبیایى ها باشد و بر اساس مسئولیت ملى خود، 
اعالم مى کنم که تمامى دستوراتى که بدون توافق حاصل 
شده و مربوط به تعیین پست هاى حاکمیتى و رهبرى عالى 
امنیتى و مدنى است لغو شده است چراکه این دستورات به 
صورت مستقیم به امنیت و ثبات کشور لطمه وارد مى کند.» 
«موسى الکونى» نایب رئیس شوراى ریاستى دولت توافقى 
در اعتراض به شکست این شــورا در حل بحران ها و دست 
داشتن آن در طوالنى شدن نزاع میان طرف هاى سیاسى، 
استعفا کرد. السراج به دلیل استعفاى الکونى اظهار تأسف 
کرده و گفت: «من خشم او را درك مى کنم وامیدوارم که وى 
از استعفایش صرف نظر کند. من و اعضاى شورا دائماً با او در 

تماس هستیم تا قانعش کنیم از استعفایش منصرف شود.»
«ابراهیم بوشناف» نیز اعالم کرد که از پذیرش پست وزارت 
دادگسترى در دولت توافقى برگرفته از شوراى ریاستى معذور  
است. از سوى دیگر، «مارتین کوبلر» نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل و رئیس هیئت سازمان ملل در لیبى نسبت به 
خطر متشنج شدن اوضاع کشور که مى تواند به ازسرگیرى 

درگیرى ها در لیبى بیانجامد، هشداد داد.
کوبلر گفت: «من تمامى طرف ها را به خویشتندارى و حل 

وفصل مسائل از طریق گفتگوى سیاسى ترغیب مى کنم.»
وى از تمامى طرف ها خواســت تا براى آشتى ملى تالش 
کرده و از هرگونه اقدامى که مى تواند به تشدید اوضاع کشور 

بیانجامد، خوددارى کنند.

طرح جدید اپوزیسیون ونزوئال براى برکنارى مادورو

جلوگیرى از سقوط کامل در لیبى
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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 

ششماره 950/1004 (شماره 200951188000014 در سامانه ستاد)
نوبت دوم

دهیارى روستاى حسن آباد تنگ بیدکان در نظر دارد عملیات زیرسازى، جدول کارى خیابان آزادى را از طریق مناقصه با  اعتبار بالغ بر 2/600/000/000 
ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد با ارائه فیش واریزى به مبلغ 500/000 
ریال به حساب شماره 0105326250009 بانک ملى بنام دهیارى روستاى حسن آباد جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 95/10/16 تا تاریخ 95/10/21 
به دهیارى روستا مراجعه و تا پایان وقت ادارى 95/10/25 پیشنهادات خود را به دبیرخانه حراست فرماندارى مبارکه تحویل نمایید. هزینه درج آگهى 

(طى دو نوبت) در روزنامه برعهده برنده مناقصه میباشد. 
تلفن تماس: 03152510000 

علیرضا قاسمى-  دهیار حسن آبادعلیرضا قاسمى-  دهیار حسن آباد

   آگهى مناقصه
نوبت دوم


