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بارش هاى اصفهانبارش هاى اصفهان
 بهمن  از راه مى رسد بهمن  از راه مى رسد

انفجار شدید در یک منزل مسکونى، شیشه هاى 19 منزل دیگر را خرد کرد

  6 منزل مسکونی همجوار با این خانه دچار تخریب 50 تا 80 درصدي شده است

در صفحه جهان نما  بخوانید

یکى از سرشبکه هاى منافقین 
در اصفهان دستگیر شد

یکى از سرشـبکه هاى اصلى منافقین که 
به منظور ایجاد اغتشاش در مراسم تشییع 
آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى وارد کشـور 

شده بود، در اصفهان دستگیر شد.
 نیروهـاى امنیتى روز سـه شـنبه یکى از 
عوامل و سرشـبکه هاى اصلى منافقین را 

در اصفهان به دام انداختند. 

حج 96 شاید 
تعطیل نباشد

آرزوى آیت ا... هاشمى 
در ساعات 
پایانى عمر
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«هفت خوان رستم» تئاتر اصفهان 
را به ایران مى شناساند

براى اولین بار و با حمایت روزنامه نصف جهان اپرا تئاتر به روى صحنه رفت

7

در انتظار تداوم 
تاخت و تاز ذوب آهن 

و انتقام سپاهان
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نوبت اول 

ضایعه رحلت جانگداز رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حضرت آیت ا... هاشمى رفسنجانى سردار بزرگ سازندگى ایران را به رهبر فرزانه 

انقالب و دوستداران آن عالم ربانى تسلیت و تعزیت عرض مى کنیم

با نهایت تاسف و تالم، ارتحال اندیشمند اسالم شناس و آزادیخواه سرشناس،
 یار امام(ره) و مقام معظم رهبرى حضرت آیت ا...هاشمى رفسنجانى را به 

حضرت آیت ا...خامنه  اى، بیت مکرم ایشان و همچنین عموم مردم کشورمان تسلیت عرض مى کنیم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زرین شهر
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مراسم ترحیم و بزرگداشت رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آیت ا...هاشــمى رفســنجانى از سوى 
حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر انقالب اســالمى صبح 
دیروز (چهارشنبه) در حسینیه  امام خمینى (ره) و با حضور 

ایشان برگزار شد.
در این مراســم که اعضاى خانواده و بســتگان آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى، رؤســاى قواى سه گانه، مسئوالن 
کشورى و لشــکرى و قشــرهاى مختلف مردم حضور 
داشتند، قاریان، آیاتى از کالم ا... مجید را تالوت کردند 

و ذاکران اهل بیت (علیهم السالم) به مداحى پرداختند.
در این مراسم، آیت ا... موحدى کرمانى در سخنانى، ایمان 

به خدا و ایستادگى در راه حق را مهمترین ویژگِى رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: ملت 
قدرشناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین امام(ره) و 
رهبرى در مقابل طاغوت هاى زمان یعنى رژیم پهلوى و 
جبهه  اســتکبار و همچنین خدمات و مسئولیت هاى او 
در مقاطع مختلفى مانند دفاع مقدس، مجلس شــوراى 
اسالمى، ریاست جمهورى و مجمع تشخیص مصلحت 

نظام را از یاد نخواهند برد.
وى  افزود: در نظام اسالمى، فصل الخطاب مقام معظم 
رهبرى است و ایشان نیز همواره تأکید داشت که در مقام 

عمل، همگى باید رهرو و مطیع رهبرى باشیم.

وزیر بهداشت گفت: آیت ا... هاشمى همیشه و به ویژه در 
آخرین روز زندگى که ناهار را در خدمتشان صرف کردم، 

آرزوى زیبایى را عنوان کردند.
به گزارش سایت وزارت بهداشت، سید حسن قاضى زاده 
هاشمى که در آخرین روز حیات آیت ا... هاشمى همراه 
وى بود، گفت: چند ساعت قبل از فوت آیت ا... با ایشان 
جلسه داشتم. در آن جلســه گفتند، آرزوى شان ساختن 
کشــور، آرامش مردم، پیشــگیرى از دو قطبى شدن و 
تنازعاتى است که همیشــه براى استقالل و پیشرفت 
یک کشور چون سمى مهلک عمل مى کند. اینها سخنان 
فردى بود که در دشمن شناسى نمره فوق العاده اى داشت 

و از همان منظر، نگران بود که خناســان و دشــمنان، 
دســتاوردهاى انقالب را که هزینه هاى بسیار زیادى 
براى آن پرداخت شــده، از بین ببرند. بنابراین بهترین 
راه را حفظ وحدت، توکل به خدا و تبعیت از مقام معظم 

رهبرى مى دانستند.
وى افزود: آیت ا... هاشمى همیشه و به ویژه در آخرین 
روز زندگى که ناهار را در خدمتشــان صــرف کردم، 
آرزوهاى زیبایى براى آینده کشور داشتند و مطمئن بودند 
که کشور از گردنه و مشــکالت اقتصادى عبور خواهد 
کرد. وى ادامه داد : در غروب سرد همان روز، روح آیت ا... 

هاشمى به ملکوت اعلى پرکشید و او از میان ما رفت.

مراسم بزرگداشت 
آیت ا... هاشمى برگزار شد 

آرزوى آیت ا... هاشمى 
در ساعات پایانى عمر

یکى از سرشبکه هاى منافقین 
در اصفهان دستگیر شد

یکى از سرشبکه هاى اصلى منافقین    فارس|
که به منظور ایجاد اغتشاش در مراسم تشییع آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى وارد کشور شده بود، در اصفهان 

دستگیر شد.
 نیروهـاى امنیتى روز سـه شـنبه یکـى از عوامل و 
سرشـبکه هاى اصلى منافقیـن را در اصفهان به دام 
انداختند. بنا بـر این گزارش، یکـى از مأموریت هاى 
اصلى این فـرد سـازماندهى جهـت ایجاد تشـنج و 
اغتشـاش در جریان تشـییع پیکـر آیت ا... هاشـمى 
در تهران بوده که در اطراف سـى و سـه پل دستگیر 

شده است.
طبق اطالعات واصله، این فرد قبل از ورود به کشور 
در تور اطالعاتـى دسـتگاه هاى امنیتى کشـور قرار 
داشـته و از او ویدئوهـاى متعددى جهت ارسـال به 
شبکه ماهواره اى وابسته به گروه تروریستى منافقین 

نیز به دست آمده است.

وصیتنامه هاشمى 
گشوده شد

  ایلنا | وصیتنامه آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
که در دفتر وى در مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
نگهدارى مى شـد، توسـط خانواده اش گشـوده شد.  
آیت ا... هاشمى رفسـنجانى در وصیتنامه پسر ارشد 
خود محسـن هاشـمى را به عنوان وصى خود تعیین 
کرده و وصایاى شـرعى خود را مکتوب کرده است. 
صبح دیروز و در جریان حضور محسن هاشمى فرزند 
ارشـد آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى در برنامـه زنده 
تلویزیونى، وى بخشى از وصیتنامه پدرش را به این 

شرح قرائت کرد:
«بعد از پیروزى انقالب اسـالمى تاکنـون چیزى بر 
دارایى هاى قبل از انقالبـم نیافزوده ام و هزینه هاى 
زندگى را در درجه اول از عوائـد فروش اموال قبل از 
انقالب و در درجه دوم از حقـوق و مزایاى قانونى ام 

برداشتم.»
محسـن هاشـمى تصریح کرد که بیش از 90درصد 
امـوال آیـت ا... هاشـمى در راه انقالب هزینه شـد و 
دارایى هاى وى بسـیار کم اسـت. محسـن هاشمى 
در این بـاره گفت: سـال 79 که قرار بود آنژیو شـوند 
یک وصیتنامه نوشـتند و به من دادند و من را وصى 
کردنـد، وصیتنامـه جدیـدى از ایشـان هنـوز پیـدا 

نکرده ایم.

فقط یک نماز خوانده شد
یـک منبـع نزدیک بـه دفتـر آیـت ا...    ایلنا |
هاشمى رفسنجانى برخى شـایعات منتشره در مورد 
اقامه نماز بـر پیکر آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى در 
مرقد امـام خمینى(ره) را بى اسـاس دانسـت وتأکید 
کرد: نماز بـر پیکر آیت ا... هاشـمى به صورت کامل 
و تمـام بـه امامت رهبـر معظـم انقالب و بـا حضور 
میلیونى عالقه مندان این شخصیت فقید اقامه شد و 
نماز دیگرى در حرم امام خمینى(ره) بر پیکر ایشـان 
اقامه نشد. او گفت: با توجه به شایعه هاى منتشر شده 
در شـبکه هاى اجتماعى طى روزهاى اخیر، دقت در 
بازنشـر اخبار و توجه به منبع رسـمى آن مى تواند از 
ابهام سـازى بى اسـاس در افکار عمومى جلوگیرى 

کند.

بازتاب تذکر رهبرى 
در مراسم تشییع 

  فارس| تذکـر رهبـر معظـم انقـالب مبنى 
بر اینکه همه افراد حاضر در مراسـم تشـییع آیت ا... 
هاشـمى رفسـنجانى، باید نماز میت را اقامـه کنند، 
بازتاب فراوانـى در شـبکه هاى اجتماعى بـه همراه 
داشـت. حضـرت آیـت ا... خامنـه اى پیـش از آغاز 
نماز تذکر دادند تا همه نماز را بخوانند؛ همین اشـاره 
ایشـان بازتـاب فراوانـى در شـبکه هـاى اجتماعى 
و فضاى مجـازى بـه همراه داشـت؛ به طـورى که 
بسـیارى از کاربـران با هشـتگ هاى «#دوسـت_
خـوب» و «#بگو_همه_باید_بخونـن» از ایـن 
محبـت رهبرى نسـبت به یار  دیرینشـان اسـتقبال 

کردند.

توئیتر

تصویر آیت ا... هاشمى رفسنجانى دو بار روى جلد 
هفته نامه آمریکایى تایم کار شـد؛ یک بار در سال 

1365 و بار دیگر در سال 1384.
بـه گـزارش فـارس، دهـم فروردیـن 1365، 
آمریکایى هـا پیـام دادنـد کـه چهـار آمریکایـى 
براى مذاکـره به تهـران مى آیند. این افـراد همان 
مک فارلیـن و همراهانـش بودند و تالش داشـتند 
طى دیدار با سـران قـوا، ایـران را متقاعـد کنند به 
آمریکا در آزادى گروگان هاى آنان در لبنان کمک 
کنـد و در عـوض، آمریکا بـا فروش تسـلیحات به 
ایـران، آن را بـراى ادامـه جنـگ بـا عـراق یارى 

کند.
پیـروزى  بـه  گروگان هـا  یکبـاره  آزادى 
جمهوریخواهـان در انتخابـات کنگـره کمـک 
مى کـرد امـا پـس از خبـر هفته نامـه الشـراع، 
بـه دسـتور امـام(ره)، هاشـمى رفسـنجانى 
13 آبـان (روز تسـخیر النـه  در سـخنرانى 
جاسوسـى) شـرح ماجـرا را پشـت تریبـون اعالم

 کرد.
افشاى معامله تسـلیحاتى پنهانى جمهوریخواهان 

با ایران، بـر نتیجه انتخابـات اثرگذار بـود و به نفع 
دموکرات هـا تمام شـد. هفته نامه تایم پـس از این 
اتفاق بـا جمله «رابطـه محرمانه ریـگان با ایران» 
عکس وى و هاشمى رفسـنجانى را روى جلد خود 
کار کرد. این رویداد در ایران به ماجراى مک فارلین 
و در آمریـکا بـه رسـوایِى ایران گیـت مشـهور 

است.
مجله تایم در سـال 1384 (نهمیـن دوره انتخابات 
ریاست جمهورى) تصویر دیگرى از آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى با عنوان «بازگشـت رفسنجانى» روى 
جلد خود منتشـر کرد که بـه کاندیداتـورى وى در 

انتخابات اشاره دارد.
البته این نسـخه از مجلـه، در سـایت اروپایى تایم 
موجود نیسـت. چرا که تایم ویرایش هاى متفاوتى 
را در بخش هـاى مختلف دنیا منتشـر مى کند. این 
هفته نامـه آمریکایى، در شـهر نیویـورك به چاپ 
مى رسد. ویرایش اروپایى این مجله در لندن چاپ 
مى شـود و ویرایـش دیگـرى از ایـن مجلـه، ویژه 

کشورهاى جنوب اقیانوس آرام است.
بیش از 9 دهه از عمر مجله تایم مى گذرد.

محسـن رفیقدوسـت در تلویزیـون به شـدت از حمله 
کنندگان به مرحوم آیت ا... هاشمى انتقاد کرد. 

به گزارش انتخاب، رفیقدوسـت اظهار داشـت: ساعت 
19و 15 دقیقه که وارد منزل شدم، دخترم این خبر را به 
من داد. تا آخر شب هرچقدر تالش کردم آماده شوم و به 
جماران بروم، نتوانستم. ضربه سنگینى به جسم و روحم 
وارد شد. چرا که برخى ها فقدانشان خیلى سنگین است.

وى افزود: به جماران رفتم، وقتى بدن مطهر ایشـان را 
دیدم، طاقت نیاوردم و نمى توانستم باور کنم. بیش از 55 
سال آشنایى و دوستى و شناخت از دستمان رفته است.

وزیـر سـپاه دوران جنگ با بیـان اینکه ایـن فرصت ها 
کم ایجاد مى شـود، اظهار داشـت: خیلى هـا باید بروند 
به درگاه خدا گریه کنند و اسـتغفار کنند. ویژگى ایشان 
والیتمدارى و حرکت در پشت سر رهبر زمان بود. چه در 
زمانى که امام (ره) زنده بودند و چه در دو دهه گذشته که 
حضرت آیت ا... خامنه اى، رهبرمان هستند. کسانى که 

به آقاى هاشمى نزدیک هستند مى دانند، عشق ایشان 
آقاى خامنه اى اسـت و ایشـان را رهبر و خـود را رهرو 
مى دانستند. دعا مى کنیم کسـانى که اینقدر تند رفتند، 

خدا از سر تقصیرشان بگذرد.
رفیقدوست درباره نامزدى آیت ا... هاشمى در انتخابات 
ریاست جمهورى و رد صالحیت ایشـان گفت: قبل از 
اینکه ایشان کاندیدا شود، پیش او رفتم و آقاى هاشمى 
بیان کرد اصًال قصد ثبت نام نـدارد. خانه بودم دیدم در 
تلویزیون نشـان دادند او ثبت نام کرد، رفتم پیششان و 

گفت بله شـما هم بیایید و آقاى جهانگیرى را هم 
معاون اول بگذاریم. گفتم چه شد؟ گفت نامه اى 
از پدر یک شـهید دریافت کردم که  احساس 
وظیفه کـردم و بایـد جلو بیایم مگـر اینکه یا 
مقام معظم رهبرى رسمًا نهى کند یا شوراى 
نگهبان تأییـد نکند یا مـردم رأى ندهند، در 
غیر اینصورت مـن به عنوان یـک مجتهد 

احساس شرعى کردم.
وى در پایان گفت: آن زمان شـوراى نگهبان هم مدام 
واسـطه مى فرسـتادند و روز بعد از اینکه رد صالحیت 
ایشان اعالم شـد، پیششـان رفتم. آقاى هاشمى آنقدر 
چهره بشاشى داشـت و به من گفت حاج محسن! بار از 
روى دوشم برداشته شد.

آیت ا... هاشمى رفسنجانى در سال هاى آخر عمر، حضور 
چندان پررنگى در صداوسـیما نداشـت و همیـن امر در 
روزهاى اخیر و پـس از درگذشـت وى، انتقادهایى را از 
سوى برخى شخصیت ها، نزدیکان و دوستداران، متوجه 

رسانه ملى کرده است.
به گزارش ایسـنا، انتقاد به رویکرد برنامه هـاى رادیو و 
تلویزیون در قبـال آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى که در 
مراسم تشـییع پیکر وى به اوج خود رسید، از همان بدو 
اعالم رسـمى خبر درگذشـتش آغاز شـد و اتفاقًا شروع 
آن از خـود تلویزیون بود. در شـبى که آیت ا... هاشـمى 
دعوت حق را لبیک گفت، حجت االسـالم والمسلمین 
سـید مهدى طباطبایى عضو جامعه روحانیـت مبارز به 
شبکه اول آمد و در بخش هایى از صحبت هایش گفت: 
«صداوسـیما مدام گله مى کند کـه چرا مـردم ماهواره 
مى بینند و چرا بیننده صداوسـیما کم شـده اسـت، من 
وظیفه دارم بگویم که صداوسـیما اگر از آقاى هاشـمى 
تجلیل نکند، مردم را از دست خواهد داد، مردم فقط  آن 
چهار نفرى نیسـتند که شـما فکر مى کنیـد او تنها یک 

خبردار و اهل خبر نبود، او مجتهد بود.»
این انتقادها که در روزهاى بعد از سوى دیگر چهره هاى 
سیاسـى، هنرى و اجتماعى چون على مطهرى، ناطق 
نورى، صالحى و ... ادامه پیدا کرد، در مراسم تشییع پیکر 
آیت ا... هاشـمى در قالب شـعارهایى در نقد صداوسیما 
عمومیت یافت و حتى فیلمى از مخالفت پسـر هاشمى 
براى گرفتن زیر تابوت پدرش توسط رئیس صداوسیما 
در فضاى مجازى انتشـار یافت که البته تفسـیر آن، در 

ادامه از سوى خود مهدى هاشمى تکذیب شد.
انتقـاد از رویکرد صداوسـیما در قبال هاشـمى در حالى 
این روزهـا به کـرات مطرح مى شـود که در تعـدادى از 
ویدئوهایـى کـه در فضـاى مجازى از مراسـم تشـییع 
پیکر آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى منتشر شـده، رئیس 
صداوسـیما در حالى که با آرامش به انتقادهاى مردم در 
این زمینه گوش مى دهد، قابل مشاهده است و در ادامه 
هم مصاحبه اى از على عسکرى منتشـر مى شود که در 
آن، به نقل از وى آمده اسـت، «انتقادها به صداوسیما را 

روى چشـم مى گذاریم، عملکردمان را اصالح خواهیم 
کرد.»  

اما فـارغ از نقدهایى که پس از ارتحال آیت ا... هاشـمى 
از سـوى طیف هاى مختلف فکرى متوجه صداوسـیما 
مى شـود، نگاهى به تاریخچه حضور او در رسانه ملى از 
فاصله اى حکایت دارد که در این سال ها بین این رسانه 
و یکى از شـخصیت هاى برجسـته نظام شـکل گرفته 

بود؛ به نحوى که با نادیده گرفتـن برنامه هاى تبلیغاتى 
انتخابات، آخرین حضور جدى رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در یک گفتگوى تلویزیونى به هشت سال 
قبل برمى گردد. پخش سـخنرانى هاى آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى از تلویزیون هم که به تعدادى انگشت شمار 
در سال هاى اخیر اتفاق افتاده، با حاشیه هاى بسیار مواجه 
بوده که از آن جمله به پخش سخنان وى در مراسم روز 

زن در سال 94 مى توان اشاره کرد.
محدودیت براى حضور آیت  ا... هاشـمى رفسنجانى در 
صداوسیما، در این سـال ها به تأیید برادر وى که زمانى 

خود رئیس سازمان صداوسیما بوده، هم رسیده است.
محمد هاشمى 19 خرداد 94 مصاحبه اى انجام داده و در 
بخشى از آن اینگونه گفته است: «وقتى آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى با وجود آن همه سوابقى که پیش از انقالب و 

پس از انقالب در جنگ و سـمت هاى مختلف مدیریتى 
کشور داشـته اسـت و امروز با حکم رهبرى، مسئولیت 
فراقـوه اى مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را دارد، 
ممنوع البرنامه است و همه جا سانسور مى شود، تکلیف 
من و سایر فعاالن سیاسى و استادان دانشگاه که در این 
سطوح هستند روشن است. اساساً استراتژى صداوسیما 
جناحى است، آن هم یک گرایش خاص که حتى در این 
رویکرد، شـخصیت هاى معتدل که وابستگى به جریان 
خاصى نداشـتند یا چهره هـاى میانه رو اصولگـرا که به 
لحاظ اندیشه، اعتدالى هستند نیز جایى ندارند. این یک 
استراتژى است که چه از نظر رسـانه اى و حتى از منظر 

سیاسى هم عجیب است!»
آیـت ا... هاشـمى رفسـنجانى در سـال هاى حیاتـش، 
نگاهى جدى به رسـانه اى داشـت که امـام (ره) زمانى 
تعبیر دانشـگاه را براى آن به کار بـرده بودند. توصیه ها 
و هشدارهاى یار دیرین امام (ره) به مدیران صداوسیما 
در مقاطع مختلف، گاه در قالب انتقادهاى جدى مطرح 

شده است.
او دى ماه سه سـال قبل گفته بود: در حال حاضر برغم 
وجود حدود 20 کانال تلویزیونى در کشور چون مباحث 
یکجانبـه مطـرح مى شـود مخاطبـان زیـادى را جذب 
نمى کنـد؛ چرا که فحاشـى، توهیـن و اهانـت و هیاهو، 

هیچگاه پاسخ تفکر و استدالل نبوده و نخواهد بود.
او در این صحبت ها با بیان اینکه «نباید از طرح مباحث 
جدى در جامعه ترسید»، از تک صدایى در صداوسیما و 
حوزه هاى علمیه به شـدت انتقـاد و اظهار کـرده بود: با 
این نوع تفکر نـه تنها در جـا خواهیم زد بلکـه عقبگرد 

خواهیم داشت.
از دیگـر اصطکاك هایى که در سـال هاى گذشـته بین 
صداوسـیما و رئیس مجمـع تشـخیص مصلحت نظام 
شـکل گرفـت، درخواسـت وى بـراى پاسـخگویى به 
اظهـارات محمـود احمدى نژاد علیـه آیت ا... هاشـمى 
رفسـنجانى بود که صداوسـیما تحقـق آن را بـه بعد از 
برگزارى انتخابات موکول کرد و عمًال این امر هیچگاه 

محقق نشد.

مرورى بر فرازونشیب هاى رابطه صداوسیما با هاشمى  رفسنجانى

بعد از 8 سال ...

تصویر آیت ا... هاشمى رفسنجانى
چندبار روى جلد «تایم» رفت؟

جلسات ستاد انتخابات کشـور در حال برگزارى اسـت و هر کدام از اعضا برنامه کارى 
خود را دنبال مى کنند تا زمینه برگزارى سـالم انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى 
اسالمى شـهر و روسـتا با مشـارکت حداکثرى مردم فراهم آید. بر همین اساس سید 
رمضان شـجاعى کیاسـرى عضو و رئیس کمیته اطالع رسانى سـتاد انتخابات کشور 
مهمان خبرگزارى خبرآنالین بود و از برنامه هاى این کمیته گفت. بخش هایى از گفتگو 

با شجاعى کیاسرى درباره مناظره هاى انتخاباتى را در ادامه بخوانید.
ســال 88 و ســال 92 انتقادهاى جدى به نحوه برگزارى 
مناظرات نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى وارد بود، 
حتى سال 92 شــکل برگزارى مناظرات را به مسابقه هفته 
تشبیه کردند یا ســال 88 به نحوه تنظیم وقت مناظره هاى 
کاندیداها انتقادهاى جدى کردند. براى ســال 96 چه پیش 
بینى وجود دارد؟ آیا شــما خودتان به عملکرد سال 88 و 92 
صدا وســیما نقد دارید، ثانیاً انتظار دارید در سال 96 صدا و 

سیما چطور عمل کند؟
سال 88  و سال 92 آن چینش و ساختار را خود رئیس سازمان و معاونان شبکه هاى صدا 
و سیما و خبر پیشنهاد دادند و در نهایت به تصویب شوراى نظارت بر تبلیغات انتخابات 
ریاسـت جمهورى رسـید. مثًال پیام یک دقیقه اى، مناظره، مسـتند و پوشش گزارش 
سـفر نامزدها انجام شـود. یعنى محورهاى کلى برنامه ها مصوب شد. االن هم معلوم 
نیست صدا و سیما در چه قالب هایى براى انتخابات سال 96 برنامه ریزى کرده است. 

باید از مسئوالن صدا و سـیما بپرسـیم که چه طراحى هایى را براى تبلیغات نامزدها و 
برنامه هاى انتخاباتى 96 انجام داده اند. ما هـم نظرات و دیدگاه هاى خودمان را حتمًا 

به عنوان کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات کشور اعالم مى کنیم.
شما چه نقدى به نحوه عملکرد صدا و سیما درباره انتخابات 

ریاست جمهورى سال 88  و  سال 92 دارید؟
باالخره اشکاالتى وجود داشت که با نظر شـوراى نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهورى آن برنامه ها اصالح و آن قسمت ها حذف شد. هنگام مناظره بین نامزدها نیز 
شوراى نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى در کنار استودیو حضور داشتند و 

همانجا تصمیم گیرى مى کردند .
ســال 88 چه انتقادى به برنامه مناظرات انتخابات ریاست 

جمهورى صدا و سیما وارد بود؟
سال 88 زمانبندى مناظرات مناسب نبود و مجرى در عین حال مى توانست به عنوان 

فصل الخطاب در ادامه بحث ها و تنظیم وقت سیاست هاي رسانه ملی را اعمال کند.
سال 96 انتظارتان از رسانه ملى چیست؟

امیداویم با توجه به تجربه سـال هاى 88 و 92 صدا و سـیما یک طراحـى خوبى را در 
برگزارى مناظرات به کار گیرد چون تجربه این دو دوره نشان داد مناظرات تلویزیونى 
نتیجه انتخابات را تعیین تکلیف می کند و مناظره نقش آفرین اسـت. تالش مى کنیم 
در بحث مناظره به عنوان کمیته اطالع رسـانى سـتاد انتخابات کشـور با صدا و سیما 

بنشینیم و صحبت کنیم.

رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات کشور: 

 مناظرات تلویزیونى، نتیجه انتخابات 96 را تعیین مى کند

روایت رفیقدوست از روزى که هاشمى رفسنجانى رد صالحیت شد 

یشـان گفت: قبل از 
 رفتم و آقاى هاشمى 
دیدم در د. خانه بودم

کرد، رفتم پیششان و 
جهانگیرى را هم
گفتنامه اى 
که  احساس 
گـر اینکه یا 
د یا شوراى 
 ندهند، در 
ک مجتهد 

روى دوشم برداشته شد.
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معاون اجتماعى ســازمان بهزیستى کشــور با تأکید بر 
افزایش کیفیت خدمات مهدهاى کودك اظهار داشت: 
قرار است مهدهاى بیشترى از نظر نوع کیفیت خدماتشان 

با گرفتن ستاره ، درجه بندى شود.
حبیب ا... مســعودى فرید افزود: در زمان حاضر، مهدها 
از بدون ستاره تا 3 ستاره در کشور فعالیت مى کند اما در 
صددیم که همه مهدها به ویژه مهدهاى شهرى با توسعه 
شرایط کیفى حتمًا بتوانند 3 ستاره شوند که در این راستا 

دستورالعمل جدیدى به زودى ابالغ مى شود.
معاون اجتماعى سازمان بهزیستى کشور، شمار مهدهاى 
کودك 3 ستاره در کشور را خیلى کم عنوان کرد و گفت: 

فقط هزار مهد از 17 هزار مهد کودك در کشور 3 ستاره 
است.مسعودى فرید اظهار داشت: مهد ها براى دریافت 
ستاره از چند وجه بررسى مى شود؛ به طورمثال این مهدها 
از لحاظ فضاى فیزیکى، مهارت نیروى انسانى و شرایط 
کارى مورد بررسى قرار مى گیرد و مهد کودکى که امتیاز 

بیشترى بگیرد، مى تواند 3 ستاره را دریافت کند.
به گزارش ایرنا ، این مقام مســئول دربهزیستى کشور، 
پیش از این اعالم کرده بود که فقط 10 درصد کودکان 
ایرانى وارد مهدهاى کودك مى شــوند در حالى که در 
کشورى مانند ژاپن تمام کودکان سه تا شش سال باید 

مهدکودك بروند.

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشــتى مرزى وزارت 
بهداشــت، وضعیت ابتال به آنفلوآنزاى فصلى را تشریح 

کرد.
محمود ســروش در گفتگو با ایسنا، در خصوص آخرین 
وضعیت ابتال به آنفلوآنزاى فصلى در کشور، اظهار داشت: 
ابتال به این بیمارى نسبت به سال گذشته پیچیده تر نشده 
و آستانه آن بسیار پایین است. به طور کلى مى توان گفت 

وضعیت ابتال به این بیمارى، در این شرایط خوب است.
وى افزود: موج اول بیمارى گذشته است و موج دوم نیز 
بستگى به سرماى هوا دارد؛ اگر به صورت ناگهانى دماى 

هوا کاهش یابد، ممکن است این موج زودتر بازگردد.

رئیس اداره آنفلوآنزاى وزارت بهداشت، ضمن اشاره به 
برخى اظهارات درباره ارتباط آلودگى هوا و تشــدید این 
بیمارى، تأکید کرد: هنوز این مسئله تأیید نشده و ما درباره 
آن مطمئن نیستیم. هرچند ممکن است برخى پزشکان 

به آن معتقد باشند.
وى، همچنین افراد مبتال به آســم، بیمارى هاى قلبى، 
کلیوى مزمن، دیابت، دچار ضعف ایمنى، مادران باردار 
و کســانى که عضو دریافت کرده اند یا در حال شــیمى 
درمانى هســتند را جزو گروه هاى آسیب پذیرى عنوان 
کرد که در صورت ابتال به آنفلوآنزا تهدید بیشترى متوجه 

آنها خواهد بود.

موج اول آنفلوآنزا 
گذشت

مهدهاى کودك 
ستاره دار مى شوند

تحصیل در تابستان ؟
دبیــر کل شــورایعالى وزارت آمــوزش و پرورش 
گفت: تعطیالت به دلیل آلودگى شــدید هیچ توجیه 
کارشناسى ندارد اما آموزش و پرورش با ساماندهى 

تعطیالت موافق است.
مهدى نوید ادهم با اشاره به تعطیالت مدارس به دلیل 
آلودگى هوا اظهار داشــت:این تعطیالت،آثار منفى 
آموزشى و تربیتى را به همراه داشــته و دارد. وى در 
واکنش به پیشنهاد محیط زیست به آموزش و پرورش 
مبنى بر اینکه براى تحصیل دانــش آموزان فصل 
تابستان جایگزین زمستان شــود اظهار داشت:این 
موضوع باید به طور کلى بررســى شود که نتایج آن 

اعالم خواهد شد.

دزدى « انار» از نوستالژى 
مصطفى رحماندوســت با بیان اینکه نوستالژى سه 
نســل را دزدیده اند، گفت: امروز پدربزرگ، فرزند و 
نوه در خواندن «انار» مشترك هستند و مخابرات با 
راه اندازى سیستمى اینترنتى به نام «صد دانه یاقوت» 
و سوءاستفاده از نام این شعر، به تبلیغاتى گسترده در 
سراسر ایران اقدام کرده است و حتى روى قبض تلفن  

هم آن را چاپ مى کند.
شــاعر «صد دانه یاقوت» با بیان اینکه «مردم فکر 
مى کنند من پول گرفته ام و نوستالژى سه نسلى شان 
را فروخته ام اما کامًال از این موضوع بى خبر بوده ام» 
اضافه کرد: در حال شــکایت از مخابرات هســتم و 
نارضایتى شــدید خودم را اعالم مى کنم چراکه این 
کار دزدى و احترام نگذاشــتن بــه مالکیت معنوى 

افراد است.

شیر مدارس در هواپیما 
 جعفر آبادى رئیس کمیته شیر مدارس در خصوص خبر 
مبنى بر توزیع شیر مدارس در هواپیما اظهار داشت: 
توزیع شیر در مدارس هنوز به طور کامل در استان ها 
صورت مى گیرد، بنابراین توزیع این شیر رایگان در 

هواپیما تکذیب مى شود.
جعفر آبادى بیان کرد: این نوع شــیرى که در برنامه 
تلویزیونى «حاال خورشید» پخش شد از نوع پاکتى 
است و الزم به ذکر است که شیرهاى پاکتى از زمان 
تولید تا توزیع باید به مدت ده روز در قرنطینه باشند، 
این در حالى اســت که تنها یک هفته از ابالغ توزیع 

شیر در مدارس استان مى گذرد.

مردها بیشترمى میرند
آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان 
مى دهد از ابتداى امسال 293 هزار و 602 نفر فوت 
کرده اند که ســهم مردان از جمعیت بیشتر است.  بر 
اساس اعالم سازمان ثبت احوال کشور تعداد متولدین 
امسال تا این لحظه یک میلیون و  239 هزار و 53 نفر 
هســتند که از این تعداد، متولدین پسر 634 هزار و 
395 نفر و تعداد متولدین دختر 604 هزار و 658 نفر 
هستند. تعداد متولدین روز 22 دى ماه یکهزار و 553 

نفر گزارش شده است.
همچنین تعداد فوت شدگان امســال تا روز22 دى 
ماه 293 هزار و 602 نفر اســت که از این تعداد فوت 
شدگان مرد، 155 هزار و 609 نفر و تعداد فوت شدگان 

زن، 137 هزار و 993 است.

ایران بدون روستا 
رئیس انجمن مــددکاران اجتماعى ایــران گفت: 
مطالعاتى در زمینه آسیب هاى اجتماعى داشته که این 
مطالعات نشــان مى دهد بخش بزرگى از مشکالت 
موجود در شهرها به دلیل مهاجرت بى رویه است. از 
سوى دیگر روستاها نیز به دلیل همین مهاجرت ها، 
خالى از سکنه شده و دیگر نمى توانند به توسعه ملى 

کمک کنند.
وى ادامه داد: «شهرها امروز نه زیرساخت الزم براى 
سکونت مهاجرین را دارند و نه شغل الزم براى تأمین 
معاش آنها را. بنابراین با پدیده شــغل کاذب رو به رو 
شده اند که هر ساله رو به افزایش است. در یک دهه 
اخیر خبرهاى بسیارى از تخلیه روستاها و مهاجرت به 
سمت شهرها به گوش رسید بدون آنکه کسى به فکر 

آسیب هاى ناشى از آن باشد.»

چرك نویس

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: در هفته آینده 
شاهد افزایش سرما و بارش باران در بیشتر مناطق 

کشور هستیم.
کوروش محمدى اظهار داشــت: بــارش باران در 
سواحل شــمالى تا روز جمعه ادامه دارد و به تدریج 
بخش هایى از شــمال شــرق کشــور را هم در بر

 مى گیرد. 
وى ادامه داد: از روز پنج شنبه (امروز) به دلیل جریانات 
دریا به خشــکى شــاهد بارش باران در سیســتان 
وبلوچســتان، هرمزگان و بخش هایــى از کرمان 
خواهیم بــود. این بارش ها تا روز شــنبه به صورت 

پراکنده در این مناطق ادامه دارد. 
کارشناس سازمان هواشناسى با بیان اینکه در نیمه 
دوم هفته آینده با سرد شدن جریانات، شاهد بارش 
در بیشتر مناطق کشور هستیم، گفت: از روز دوشنبه 
هفته آینده با ورود جریانات سرد شاهد آغاز بارش در 
بیشتر شهرهاى کشور خواهیم بود و با توجه به این 

موضوع،شاهد آلودگى هوا نخواهیم بود.  

نماینده ولى فقیه در امور حج از دریافت دعوتنامه رسمى 
عربستان براى حج خبر داد و گفت: مقدمات الزم براى 
شرکت در مذاکرات دو جانبه با مسؤوالن حج عربستان 

فراهم مى شود.
به گزارش خبرآنالین، در نشســت شوراى برنامه ریزى 
و هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى و ســازمان حج و 
زیارت که به ریاست حجت االسالم والمسلمین سیدعلى 
قاضى عسکر تشکیل شد، نماینده ولى فقیه در امور حج 
و زیارت با بیان اینکه دعوتنامه عربستان براى برگزارى 
دیدارها و مذاکرات دوجانبه دربــاره حج 96 به صورت 
رسمى دریافت شده، اظهار داشــت: متن این دعوتنامه 
با دعوتنامه هاى گذشته خیلى تفاوت ندارد و با توجه به 
محورهاى مورد نظر، جمهورى اسالمى ایران روزهاى 

آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد.
او لزوم سرعت بخشیدن به فعالیت کمیته هاى کارشناسى 
براى مشخص کردن محورهاى مذاکرات و نکات مورد 
نظر براى حج گزارى زائران ایرانى را خواســتار شــد و 
گفت: تمام امور مرتبط با حج از جمله اســکان، تغذیه، 
امور پزشکى، حمل و نقل و امنیت حجاج، مسائل بانکى 

و کنسولى و... باید ســریعًا کارشناسى و راهکار مناسب 
اندیشیده شود.

در این نشســت، حمید محمدى سرپرست سازمان حج 
و زیارت و مدیــران بخش هاى مختلف این ســازمان 
و بعثه مقام معظــم رهبرى به بیــان نقطه نظرات خود 
درباره  مشــکالت اجرایى حج و انتظاراتــى که باید در 
مذاکرات دوطرف مطرح شود، پرداختند و تأکید کردند 
براى اعزام زائران ایرانى به حــج 96 باید مقدمات الزم 
در ایران و عربســتان فراهم شــود و با توجــه به قطع 
روابط دو کشــور و فرصــت باقیمانده، عربســتان باید 
در مواردى که به این کشــور مربوط اســت، همکارى 

کند.
 سرپرست حجاج ایرانى ســپس با اشاره به اینکه هیئت 
ایرانى براى مذاکره به عربســتان اعزام خواهد شــد، 
تأکید کرد: در مذاکرات با طرف مقابل، خواســته هاى 
جمهورى اسالمى ایران از جمله امور مربوط به شهداى 
مسجدالحرام و منا مطرح خواهد شد و امیدواریم زمینه 
براى انجام حجى باشــکوه، عزتمند همراه با آرامش و 

امنیت زائران فراهم شود.

آغاز بارش ها در کشورحج 96 شاید تعطیل نباشد
ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشف  از هفته آینده

محموله هشت میلیارد تومانى مصنوعات طالى قاچاق 
در عملیات مشــترك نیروى انتظامى و اداره اطالعات 
استان اصفهان خبر داد.قاسم خورشــیدى در گفتگو با 
تسنیم با اشاره به کشف یک محموله قاچاق مصنوعات 
طال در استان لرســتان اظهار داشت: با تالش مشترك 
نیروى انتظامى و اداره کل اطالعات اســتان اصفهان، 
یک محموله مصنوعات طالى قاچاق در استان لرستان 

شناسایى و ضبط شد.سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ادامه داد: در جریان این عملیات مشترك، مأموران 
پلیس و اداره اطالعات اســتان تهران موفق شدند 55 
کیلوگرم مصنوعــات طالى قاچاق را کشــف و ضبط

وى خاطرنشــان کــرد: در ارزیابى هــا و   کننــد.
برآوردهــاى به عمــل آمــده، ارزش ایــن محموله 
قاچــاق حــدود 80 میلیارد ریــال تخمین زده شــده

 است.

کشف محموله 8 میلیارد تومانى طالى قاچاق

با وجود ناآرامى ها و حمالت تروریستى متعدد در ترکیه، 
تورهاى گردشگرى متعددى از کشورمان به مقصد ترکیه 

اعزام مى شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت گردشگرى 
یکى از مهمترین منابع درآمدزا براى کشور ترکیه است و 
برنامه ریزى هاى دولت این کشور براى جذب توریست، 
به حدى گسترده بوده که طى ده سال یعنى از 2002 تا 
2012 توانست میزبان بیش از 295 میلیون نفر گردشگر 
از سراسر جهان باشد و درآمدى بالغ بر 236 میلیارد دالر 
عاید خود کند. با این حال، این صنعت در سال هاى اخیر، 
بر اثر سیاســت هاى مداخله جویانــه و جنگ افروزانه و 
حمایت هاى اردوغان از تروریست ها در عراق و سوریه که 
موجب ناآرامى هاى داخلى و حمالت مکرر تروریستى در 
ترکیه شده است، رو به تنزل گذاشته و بسیارى از کشورها 
از جمله آلمان، آمریکا و دیگر کشورهاى اروپایى، ورود 

گردشگران خود به ترکیه را محدود کرده اند.

سال 2015؛
بمبگذارى در ایســتگاه راه آهن آنکارا 97کشته و 400 

زخمى بر جاى گذاشت.

سال 2016؛ 
شاید این سال، بحرانى ترین سالى است که تاریخ سیاسى 
ترکیه پشت سر گذاشته اســت. این کشور در این سال، 
شاهد 27 مورد حمله تروریستى در شهرهاى بزرگ خود 
بود که در جریان آنها 337 نفر کشته و یکهزار و 418 نفر 

نیز زخمى شدند.
به عنوان مثال، اولین حمله تروریســتى ترکیه در سال 
گذشــته میالدى در 12 ژانویه ســال 2016 در میدان 
سلطان احمد استانبول علیه گردشگران خارجى رخ داد 
که در این حمله، 13 گردشگر آلمانى جان خود را از دست 

داده و 14 نفر دیگر هم زخمى شدند.
در 14 ژانویه سال 2016 میالدى، منطقه چنار دیاربکر 
که خانه هاى سازمانى پلیس و مرکز مدیریت پلیس این 
شهر در آن قرار دارند، با خودروى حامل بمب مورد حمله 
قرار گرفت. این حمله شش کشته و 39 زخمى بر جاى 

گذاشت.

در 17 فوریه ســال 2016 میالدى، حمله تروریستى در 
ساعت خروج سرویس کارکنان نیروهاى مسلح ترکیه در 
مرکز آنکارا رخ داد که در این حمله، 29 نفر کشته و 61 نفر 

دیگر هم زخمى شدند.
در 13 مارچ سال 2016 میالدى، در حمله اى که با یک 
دستگاه خودروى حامل مواد منفجره در میدان قیزل آى 
در مرکز شهر استانبول و در نزدیکى ایستگاه هاى اتوبوس 
صورت گرفت، 37 نفر کشــته و 71 نفر دیگر نیز زخمى 

شدند.
در 19 مارچ سال 2016 میالدى، یک عامل انتحارى که 
بعداً یکى از اعضاى گروهک تروریستى داعش اعالم شد، 
خود را در میان مردمى که در خیابان استقالل استانبول 
گرد آمده بودند، منفجر کرد که این انفجار، پنج کشته و 
37 زخمى بر جا گذاشت و متأسفانه، یکى از کشته هاى 

این حمله، یک ایرانى بود.

در 28 ژوئن ســال 2016 میالدى، فرودگاه بین المللى 
استانبول که یکى از شلوغ ترین فرودگاه هاى جهان به 
شمار مى رود، توسط سه تروریست داعشى مورد حمله 
قرار گرفت. در این حمله، 45 نفر کشــته و 239 نفر هم 

زخمى شدند. 
حمالت تروریســتى در ترکیه به قوت خود باقى بود تا 
اینکه در 15 ژوئیه 2016میالدى، کودتایى نافرجام در 
ترکیه رخ داد کــه در پى آن، بیش از 290 تن کشــته و 
هزاران نفر زخمى شدند اما نوار بى سامانى ها و آشوب ها 
و حمالت تروریستى به کودتا منتهى نشد و فقط در ماه 
اوت آن سال، بیش از هشــت حمله تروریستى دیگر در 

شهرهاى مختلف ترکیه رخ داد.
در 10 دسامبر ســال 2016 میالدى، دو انفجار مهیب و 
پى در پى در استانبول رخ داد که 44 قربانى گرفت و 159 

نفر نیز زخمى داشت. 
بنابر این شواهد، به طور معمول، در سال 2016 هر ماه، 

حداقل دو حمله تروریستى در ترکیه رخ داده است اما این 
حمالت فقط به سال 2016 خالصه نمى شود و دامنه آن، 
درست در اولین لحظه سال 2017 با تیراندازى در یکى از 
بزرگ ترین باشگاه هاى شبانه استانبول با 39 نفر کشته و 
69 نفر زخمى که بیشتر کشته ها را نیز اتباع دیگر کشورها 

تشکیل مى دادند، به سال نوى میالدى نیز کشیده شد.
وقوع این حمله در اولین روز ســال نوى میالدى، زنگ 
خطر را از یکســو براى گردشــگران دیگر کشورها که 
قصد عزیمت به شهرهاى توریستى ترکیه را داشتند و از 
سوى دیگر براى ترکیه که پیش از این، ساالنه میزبان 
هزاران توریست از سراسر جهان بود و درآمد هنگفتى نیز 
از این راه به جیب زده بود اما بر اثر ناامنى هاى ناشــى از 
حمالت تروریستى، از این سرمایه مهم محروم مانده، به 

صدا درآورد.
با توجه به حوادث تروریســتى پى درپى در ترکیه، مدتى 
پیش، خبرگزارى آناتولى در گزارشــى، از کاهش بیش 

از 26 درصدى سفر گردشــگران به استانبول خبر داد و 
نوشت: بررســى داده هاى اداره فرهنگ و گردشگرى 
استانبول نشان مى دهد که در سال 2016 میالدى، فقط 
در ماه ژانویه، ورود گردشــگران به این شهر نسبت به 
ژانویه سال 2015 میالدى، کاهش نداشته ولى بیشترین 
کاهش در بازه ماهانه، در ژوئن سال گذشته با 35/2درصد 

نسبت به ژوئن سال 2015 میالدى بوده است.
با اینکه اتفاقات رخ داده در ترکیه، صنعت گردشــگرى 
این کشور را تحت تأثیر شــدید قرار داده است اما سفر 
ایرانى ها به شهرهاى مختلف توریستى این کشور، حتى 
در بحرانى ترین روزهاى ترکیه یعنى کودتاى 15 ژوئیه 

نیز ادامه داشته است. 
با وجود ســرگردانى بیش از ده هزار گردشگر ایرانى در 
شــهرهاى مختلف ترکیه و با وجود ممنوعیت سفر به 
ترکیه و حالت فوق العاده اى که دولت ترکیه اعالم کرده 
بود، عزیمت شــهروندان ایرانى به ترکیه متوقف نشد و 
آژانس هاى مسافرتى ایران، بیشترین تقاضا را براى سفر 

به ترکیه داشته اند. 
با این همه، وضعیت ســفر گردشــگرى به ترکیه براى 
برخى شــهروندان ایرانى، وضعیت جالبى دارد. با اینکه 
ترکیه حتى در نخستین روز ســال نوى میالدى هم از 
وقوع حوادث تروریســتى در امان نبوده، ولى تحقیقات 
میدانى و اطالعات به دست آمده از آژانس هاى مسافرتى 
کشورمان، حاکى از آن است که روزانه بیش از ده پرواز از 
ایران به کشور ترکیه و به خصوص شهر ناامن استانبول 
صورت مى گیرد.  این در حالى اســت که طى سال هاى 
اخیر، بیشــترین میزان و موارد حمالت تروریســتى به 
شهرهاى مهم و مراکز توریســتى ترکیه و به ویژه شهر 
استانبول که از دیرباز، توریست پذیرترین شهر ترکیه بوده، 
رخ داده است. بر این اساس، با اینکه اکثر کشورها ورود 
گردشگران خود به ترکیه را به حداقل ممکن رسانده اند 
و با توجه به اتفاقات ترکیه و حمالت تروریستى پى درپى 
در این کشور، وضعیت نظارت به سفرها و تورهاى ترکیه 
در کشور ما هنوز هم مشخص نیست و به نظر مى رسد 
سازوکارهاى الزم براى کنترل رفت و آمدها به ترکیه در 
کشور ما تعیین نشــده اند که در این باره، نیاز به اقدام و 

چاره اندیشى مسئوالن امر احساس مى شود.

پروازها به ترکیه  همچنان ادامه دارد

ناامنى؛ جاذبه توریستى جدید براى ایرانى ها!

تصویب طرح ممنوعیت فعالیت پزشکان متخصص در 
دو بخش خصوصى و دولتى به صورت همزمان از سوى 
مجلس واکنش هاى بسیارى را در میان پزشکان و حتى 
مسئوالن وزارت بهداشــت به دنبال داشت .به گزارش 
جام جم آنالین،براساس این قانون، مهمترین گروه هاى 
بخش هاى دولتى خدمات درمانى، یعنى اعضاى هیئت 
علمى دانشگاه هاى علوم پزشکى و عمده پزشکانى که 
در بخش هــاى دولتى فعالیت مى کننــد، نمى توانند در 
بیمارســتان هاى خصوصى، کلینیک ها و از همه مهمتر 

مطب هاى شخصى فعالیت کنند.
گرچــه در مصوبه مجلس شــوراى اســالمى نامى از 
مطب هاى پزشــکان نیامده اســت، اما اظهار نظر اخیر 
رئیس سازمان نظام پزشــکى کشور نشان مى دهد، این 

مصوبه مطب دارى پزشکان را نیز منع کرده است.
این طرح در عیــن اینکه مخالفان بســیارى آن هم در 
حوزه بهداشــت داشــت ولى از موافقانى چون مسعود 
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس و وزیر اسبق بهداشت 
نیز برخوردار بود. وى در جریــان تصویب این قانون در 
مجلس، موضع تندى نسبت به فعالیت پزشکان گرفت 
و گفت:پزشکان باید در یک محل کار کنند و حق ندارند 

دو جا کار کنند.
پزشکیان در جریان بررسى ماده 89 الیحه برنامه ششم 
توســعه کشــور که در رابطه با تکالیف وزارت بهداشت 

اســت،گفت: ما و در واقع دنیا معتقدیم که پزشک حق 
ندارد براى یک مریض نسخه اى بنویسد یا عملى انجام 
دهد،بعد مریض را به حال خود رهــا کرده و جاى دیگر 
برود،اگر مریض خونریزى کرد،ما کــه ادعا داریم جان 
بیماران براى ما مهم است، دکتر را باید کجا پیدا کنیم؟

پزشکیان تصریح کرد:کســى که ادعا مى کند که جان 
مریض براى وى مهم اســت،در همان بیمارســتان که 
متعهد شده باید ببینید چند نفرشان حضور دارند؟! همین 
قوانین ما باعث شــده که نتوانیم در بیمارســتان دولتى 
پزشــک را بیابیم.این صحیح نیســت که به بیمار گفته 
شــود که در فالنجا دســتگاه ها کیفیت باالترى براى 

معالجه دارند.
وى خطاب به اینگونه پزشــکان گفت:«شما بیخود مى 
کنید که به بیمار مى گویید بیایید در خارج از بیمارستان 
دولتى عمل شوید.مگر بیمارســتان دولتى را چه کسى 
ساخته است؟ اگر بیمارســتان بد است،در آن را ببندید و 
اگر بیرون از بیمارستان خوب است همه بروند آنجا و چه 

معنى دارد بیایند بیمارستان.»
پزشــکیان با بیان اینکه یک پزشــک نبایــد دکان باز 
کند،گفت: «به طور مثال یک پزشک نباید در ده جا کار 
کند و نتواند پاسخگوى مریض باشد،اگر پزشکان متعهد 
مى شوند، باید جوابگوى بیماران باشند؛ بنابراین خواهش 

مى کنم به این بند رأى ندهید. »

بیخود مى کنید به بیمار مى گویید بیا مطب! 
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غلظت آالینده ها 
امروز  افزایش مى یابد

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفـت: بـه دلیـل اسـتقرار جـو آرام و پایـدار، شـرایط 
براى افزایـش غلظت آالینـده ها در هـواى اصفهان 
و شـهرهاى صنعتى اسـتان در روز پنج شـنبه (امروز)

مهیاست.
فاطمه زهرا سیدان افزود: آسـمان در اکثر نقاط استان 
اصفهان، صـاف تا کمى ابـرى و گاهى افزایـش ابر و 

وزش باد پیش بینى مى شود.

11 واحد متخلف تولید 
سکه پارسیان  شناسایى شد

اداره کل استاندارد استان اصفهان از شناسایى 11 واحد 
متخلف تولیدى سـکه طالى پارسـیان در کالنشـهر 

اصفهان خبر داد. 
از بیـن ایـن واحدها، هشـت واحـد از نظر وزنـى، کم 
فروشـى داشـتند و سـه واحد نیـز از لحاظ عیـار طال، 

تخلف مى کردند. 
 ایـن واحدهـا در بازرسـى کارشناسـان اسـتاندارد از 
واحدهاى تولیدى سکه پارسیان در اصفهان، شناسایى 
و تاکنون سه واحد از میان آنها به مراجع قضائى معرفى 

شده اند.

 گازرسانى مستمر به 
نیروگاه ها با صرفه جویى  

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان گفـت: در 
صورتى که بتوانیم روزانه 15 تـا 20 درصد در مصرف 
گاز صرفه جویى کنیم، به گازرسانى مستمر نیروگاه ها 

و صنایع کمک بزرگى شده است.
مصطفى علوى با اشاره به اینکه مردم استان اصفهان 
از دیرباز در صرفه جویى و اسـتفاده بهینـه از امکانات 
زبانزد بوده اند، گفت: مشترکین باید در انتخاب و نصب 
وسایل گازسوز به ویژه بخارى و شومینه دقت کافى را 
داشته باشند و از کارشناسان فنى و خبره براى این امر 
اسـتفاده کنند، همچنین در هنگام نصب و کار وسایل 

گرمایشى گاز سوز نکات ایمنى الزم را رعایت کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
منظور از صرفـه جویى، بهینه مصرف کردن اسـت نه 
کم مصرف کردن، اظهار داشت: در صورتى که بتوانیم 
روزانـه 15 تا 20 درصـد در مصـرف گاز صرفه جویى 
کنیم، به گازرسانى مسـتمر نیروگاه ها و صنایع کمک 

بزرگى شده است.
وى تأکید کرد: مصـرف گاز عمدتـًا در بخش خانگى 
اسـت در صورتى که بـا صرفه جویى مى تـوان حجم 

قابل مالحظه اى را به بخش صنعت اختصاص داد.

آبى که 
براى عده اى نان شده است

 امسـال در سـواحل شهرسـتان چادگان بیـش از 30 
هزار متـر تـور ماهیگیـرى غیرمجاز توسـط مأموران 
حفاظـت از محیط زیسـت چـادگان جمع آورى شـده 

است.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان چادگان 
دراین باره به تسـنیم مى گوید: شـکارچیان بسیارى از 
استان همجوار و تعداد کمى شکارچى بومى این منطقه 
بـه زیسـت بوم ایـن رودخانـه هجـوم آورده و در حال 

تخریب محیط زیست این منطقه هستند.
مجتبى حاجتـى ادامـه مى دهـد: رودخانـه زاینده رود 
زیستگاه آبزیان مختلفى است، از ماهى هاى رودخانه 
زاینده رود مى توان به خانواده کپور، ماهیان دندان  دار 
و قزل آالى رنگین کمـان، آمور و زرده پر اشـاره کرد، 
همچنین حشرات آبزى، مارهاى آبى و الك پشت نیز 
از دیگر جانداران زاینده رود هسـتند که در شـکارهاى 

غیرمجاز از بین مى روند.
وى مى افزاید: یکـى از بزرگ ترین تهدیدهاى دریاچه 
زاینـده رود صیدهـاى غیرمجاز اسـت که ایـن اتفاق 
تأثیر زیادى روى زیسـت بوم جانوران آبـزى رودخانه 

داشته است.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان چادگان 
ادامه مى دهد: ما باید این حس را در خود ایجاد و تقویت 
کنیم که عالوه بر لذت بردن از مواهب طبیعى، وظیفه 

حفاظت از آن را هم بر عهده داریم.

38 مرکز نگهداري از ســالمندان در اســتان اصفهان 
در حــال فعالیــت اســت که تــا پایان ســال جاري 
تعــداد ایــن مراکز بــه 40 مرکــز افزایــش خواهد 

یافت.
معاون توانبخشی بهزیســتی استان اصفهان گفت: در 
شهر اصفهان 20 مرکز نگهداري از سالمندان در حال 
فعالیت  است، تعداد این مراکز در شهرستان هاي استان 
18 مرکز اســت و به زودي دو مرکز دیگر به این تعداد 

اضافه خواهد شد.
اصغر فیاض با تأکید بر اینکه تمام این مراکز در بخش 
خصوصی و با نظارت بهزیستی مشغول فعالیت هستند 

گفت: در تعدادي از شهرســتان هــا همچون فریدن، 
فریدونشهر یا سمیرم مرکز نگهداري سالمندان وجود 
ندارد اما ســهمیه تخت به ازاي تمام شهرستان ها در 
اســتان و شهرســتان هایی که اینگونه مراکز در آنها 

هست، وجود دارد.
معاون توانبخشی بهزیستی اســتان در ادامه تصریح 
کرد: بخشــی از هزینه هاي اقامت و نگهداري در این 
مراکز به صورت بودجه هاي دولتی و یارانه به اســتناد 
ظرفیت اســمی به مراکز با مجوز یارانــه اي پرداخت 
می شود و بخشی دیگر از ظرفیت این مراکز به صورت 

آزاد پذیرش می گردد.

کارخانه ریســباف به عنوان تنها بازمانده کارخانجات 
صنعتى دوران شکوفایى صنعت نساجى در اصفهان است 
که طى چند سال گذشته مسئوالن سعى کردند، آن را به 

موزه اى با ارزش تبدیل کنند.
قبًال اعالم شــده بود، بیش از 45 اثــر معمارى صنعتى 
اصفهان که عمدتــًا از کارخانجات نســاجى بوده اند و 
درحاشیه زاینده رود قرار داشــته در حال تخریب است 
و متأســفانه در این فاجعه از جامعه معمار ما صدایى به 

گوش نمى رسد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان، کارخانه 
ریسباف اصفهان یکى از این آثار به جا مانده اى است که 

وزارت راه وشهرســازى با اعتبارى بالغ بر 215 میلیارد 
تومان و از محل امالك ومســتغالت در توافقى با بانک 

ملى آن را خریدارى کرده و سعى در نجات آن دارد.
حجــت ا...غالمــى اعــالم کــرد: بــا تــالش و 
پیگیرى هاى انجام شده، کارخانه ریسباف با امضاى وزیر 
راه وشهرسازى و رئیس بانک ملى ایران به تملک درآمد.

وى گفت: کارخانه ریسباف در چهارباغ باالى اصفهان به 
متراژ هفت هزارمتر مربع و به ارزش 215 میلیارد تومان، 
با هدف تبدیل به موزه بزرگ اصفهان خریدارى شد که 
خوشبختانه این پیگیرى ها به ثمر نشست و تملک این 

کارخانه اجرایى شد.

فعالیت 38 مرکز نگهداري از 
سالمندان در استان اصفهان

 قرارداد انتقال مالکیت 
کارخانه ریسباف امضا شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
این روزها به شکل مکرر شاهد شکار حیات وحش هستیم 
و در روزهاى گذشته، دو شکارچى در منطقه حفاظت شده 

قمیشلو دستگیر شدند.
مرتضى جمشیدیان با اشــاره به اینکه چندین منطقه 
حفاظت شــده ثبتى در اصفهان وجود دارد که به شکل 
مداوم مورد تهدید از سوى شکارچیان است، اظهار داشت: 
پارك ملى و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى، پارك ملى 
و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو، پناهگاه حیات وحش 
موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، منطقه حفاظت 
شده کرکس، منطقه حفاظت شده کهیاز، منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزك و منطقه حفاظت شده داالنکوه جزو 

مناطق چهارگانه حفاظت شده در اصفهان هستند.
وى افزود:  این مناطق از نظر ارزش هاى زیستى متنوع  
وبسیار ارزشمند هســتند اما مناطق زیســتى دیگر در 
اصفهان از نظر ارزش هاى حیات وحش متنوع و کمیاب 
نیز در اصفهــان وجود دارد که از تمامى آنها به شــکل 

شبانه روزى محافظت مى شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه این روزها به شکل مکرر شاهد شکار یا آغاز 
به شکار حیات وحش در مناطق حفاظت شده اصفهان 
هستیم، اظهار داشت: در روزهاى گذشته دو متخلف شکار 
و صید در منطقه حفاظت شده داالنکوه توسط مأموران 
اداره پارك ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو دستگیر و 

به مراجع قضائى معرفى شدند.
وى با بیان اینکه از این متخلفان یک اسلحه غیرمجاز ،53 
فشنگ کشف و ضبط شد و متخلفان به مراجع قضائى 
معرفى شدند، تصریح کرد: شکار و حتى اقدام به شروع به 
شکار در زیستگاه هاى حیات وحش توسط متخلفان جرم 
است و طبق ماده 10 و 15 قانون شکار و صید، متخلفان 

تحت تعقیب و مجازات قرار مى گیرند.
جمشــیدیان با بیان اینکه همچنین حکم قضائى براى 
دامداران متخلف چراى غیر مجاز دام در منطقه حفاظت 
شده کرکس نطنز صادر شده است، تأکید کرد: در راستاى 
اجراى طرح کنترل ورود و خروج دام و تعادل دام و مرتع 

در منطقه حفاظت شده کرکس در فصل قشالق، دو فقره 
پرونده تخلف چراى غیرمجاز دام گزارش شد که شکایتى 
براى این اقدام از دامداران تنظیــم و دادگاه نیز با صدور 

رأى قاطع با متخلفان برخورد کرد.

وى با بیــان اینکه با وجــود تذکرهاى چندبــاره براى 
خروج گوســفندان از منطقه حفاظت شــده کرکس، 
تخلف دامداران مذکور مکرر ادامه داشت، گفت: دادگاه به 
استناد تبصره 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشى از مقررات 

مالى دولت ضمن رعایت مــواد 19 ، 37 و 38 از قانون 
یادشده دامداران متخلف را به پرداخت جزاى نقدى جمعًا 
به مبلغ 70 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم

 کرد.

تکرار مکرر شکار حیات وحش 
در اصفهان

رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان با تأکیــد بر اینکه 
واحدهاى صنعتى استان روز به روز به سمت نابودى 
مى روند، گفــت: بانک هاى دولتــى و یا خصولتى 
بیشترین آســیب را به واحدهاى تولیدى مى زنند و 

آنها را بدهکارتر مى کنند.
عبدالوهاب ســهل آبادى با اشــاره به اینکه عمده 
کارهــاى صنعتى مهــم کشــور در این اســتان 
متمرکز شده است، اظهار داشــت: استان اصفهان 
با داشــتن هشــت هــزار واحد صنعتــى کوچک، 
متوســط و بزرگ، در بحــث معادن بســیار غنى

 است.
به گفتــه وى، معادنى همچون ســرب، مس، طال 
و ... در اســتان اصفهان ذخیره دارند و شاید استان 
بتواند مشکالت نبود نفت را از طریق معادن برطرف 

کند.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه علیرغم 
پتانسیل باالى معادن متأسفانه تنها 7 درصد اکتشاف 
داریم و بیش از 50 متر نمى توانیــم حفارى کنیم، 
افزود: این به دلیل به روز نبودن امکانات و تکنولوژى 

هاى ما در اکتشافات معدن  است.
ســهل آبادى همچنین به پیشــینه صنعت نساجى 
در اصفهان اشــاره کرد و بیان داشت: متأسفانه این 

صنعت امروز در استان پویایى ندارد.
وى با اشاره به مالیات باالیى که استان اصفهان در 
کشور پرداخت مى کند، گفت: با وجود این  اصفهان 
از نظر دریافت کمک ها و اعتبارات ملى، در رتبه یکى 

به آخر مانده قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان در ادامــه به وجود 
قرض الحســنه ها و مؤسســات مالــى و اعتبارى 
بدون مجوز در استان اشــاره کرد و افزود: متأسفانه 
منشأ بسیارى از این مؤسســات از استان خراسان 
رضوى بوده و بعضًا آنهــا و بانک هاى خصوصى در 
اصفهان به بدنه صنعت استان آســیب زیادى وارد 

کرده اند.
وى تأکید کــرد: بانک هاى دولتــى و یا خصولتى 
بیشترین آســیب را به واحدهاى تولیدى مى زنند و 

آنها را بدهکارتر مى کنند.
سهل آبادى با ابراز تأسف نسبت به اینکه روز به روز 
واحدهاى صنعتى اســتان در حال نابودى هستند، 
گفت: تعرضات به معادن، فشارهاى مالیاتى و بانکى 

مهمترین عامل نابودى صنعت استان هستند.

تولید استان به سمت 
نابودى مى رود 

مدیــر عامل ســازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى 
شهردارى شاهین شهر در نشست خبرى خود با اصحاب 
رسانه از برگزارى هفته نکوداشت شاهین شهر از ششم 
لغایت 12 بهمن ماه خبر داد و گفت: هفته نکوداشــت 
شاهین شهر مصوبه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان 
اســت که 20 عنوان ویژه برنامه با اعتبارى بالغ بر یک 
میلیارد ریال با حضور شــخصیت هاى ملى و استانى از 

ششم بهمن تا دهه فجر برگزار مى شود.
روح ا... شاه رجبیان هدف از برگزارى هفته نکوداشت 
شاهین شهر را معرفى ظرفیت و پتانسیل هاى علمى، 
فرهنگى، ورزشى و اقتصادى که با توجه به جمعیت رو 
به رشد این شهر در کشــور بى نظیر است عنوان کرد 
و افزود:  شاهین شــهر 40 مدال آور جهانى دارد. وى 
تصریح کرد: شاهین شــهر براى برندسازى به هویت 
نیازمند است که وجود مدال آوران برتر کشورى در این 

شهر به برندسازى کمک مى کند.
وى با بیان اینکــه ویژه برنامه هاى هفته نکوداشــت 
شاهین شهر در بودجه شــهردارى ردیف بودجه ندارد 
خاطرنشان کرد: ویژه برنامه هاى پیش بینى شده براى 

این هفته برنامه هاى طول سال شهردارى است که در 
این هفته اجرا مى شود.

وى در ادامه گفت:فرهنگسراها باید محل تجمع و پاتوق 
فرهنگى شهروندان باشد که با توجه به رویکرد سازمان 
و نیاز شهروندان، طى یکســال گذشته بیشترین حجم 
آموزش در فرهنگســراها، آموزش هاى شــهروندى، 

سبک زندگى و مهارت هاى زندگى بوده است.

شــاه رجبیان  در خصوص واگذارى مراکز فرهنگى- 
ورزشى شهردارى شاهین شــهر به بخش خصوصى 
گفت: شاهین شهر داراى شش فرهنگسراى فعال و سه 
فرهنگسراى آماده بهره بردارى و پنج ورزشگاه است که 
این سازمان طى سال گذشــته بر اساس رویکرد جدید 
خود پنج ورزشگاه، یک فرهنگسرا و  تاالر شیخ بهایى را 

به بخش خصوصى واگذار کرده است.
وى در ادامه افزود: این ســازمان اقتصــاد مقاومتى را 
سرلوحه کار خود قرار داده است بر همین اساس در حوزه 
اقتصادى با واگذارى مدیریت مراکز فرهنگى ورزشى به 
بخش خصوصى عالوه بر کاهش 42 پست سازمانى، در 
هزینه هاى جارى سازمان نیز مبلغ یک میلیارد و 324 

میلیون تومان صرفه جویى کرده است.
مدیــر عامل ســازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى 
شهردارى شاهین شــهر  علت نامگذارى این شهر به 
نام شهر دانش و خالقیت را وجود مراکز متعدد علمى و 
فرهنگى نخبه پرور، ورزشکاران بین المللى  و نام آور  در 
این شهر عنوان کرد و افزود:این سازمان به 80 درصد از 

اهداف خود طى یکسال گذشته رسیده است. 

هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار مى شود 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: از سال 63 که آرامستان باغ رضوان تأسیس شد، 
تاکنون 126 هزار متوفــى از مؤمنین و مؤمنات در این 

آرامستان دفن شده اند.
محمد پرورش با اشاره به اینکه سال گذشته احداث فاز 
سوم آرامســتان باغ رضوان آغاز و بخشى از آن انجام 
شد، اظهارداشت: تکمیل فاز ســوم باغ رضوان امسال 
و سال آینده در دســتور کار این ســازمان قرار گرفته

 است.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: فاز سوم با 50 هکتار مساحت، ظرفیت 

دفن 160هزار متوفى را دارد.
وى با بیان اینکه از ســال 63 که آرامستان باغ رضوان 
تأسیس شد، تاکنون 126 هزار متوفى در این آرامستان 
دفن شــده اند، گفت: احداث معابر، ســاخت قطعات و 
قبور در فاز 3 نیاز به اعتبارى ســنگین دارد و در یکسال 
نمى تــوان آن را تکمیل کرد امــا مدیریت باغ رضوان 

تکمیل فاز سوم را در دستور کار قرار داده است.

دفن 126 هزار متوفى در
 باغ رضوان

پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى تکنولوژى و تجهیزات 
کشــاورزى و باغبانى (نهاده ها، محصــوالت و خدمات 
وابســته)، از 23 تا 26 دى ماه در محل نمایشگاه هاى بین 
المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر مى شود. 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
ضمن اعالم این خبر گفت: در این دوره 110 مشــارکت 
کننده در 8000 مترمربع فضاى نمایشگاهى از استان هاى 
تهران، اصفهان، چهارمحال و بختیارى، گیالن، خراسان 
رضوى، البرز، آذربایجان شــرقى، همدان، یزد، مرکزى، 
فارس، سمنان، آذربایجان غربى و گلستان گرد هم مى آیند 
تا آخرین و تازه ترین محصوالت و خدمات خود را در زمینه 
تولید و توزیع انواع بذر، ســموم دفع آفات، ادوات سمپاشى 
و باغبانى، گل و گیاه، خدمــات بازرگانى و تأمین خدمات 

کشاورزى، گل و گلخانه، پرورش درخت و نهال، نهاده ها و 
کودهاى شیمیایى و حیوانى به نمایش بگذارند. 

رســول محققیان از حضور باالى مشارکت کنندگان غیر 
اصفهانى و از دیگر استان هاى کشــور، حضور چشمگیر 

مراکز علمى و دانشگاه ها و سازمان هاى دولتى، تشکیل 
پاویون علمى نمایشگاه متشــکل از دانشگاه آزاد اسالمى 
خوراسگان، دانشگاه صنعتى اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمى 
شــهرکرد، برگزارى سه سمینار آموزشــى با موضوعات 
تکنولوژي هاي مؤثر در تغذیه گیاهــان، خاك،  آب و گیاه 
و نهاده هاي کشاورزي با اعطاي گواهینامه، درصد باالى 
حضور مشارکت کنندگان جدید و برنامه ریزى بازدید گروه 
هاى متخصص به عنوان ویژگى هاى این دوره از نمایشگاه 

اگروت یاد کرد.
این نمایشــگاه طى ســاعات بازدید 15 تــا 21 در محل 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل 
شهرستان دایر است و روز شنبه 25 دى ماه از ساعت 9 تا 

12 به منظور بازدید ویژه متخصصین تعیین گردیده است.

اگروت به دور پانزدهم رسید نا امیدى در شهرستان مبارکه معنا ندارد

مرکز تخصصى آپا دانشگاه صنعتى اصفهان، با تجربه برگزارى موفق سه دوره مسابقه CTF در سطح ملى در قالب جشنواره ملى امنیت فضاى تبادل 
اطالعات(آفتا)، براى چهارمین سال متوالى مسابقات ملى فتح پرچم را برگزار مى نماید. ارتقاى فرهنگ کار گروهی افراد که یکی از نکات مغفول مانده 
در جامعه ایرانی است و نیز ظهور استعدادهاي ناب که گاهی در چارچوب هاي کالسیک آموزشی دانشگاه اجازه بروز نمی یابند، از دیگر کارکردهاي 
این مسابقات است. یکى از جذاب ترین مسابقات دانشگاهى، مسابقه فتح پرچم (CTF) است. مسابقات CTF یک مانور شبیه سازى شده در فضاى 
سایبرى محسوب مى گردد که در آن متخصصین فناورى اطالعات به رقابت با یکدیگر مى پردازند. در این دسته از مسابقات چالش هاى متنوعى در 

محورهاى مختلف در اختیار شرکت کنندگان قرار داده مى شود تا مهارت آنها در بخش هاى گوناگون مورد ارزیابى قرار گیرد. 
مرحله اول مسابقه به صورت برخط در تاریخ «7 بهمن 1395» برگزار مى شود. به همین دلیل نیاز است تا کاربران قبل از موعد مورد نظر، حساب 

کاربرى خود را ایجاد و تأیید نمایند.

 چهارمین 
جشنواره ملى 
«افتا» 
برگزار مى شود

فرماندار مبارکه در مراســم تودیع ومعارفه بخشدار جدید 
گرکن جنوبى با اشاره به دستاوردهاى دولت تدبیر وامید در 
طول سه سال گذشته گفت:بیش از سه سال از خدمت دولتى 
که با صداقت وامانتدارى از رأى مردم کار خود را شروع کرد 
مى گذرد ودر این مدت عالوه بر کارشکنى ونامالیماتى که 
با آن روبه رو بود ولى بنا به وعده هایى که قبل از انتخابات به 
مردم دادند با پشتیبانى والیت فقیه ومردمى که همیشه در 
صحنه هســتند به کار خود ادامه داد وبه لطف خدا توانست 
عالوه بر ارتقاى جایگاه نظــام در جهان، دیوار تحریم هاى 

ظالمانه را رفع وبا بیشتر کشورهاى دنیا ارتباط برقرار کند.
على اصغر ذاکرى امید به مردم را رمز موفقیت نظام وکشور 
بیان کرد وافزود:بدترین چیزى که ریشه نظام را سست وبه 
طور کلى سلسله نظام را قطع مى کند ناامیدى در بین مردم 
اســت. وى تصریح کرد: جامعه اى که بیــش از 50در صد 
جمعیت آن را جوانان تشکیل مى دهند باید امید به آینده در 
آن تقویت شود واگر این کار به درستى صورت نگیرد عالوه بر 
یأس وناامیدى در جوانان،باعث بدبینى به آینده نیز مى شود.

فرماندار مبارکه با بیان اینکه نا امیدى در شهرستان معنا ندارد 
وهمه همراه نظام ودر خدمت نظامند از همه مسئوالن ومردم 
شهرستان خواست دست در دست هم براى ارتقاى شهرستان 
وایجادانگیزه وامید در مردم بدون هیچ نگاه وتفکر سیاسى 
قدم بردارند . وى از زحمات وفعالیت هاى ســلطانى معاون 

فرماندارى و سرپرست بخشــدارى گرکن جنوبى در مدت 
هفت ماه سرپرستى بخشدارى گرکن تشکر کرد وگفت:با 
وجود حجم فعالیت فرماندارى وتعداد جلسات آ ن به لطف 
خدا کارهاى خوبى در بخــش انجام گرفته که انتظار داریم 
بخشدار جدید با همکارى شوراهاى اسالمى ودهیاران، آنها 

را ادامه داده وتقویت نمایند.
ذاکرى با بیان اینکــه بخش گرکن جنوبى مــى تواند به 
عنوان قطب گردشگرى اســتان تبدیل شود به پتانسیل و
ظرفیت هاى بخش گرکن جنوبى نیز اشــاره کرد وگفت: 
بخش گرکن جنوبــى به لحاظ موقعیت مکانى واســتقرار 
بیش از 340 واحد صنعتى فعال وموقعیت کشاورزى باالى 
آن،جزو بخش هاى شــاخص اســتان وهمتــراز برخى از 
شهرستان هاى استان است ومى طلبد دهیاران این بخش با 
همکارى سازمان میراث فرهنگى وگردشگرى زمینه توسعه 
بخش گردشگرى را فراهم و آن را به عنوان قطب گردشگرى 
استان تبدیل نمایند. فرماندار شهرستان در پایان نیز گریزى 
به سوابق کارى بخشدار جدید زدوگفت:وى سابقه فعالیت به 
عنوان بخشدار چادگان ونیز عضویت درشوراى اسالمى شهر 
چادگان وهمچنین نظام مهندسى را دارند ودهیاران مى توانند 

به عنوان مشاور وبازوى عمرانى ازآن استفاده نمایند.
در پایان نیز از زحمات دکتر سلطانى تجلیل وحمید رضا لطفى 

به عنوان بخشدار جدید بخش گرکن جنوبى معرفى شد.



استاناستان 2850پنج شنبه  23 دى ماه 0505

زمان برگزارى امتحانات معوقه 
دانشـگاه هاى اصفهـان و صنعتـى اصفهـان در 
اطالعیه هایى از زمان برگزارى امتحانات معوقه روز 21 
دى ماه خبر دادند. دانشگاه اصفهان در اطالعیه اى اعالم 
کرد: با توجه به اعالم تعطیلى روز سه شنبه 21 دى ماه از 
طرف هیئت دولت، امتحانات این روز در همان ساعات در 

روز پنج شنبه 23 دى ماه(امروز) برگزار مى شود.
دانشـگاه صنعتى اصفهان نیـز در اطالعیـه اى روز 27 
دى ماه را به عنوان زمان جدید برگزارى امتحانات معوقه 

روز 21 دى ماه اعالم کرده است. 

نامگذارى معابر به نام شهدا
 شهردار زرین شـهر گفت:ما در تالش هستیم نسبت به 
نامگذارى معابر و طرح هاى شهرى به نام شهدا در سطح 
شهر زرین شهر و دیگر محالت آن اقدامات مناسبى انجام 
شود،پیشنهاد مى کنم پارك کوهستان زرین شهر به نام 

سردار حسین قجه اى نامگذارى شود. 
جواد جمالى گفت: فضاسازى گلستان شهداى زرین شهر 
از اهمیت ویـژه اى برخوردار اسـت چرا که گلزار شـهدا 
همانند زیارتگاهى اسـت که مردم براى برآورده شـدن 
حاجات خود به این مکان مقدس مراجعه مى کنند از این 
رو با توجه به درخواست شهروندان و خانواده معظم شهدا 
و ایثارگـران در خصوص مسـقف کردن گلزار شـهداى 
زرین شهر، این مهم نیز در دستور کار مجموعه شهردارى 
قرار گرفت تا مردمـى که به این مـکان مقدس مراجعه 

مى کنند از رفاه بیشترى برخوردار باشند. 

خبر

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفــت: در ادامــه برنامه هاى توســعه حمــل و نقل 
عمومى دو ســامانه اتوبــوس هــاى BRT از جمله 
پایانه ارغوانیه تــا میدان امام علــى(ع) و خط میدان 
قدس تا میدان جمهورى در امتــداد خیابان هاى آیت 
ا... ادیــب و دکتر باهنر تــا پایان امســال راه اندازى 

مى شود.
علیرضا صلواتى اظهارداشــت: زیرسازى مسیر این دو 
خط انجام شده و ایســتگاه هاى خیابان جى 90 درصد 
پیشرفت فیزیکى و در خیابان باهنر 40 درصد پیشرفت 

داشته اند.

وى ابراز امیــدوارى کرد با اضافه شــدن این دو خط، 
حمل و نقل عمومى منظمى در شــهر اصفهان برقرار 
شــود و این خدمات بتواند رضایتمندى شهروندان را 

ارتقا دهد.
صلواتى با بیان اینکه شــهر اصفهان داراى سه ناحیه 
ترافیکى از جمله ناحیه مرکزى شــهر، هســته داخل 
حلقه دوم ترافیکى و رینگ ســوم ترافیکى و محدوده 
خارج از آن اســت، افزود: سیاســتى که این معاونت 
در محدوده مرکزى شــهر دنبال مى کند، این اســت 
که به نوعى سفرهاى شــهرى را به حداقل رسانده و 

پیاده روها را توسعه دهد. 

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان گفت: آمار 
مصدومین و تلفات حوادث ترافیکى استان اصفهان در 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 

روبه رو بوده است.
على ســلیمانى پور با ارائه آمار هشــت ماهه تصادفات 
جاده اى استان اصفهان اظهار داشــت: در هشت ماهه 
امســال 793 نفر در تصادفات استان اصفهان جان خود 
را از دســت دادند که 179 نفر از آنها زن و 614 نفر نیز 

مرد بودند.
وى با بیان اینکه در سال گذشته در حوادث ترافیکى 786 
نفر جان خود را از دست دادند، ابراز داشت: بر این اساس 

در مقایسه آمار شاهد افزایش0/9 درصدى تلفات حوادث 
ترافیکى استان هستیم.

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بیشترین تلفات حوادث ترافیکى استان اصفهان با 476 
نفر در جاده هاى برون  شــهرى، 280 نفر در مسیرهاى 
درون  شهرى و 12 نفر درجاده هاى روستایى بوده است، 
افزود: همچنین مرگ 11 نفر مربوط به جاده هاى خارج 

استان و 14 نفر نیز در سایر موارد گزارش شده است.
سلیمانى پور گفت: الزم به ذکر اســت آمار مصدومین 
حوادث ترافیکى در هشت ماهه سال جارى در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، 11/7درصد افزایش داشته است.

افزایش آمار مصدومین و 
تلفات حوادث ترافیکى استان 

 BRT بهره بردارى از 2 خط
شهر اصفهان تا پایان سال 

مزایده
در پروندههاى کالسه 950257 و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب حقوقى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى شرکت صنایع کاشى نیلو محکوم اســت به پرداخت مطالبات 258 نفر از پرسنل بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 25800000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى مهندس صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. 1- مجموعه تجهیزات واحد (خط) سنگ شکن مشتمل 
بر 4 کنورتور و مجموعه کامل نوار نقاله و مجموعه سرندها و اکتروموتورهاى نصب شده و سازه یا شاسى مسقف 
جهت نصب کلیه تجهیزات و مجموعه تابلو برق کابل و سیستم روشــنایى و 2 عدد سیلو فلزى قطعات یدکى و 
سایر لوازم جانبى و جراثقال نصب شده بر روى سیلوها و 5 عدد دستگاه میکسر ( مخزن دار بنام بالمیل بچ) جمعا 
بارزش 10000000000 ریال 2- مجموعه تجهیزات و ماشــین آالت واحد 3 تولید سرامیک مستقر در واحد 1 
شامل پرس هیدرولیک PH1600 واحد و گردگیر واحد خشــک کن با کلیه متعلقات مکانیکال و الکترویکال و 
مجموعه نوار تفاله و تسمه تفاله ها واگن حمل بتعداد 6 عدد کوره گازى پخت نهائى و کلید تابلو برقهاى اصلى و 
فرعى با منصوبات متعلق به خط تولید و همچنین تجهیزات و ماشین آالت واحد خط 4 تولید سرامیک با متعلقات و 
تجهیزات بشرح واحد 3 و کوره گازى پخت نهائى شماره 2 جمعا بارزش 7000000000 ریال ، 3- خط کامل بغل 
ساب سرامیک مستقر در سالن شماره 2 شامل تجهیزات نصب بطول حدود 60 متر مشتمل بر 2 عدد واحد واگن 
جهت انتقال محصول سرامیک نوارهاى نقاله به همراه متعلقات جانبى ایستگاه اول بغل ساب داراى 9 عدد کله 
دوبل افقى ایستگاه درجه بندى و انتقال به واگن 2 عدد و نوارهاى نقاله با کلیه متعلقات و مجموعه تابلو برق مستقل 
ابتداء و انتهاى خط که تمام موارد فوق به همراه متعلقات جانبى و نیز یک دستگاه کامل ساب سرامیک مستقل در 
سالن شماره 3 شامل تجهیزات  نصب بطول حدود 12 متر مشتمل بر واحد ساب اول مارك CEMAR داراى 
5 کله است بدون هد و واحد ساب دوم داراى 2 کله ساب بدون هد و واحد بغل ساب مارك CEMAR داراى 2 
 HP 2 و موتور توانA کله بدون هد و تابلو برق و موتور گیربکس. 4- یکدستگاه لودر ساخت شرکت هیکوتیپ
160 و قطر الستیک 20/5 *25 به همراه کلیه متعلقات جانبى مستقر در انبار برنگ زرد که مورد 3 و 4 جمعا بارزش 
2/700/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف  شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/6 ساعت 10 صبح و در 
همان محل اجراى احکام به فروش میرسد برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد 
ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف: 3078 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/991
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3268/26- 95/10/18  یگانه سلیم شهشهانى فرزند سعید باستناد یکبرگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 625404 را که به میزان سه 
دانگ مشاع 301/72160 ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/72140 واقع در بخش 16 اصفهان (شاهین شهر) 
که  در ص دفتر ذیل ثبت بنام یگانه سلیم شهشهانى فرزند ســعید ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
قطعى 22214 مورخ 95/8/6 دفترخانه 226 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده 
 و به موجب سند شماره مورخ در رهن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

1655 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/1004
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان
شماره :    8114                                  تاریخ  : 95/10/14                                       

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند0
1) راى شماره 139560302034007852هیأت اول0 زهرا میرزائى سادیانى فرزند على بشماره شناسنامه 585 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261794559- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 85/87 مترمربع به شماره2  فرعى 

از پالك 1162- اصلى  واقع در  بخش 1 کاشان
2) راى شماره 139560302034023772هیأت اول0 جمیله ذراتى فرزند احمد بشماره شناسنامه 412 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262345146- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 212/9 مترمربع به شماره 11303  فرعى 

مجزى از 37 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان
3) راى شــماره 139560302034023540هیأت اول0 فاطمه مجدى نوش آبادى فرزندغالمحســین بشماره 
شناسنامه 600 صادره از کاشان بشماره ملى 1261826663- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/95 مترمربع به 

شماره 11315 فرعى مجزى از 9829 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان
4) راى شماره 139560302034017662هیأت دوم0 نواب نارنجى فرزند عباس بشماره شناسنامه 506 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261952146- ششدانگ یکباب ســاختمان سوله بمساحت 919/64 مترمربع به شماره 

242 فرعى از پالك 4- اصلى واقع در  عیسى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى از عباس نارنجى و ولى اله کوهى)
5) راى شــماره 139560302034002698هیأت اول0 نجمه واحدپور فرد فرزند جواد بشماره شناسنامه 7792 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260584267- ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 2500 مترمربع به شماره 1807  

فرعى مجزا از 556 فرعى از پالك 10- اصلى واقع دراقبالیه بخش 2 کاشان
6) راى شماره 139560302034002698هیأت اول0 على رئیس  زیدى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1125 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261819926- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 102/40 مترمربع به شماره 

9181 فرعى مجزا از 7756 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
7) راى شماره 139560302034027136هیأت اول0 غالمرضا رفعت پورفرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 163 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261703472- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 174/78 مترمربع به 

شماره 9330 فرعى مجزا از 196 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
8) راى شماره 139560302034027137هیأت اول0 صغرا کچوئى فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 116 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262930006- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 174/78 مترمربع به شماره 

9330 فرعى مجزا از 196 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
9) راى شماره 139560302034002699هیأت اول0 لیال جعفرزاده فرزند محمود بشماره شناسنامه 4500 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261021355- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 102/40 مترمربع به شماره 

9181  فرعى مجزا از 7756 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان
10) راى شماره 139560302034004945هیأت دوم0 احمدرضا رعیت فرزند نوروزعلى بشماره شناسنامه 11 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262627362-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/37 مترمربع بشماره 

5538  فرعى مجزا از 571 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان
11) راى شماره 139560302034004946هیأت دوم0 غالمرضا رعیت فرزند نوروزعلى بشماره شناسنامه 1882 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260859827-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142/37 مترمربع بشماره 

5538  فرعى مجزا از 571 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان
12) راى شماره 139560302034027088هیأت دوم0 میثم هاشمى طاهرى فرزند حسن بشماره شناسنامه 5609 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263368603- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 290/40 مترمربع بشماره 5609  

فرعى مجزا از 330 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان
13) راى شماره 139560302034026423هیأت اول0 انســى نیکو صفت فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 
334 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261505344- ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برانبار بمساحت 
89/77 مترمربع بشماره 5611 فرعى مجزا از 194 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در  دشت حکیم بخش 2 کاشان

14) راى شــماره 139560302034004604 هیأت دوم0 محمد بلبلى زارع فرزند هاشم بشماره شناسنامه 163 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261728300- ششــدانگ یکدرب باغ مشتمل بر ساختمان بمساحت 549/30 
مترمربع بشــماره20520 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه  از 

رضا ظهیرکاشانى)
15) راى شماره 139560302034015435 هیأت دوم0 هادى جعفرى سه ده فرزند حسین بشماره شناسنامه 32 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263014259- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 77 مترمربع بشماره 

21901 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى)
16) راى شــماره 139560302034015436 هیأت دوم0 لیال امین معین فرزند تیمور بشماره شناسنامه 6287 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263375383- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 77 مترمربع بشماره 

21901 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى)
17) راى شماره 139560302034023822 هیأت دوم0 مهدى سعیدى کیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 6782 
صادره از کاشان به شماره ملى 1263380336- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 159/75 مترمربع 

بشماره 21931 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى)
18) راى شماره 139560302034023823 هیأت دوم0 فائزه تحقیقى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4342 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1263355943- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 159/75 مترمربع بشماره 

21931 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از مالکین مشاعى)
 19) راى شماره 139560302034017655 هیأت دوم0 اعظم میرزائى فرزند احمد بشماره شناسنامه 96 صادره 
از دلیجان به شماره ملى 0579897761- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 47/50 مترمربع بشماره 22095 

فرعى مجزا از 593 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان
20) راى شماره 139560302034017639 هیأت دوم0 لیال زارع گذرحاجى فرزند عباس بشماره شناسنامه 1070 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261863437- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/50 مترمربع بشماره 22100 

فرعى مجزا از 2803 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان(خریدارى از احمد وطن خواه)
21) راى شماره 139560302034016328 هیأت اول0 حسین صادق زاده مرقى فرزند صفر بشماره شناسنامه 
23 صادره از کاشان به شماره ملى 1262967716- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 83/30 مترمربع بشماره 

22101 فرعى مجزا از 4742 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان
22)راى شماره 139560302034010712 هیأت اول0 مجتبى مســکینى قمصرى فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 64 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262646839- ششــدانگ چهاردیوارى مشتمل براعیان بمساحت 
131/05 مترمربع بشــماره 6326 فرعى مجــزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقــع در درب فین بخش 2 

کاشان(خریدارى از حسین تنباکوکارى)
23)راى شماره 139560302034017692 هیأت دوم0 محمود کچوئى فرد فرزند آقاماشااله بشماره شناسنامه 902 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261722469- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 189/31مترمربع 

بشماره 6398 فرعى مجزا از 5805 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
24)راى شماره 139560302034017693 هیأت دوم0 سوسن ساعدى فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 821 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261747410- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 189/31 مترمربع 

بشماره 6398 فرعى مجزا از 5805 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
25)راى شماره 139560302034017843 هیأت دوم0 یاسر زارع غیاث آبادى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 
913 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263321682- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل براعیان بمساحت 141/30 

مترمربع بشماره 6401 فرعى مجزا  از361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
26)راى شــماره 139560302034022682 هیأت دوم0 داریوش ســلیمى فرزند محمدولى بشماره شناسنامه 
9573 صادره از سیرجان  به شــماره ملى 30700096182- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 101/22 مترمربع 
بشــماره 6417 فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشــان(خریدارى از 

وراث سیدحسین رضوى)
27)راى شــماره 139560302034020627 هیأت اول0 زهره ابراهیمى مجرد فرزند احمد بشــماره شناسنامه 
45034 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260440370- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/75 مترمربع بشماره 

6419 فرعى مجزا از 4905 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
28)راى شماره 139560302034020632 هیأت اول0 ماشااله خداوردیان فرزند احمد بشماره شناسنامه 4224 
صادره از کاشان به شماره ملى 1260557626- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 166/2 مترمربع بشماره 6424 

فرعى مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
29)راى شماره 139560302034022897 هیأت دوم0 دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى وزارت آموزش 
و پرورش کاشان - ششدانگ یکباب سالن ورزشى بمساحت 5261/54 مترمربع بشماره 6425 فرعى مجزا از 361 

فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
 30)راى شماره 139560302034024098 هیأت دوم0 دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى وزارت آموزش 
و پرورش کاشان - ششدانگ یکباب مدرسه بمساحت 1252/15 مترمربع بشماره 6426 فرعى مجزا از 63و64 

فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
31)راى شماره 139560302034026011 هیأت دوم0 آتنا شاه محمدى فرزند على بخش بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان به شماره ملى 1250109469- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107 مترمربع بشماره 6436 فرعى 

مجزا از 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
32)راى شــماره 139560302034013978 هیأت اول0 محمدرضا گالبى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 11 
صادره از کاشان   به شماره ملى 1262946679- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 241/40 مترمربع بشماره 1392 

فرعى مجزا از 232 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
33)راى شماره 139560302034013991 هیأت اول0 اعظم گالبى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 13 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262986346- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/18 مترمربع بشماره 1393 فرعى 

مجزا از 232 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان

34)راى شماره 139560302034013990 هیأت اول0 رحمان گالبى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 21 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1263030904- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118/16 مترمربع بشماره 1395  فرعى 

مجزا از 232 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
35)راى شماره 139560302034023528 هیأت دوم0 عباس نیکونیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 59 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262917255- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 395/40 مترمربع بشماره 9972 فرعى 

مجزا از 581و582 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
36)راى شماره 139560302034023530 هیأت دوم0 عباس نیکونیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 59 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262917255- ششــدانگ یکدرب باغچه بمساحت 612 مترمربع بشماره 9973 فرعى 

مجزا از 582 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
37)راى شماره 139560302034015102 هیأت اول0 مهدى پورهاشمیان فینى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
89 صادره از کاشان بشماره ملى 1262960894- ششدانگ ساختمان مســکونى بمساحت 143/10 مترمربع 

بشماره 6647  فرعى مجزا از 3822 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
38)راى شماره 139560302034023468 هیأت دوم0 زهره شاداب فرزند محمد بشماره شناسنامه 78 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262072451- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/74 مترمربع بشماره 6677  

فرعى مجزا از 247 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
39)راى شماره 139560302034023469 هیأت دوم0 مهدى هنرمندى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 201 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262998921- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 146/74 مترمربع بشماره 

6677  فرعى مجزا از 247 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
40)راى شماره 139560302034031245 هیأت دوم0 حسین فرح دوست فرزند احمد بشماره شناسنامه 956 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1261862295- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 133/70 مترمربع بشماره 6634  
فرعى مجزا از 1307 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشــان(خریدارى مع الواسطه از شمسى 

خلعت برى)
41)راى شماره 139560302034008114 هیأت اول0 آسیه ماشااله ئى لتحرى  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
786 صادره از کاشان بشماره ملى 1261954947- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 283/06 مترمربع بشماره 6753  

فرعى مجزا از 217 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در لتحر بخش 2 کاشان
42)راى شماره 139560302034012036 هیأت دوم0 فاطمه جودار فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 21 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1262944821- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 270/25 مترمربع بشماره 6768 فرعى 

مجزا از 269 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از ورثه بیگم مشیرى)
43)راى شماره 139560302034013973 هیأت اول0 حمیدرضا قدیمى لتحرى فرزند تقى بشماره شناسنامه 
136 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262312061- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 310/8 مترمربع بشماره 6778  

فرعى مجزا از 1477 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
44)راى شــماره 139560302034017617 هیأت دوم0 مهدى مهدى لتحرى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
45 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1262989019- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 179/30 مترمربع بشماره 
6789  فرعى مجزا از 494 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از ورثه 

على محمد ابولى)
45)راى شماره 139560302034017703 هیأت دوم0 حسن آبسته فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 19 صادره 
از کاشان  بشــماره ملى 1262956064- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 204/90 مترمربع بشماره 
6794  فرعى مجزا از 254 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه از ورثه 

على محمد ابولى)
46)راى شماره 139560302034017702 هیأت دوم0 فهیمه جعفرزاده لتحرى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2977 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261050983- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 204/90 مترمربع 
بشماره 6794  فرعى مجزا از 254 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از ورثه على محمد ابولى)
47)راى شماره 139560302034023808 هیأت اول0 حســن گندمى لتحرى فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 
3092 صادره از کاشان  بشماره ملى 1261052145- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 188/05 مترمربع بشماره 

6816 فرعى مجزا از2024 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
48)راى شماره 139560302034015400 هیأت دوم0 اسما اکبرى فرزند على بشماره شناسنامه 19 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1262482564- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/50 مترمربع بشماره 14173 فرعى 

مجزا از 5033 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
49)راى شــماره 139560302034015103 هیأت اول0 زهرا علیپور فرزند حسین بشماره شناسنامه 53 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262926858- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/75 مترمربع بشماره 14179 فرعى 

مجزا از 1472 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
50)راى شماره 139560302034017388 هیأت اول0 زهرا گیالسى فرزند آقارضا بشماره شناسنامه 8252 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260588858- ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 47/62 مترمربع بشماره 14189 

فرعى مجزا از 10332 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
51)راى شماره 139560302034017355 هیأت اول0 زهرا رحیمیان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1028 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1261831942- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/50 مترمربع بشماره 14190  

فرعى مجزا از 1429 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
 52)راى شــماره 139560302034016299 هیأت اول0 سیداســماعیل حجازى فرزند ســیدمحمود بشماره 

شناسنامه 1008
صادره از کاشان بشماره ملى 1262253659- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/87 مترمربع بشماره 14192  

فرعى مجزا از 1327 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
53)راى شماره 139560302034016296 هیأت اول0 سجاد حسین پور فینى فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250637368- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 73/84 مترمربع بشماره 14193 

فرعى مجزا از 1477 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
54)راى شماره 139560302034016297 هیأت اول0 سلمان حسین پور فینى فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
6075 صادره از کاشان بشماره ملى 1263373267- ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 72/32 مترمربع بشماره 

14194  فرعى مجزا از 1477 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
55)راى شماره 139560302034017661 هیأت دوم0 وجیهه مجیدى بیدگلى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
0 صادره از آران بیدگل به شــماره ملى 6190035442 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 67/87 مترمربع بشماره 
14196 فرعى مجزا از 8919 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از ناصر یگانه)
56)راى شــماره 139560302034024100 هیأت دوم0 ســیدمهدى نصراله زاده فرزند ســیدابراهیم بشماره 
شناسنامه 11 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262958334- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/80 مترمربع 

بشماره 14200 فرعى مجزا از 1267 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
57)راى شماره 139560302034020629 هیأت اول0 على گلیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 16190 صادره 

از کاشان  به شماره ملى 1261892577- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 72/79 مترمربع بشماره 14204 فرعى 
مجزا از 4386 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان

58)راى شماره 139460302034030908 هیأت دوم0 فریبا اسمعیل زاده کویرى فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
906 صادره از کاشان بشماره ملى 1261797760- سه دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 88/55 مترمربع 

بشماره 286 فرعى ازپالك 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
59)راى شماره 139460302034030912 هیأت دوم0 صدراله طیبیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 141 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262244986- سه دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 88/55 مترمربع بشماره 286 

فرعى ازپالك 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
60)راى شــماره 139560302034016304 هیأت اول0 محمد حسین زاده حســن ابادى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 8 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262927811- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 224/45 

مترمربع بشماره 325 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
61)راى شماره 139560302034016305 هیأت اول0 اعظم جوادى پور فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
283 صادره از کاشان بشماره ملى 1260673367- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 224/45 مترمربع 

بشماره 325 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
62)راى شماره 139560302034017384 هیأت دوم0 مجید پاسیار فرزند محمد بشماره شناسنامه 705 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261883519- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/80 مترمربع بشماره 326 فرعى ازپالك 

52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
 63)راى شماره 139560302034017621 هیأت دوم0 مصطفى بابارضائى فرزند محمود بشماره شناسنامه 1501 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263327559- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139/25 مترمربع بشماره 327 فرعى 

مجزى از 15 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
64)راى شماره 139560302034018125 هیأت اول0 محمدرضا عبداله زاده حالج فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2092 صادره از کاشان بشماره ملى 1261968001- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 128/47 مترمربع بشماره 328 

فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
65)راى شماره 139560302034013988 هیأت اول0 معصومه حوض سیرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 452 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262350281- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/52 مترمربع بشماره 

2941فرعى مجزى از  412  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع دراراضى یحیى آباد بخش2کاشان
66)راى شماره 139560302034013989 هیأت اول0 حسن واحدى زاده فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 1217 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261738837- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/52 مترمربع بشماره 

2941فرعى مجزى از  412  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع دراراضى یحیى آباد بخش2کاشان
67)راى شماره 139560302034016300 هیأت اول0 محسن خصاف فرزند جواد بشماره شناسنامه 2103 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261873769- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 65/06 مترمربع بشماره 2946 

فرعى مجزى از  216  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان
68)راى شــماره 139560302034016301 هیأت اول0 الهه سادات فاطمى حســینى فرزند سیدرضا بشماره 
شناسنامه 641 صادره از کاشان بشماره ملى 1261953495- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 65/06 

مترمربع بشماره 2946 فرعى مجزى از  216  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان
69)راى شماره 139560302034018122 هیأت اول0 على اکبر اسالمى فرزند شکراله بشماره شناسنامه 44219 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260432246- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 175/50 مترمربع بشماره 2947 

فرعى مجزى از 2345  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان
70)راى شــماره 139560302034017400 هیأت دوم0 مصطفى میدانمیرى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
49451 صادره از کاشان بشــماره ملى 1260484564- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 131/47 
مترمربع بشماره 5250 فرعى مجزا از 1963 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان(خریدارى مع 

الواسطه محمود صادقى راوندى)
 71)راى شــماره 139560302034017402 هیأت دوم0 معصومه پازوکى فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 85 
صادره از خاتون اباد ورامین بشماره ملى 6589826366- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/47 
مترمربع بشماره 5250 فرعى مجزا از 1963 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان(خریدارى مع 

الواسطه محمود صادقى راوندى)
 72)راى شماره 139560302034017448 هیأت دوم0 احمد طالبى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 24 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263256521- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203/66 مترمربع بشماره 3390 
فرعى مجزا از 10 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان(خریدارى مع الواسطه از مسعود بدیعى)
73)راى شماره 139560302034017449 هیأت دوم0 طیبه رئیسى فرد نیاسرى فرزند على بشماره شناسنامه 
2869 صادره از کاشان بشماره ملى 1261101741- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 203/66 مترمربع 
بشماره 3390 فرعى مجزا از 10 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان(خریدارى مع الواسطه 

از مسعود بدیعى)
74)راى شماره 139560302034010633 هیأت اول0 صدیقه حسینى خزاقى فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 
10 صادره از کاشان بشماره ملى 1263178146- ششــدانگ قطعه زمین محصوربه دیوار کوتاه مشتمل برانبار 
بمساحت 195/22 مترمربع بشماره 1743 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان
75)راى شماره 139560302034010635 هیأت اول0 صدیقه حسینى خزاقى فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 
10 صادره از کاشان بشماره ملى 1263178146- ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار و انبار بمساحت 220/13 

مترمربع بشماره 1744 فرعى مجزى از  6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان
76)راى شماره 139560302034010637 هیأت اول0 سیدمهدى موسى زاده خزاقى فرزند سیدمحمد بشماره 
شناســنامه 1276 صادره از بوشهر بشماره ملى 3500894060- ششدانگ زمین مشــتمل بر دیوار کوتاه و انبار 
بمساحت 202/19 مترمربع بشماره 1745 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان
77)راى شــماره 139560302034010639 هیأت اول0 سیدمصطفى موســى زاده فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 745 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288176856- ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار کوتاه و انبار 
بمساحت 220/13 مترمربع بشماره 1746 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان
78)راى شــماره 139560302034010647 هیأت اول0 مریم السادات موســى زاده فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 2634 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287193994- ششــدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار و انبار 
بمساحت 255/18 مترمربع بشماره 1747 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع در خزاق بخش4 کاشان
79)راى شماره 139560302034010649 هیأت اول0 سید مجتبى موسى زاده خزاقى فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 12492 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293347590- ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر دیوار کوتاه 
و انبار بمساحت 255/18 مترمربع بشماره 1748 فرعى مجزى از 6  فرعى ازپالك 4 -اصلى واقع دراراضى خزاق 

بخش4 کاشان
بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ســند مالکیت صادرخواهد

 شد.
م الف: 1842 تاریخ انتشار نوبت اول :    1395/10/23 تاریخ انتشارنوبت دوم :     9 /1395/11   محمد سلمانى  رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك کاشان /10/1008

رئیس هیئت مدیره صنف کشـاورزان شهرسـتان اصفهان 
گفت: اگر همه آب جارى شده براى شرق شهرستان اصفهان 
اختصاص داده شود و در باالدست برداشت صورت نگیرد، آب 

به کل زمین هاى کشاورزى شرق اصفهان مى رسد.
حسـن محسـنى در گفتگو با فارس با اشـاره به بازگشـایى 
آب زاینده رود در هفته آینده، اظهار داشـت: مى دانیم آب به 
اندازه اى نیست که کشاورزان همه کشت خود را انجام دهند.

وى با بیان اینکه نسبت به سال هاى قبل آب کمترى در اختیار 
کشـاورزان قرار مى گیرد، افزود: با توجه به شرایط موجود و 

تشدید خشکسالى همین میزان آب هم غنیمت است.
محسنى با بیان اینکه از 10 دى تا 25 بهمن پاییز دوم است که 
زمان خوبى براى کشت و کار است، اضافه کرد: در حال حاضر 
کشاورزان شرق اصفهان بذر خود را کاشته و منتظر رسیدن 

آب به زمین هایشان هستند.
وى در پاسـخ به این سـئوال که آیا آب باز شده پاسخگوى 
همه زمین هاى شـرق اصفهان اسـت، گفت: اگر همانطور 
که وعده داده شده دبى آب رودخانه در نکوآباد 46 متر باشد 
و همه آب براى شـرق شهرسـتان اصفهان اختصاص داده 
شـود، آب جارى شـده به کل زمین هاى کشـاورزى شرق 

اصفهان مى رسد.
رئیس هیئت مدیره صنف کشـاورزان شهرسـتان اصفهان 
خاطر نشـان کرد: البته به شـرطى ایـن اتفـاق مى افتد که 
کشاورزان باالدست در هفت شهرستان غرب استان که بنا 
نبود براى کشت غله آب تحویل بگیرند، از آب استفاده نکنند.

محسـنى در پایـان یـادآور شـد: طول زمـان جـارى بودن 
رودخانه و دبى آب نسـبت به سـال هاى گذشته کمتر است 
و طبیعتاً میزان محصول برداشـت شـده هم در پایان کمتر 

خواهد بود.

 آب زاینده رود
به تمام شرق مى رسد؟ بارش هاى 

اصفهان ، بهمن 
,,از راه مى رسد

 پیش بینى مى شود اواخر 
دى ماه و اوایل بهمن ماه 
بارش مناسبى بر روى 
استان اصفهان اتفاق بیافتد 
و بارش ها از این به بعد 
به ویژه در مناطق غربى به 
شکل برف خواهد بود

رئیس اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
گفت: پیش بینى مى کنیم که در زمستان امسال بارش 
مناسبى داشته باشــیم اما تاکنون میزان بارش هاى 
تجمعى سال قبل نسبت به ســال جارى بیشتر بوده 

است.
حســن خدابخش در گفتگــو با ایســنا در خصوص 
آخرین وضعیت آب و هوایى اســتان اظهار داشــت: 
کماکان شــرایط براى پایدارى هوا تــا پایان هفته 
مهیاســت و با توجــه به ســکون هوا، بــر غلظت 
آالینده هــا افــزوده خواهد شــد. البتــه روز جمعه 
با عبــور موجــى ناپایدار کــه وزش بــاد و افزایش 
ابــر را بــه همــراه دارد از آالیندگــى هوا کاســته 

مى شود.

وى در خصوص پیش بینى بارش ها در زمستان سال 
جارى و میزان محقق شدن آن افزود: پیش بینى کرده 
بودیم که بارش ها در زمستان ســال جارى باالتر از 
نرمال و نرمال خواهد بــود که این موضوع در ابتداى 
دى ماه سال جارى محقق شــد، اما از اواسط دى ماه 
بارش ها کمتر شــد و تا پایان دى نیز بارش مناسبى 

نخواهیم داشت.
رئیس اداره پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
ادامه داد: پیش بینى مى شــود اواخر دى ماه و اوایل 
بهمن ماه بارش مناسبى بر روى استان اصفهان اتفاق 
بیافتد و بارش ها از این به بعد به ویژه در مناطق غربى 

به شکل برف خواهد بود.
خدابخش تصریــح کرد: بارش هاى تجمعى ســال 

جارى نسبت به سال گذشته در کل کمتر است چراکه 
سال گذشته بارش هاى پاییزى مناسبى داشتیم ولى 
امســال پیش بینى مى کنیم که بارش مناســبى در 
زمستان داشته باشــیم اما تاکنون میزان بارش هاى 
تجمعى سال قبل نسبت به ســال جارى بیشتر بوده

 است.
وى بــه پیشــینه و کمینــه دمایــى اشــاره کــرد
 و گفت: در 24 ســاعت آینده دماى هواى اصفهان 
بین 15 و منفى 5 درجه ســانتیگراد در نوسان است 
و در همین مــدت گرم ترین نقطه اســتان چوپانان 
با 17 درجه ســانتیگراد و ســردترین نقطه فرودگاه 
شهید بهشــتى با منفى 11 درجه ســانتیگراد خواهد 

بود.
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ویترین

لهستانى ها در راه ایران
پس از امضاى قرارداد فروش نفت با دو پاالیشــگاه 
لهســتانى، هیئتــى متشــکل از مدیــران ارشــد
 بزرگ ترین شــرکت  نفتى لهســتان براى امضاى 
قرارداد توسعه میادین نفتى ایران تا چند روز آینده به 
تهران سفر مى کند. لهســتانى ها در دو محور توسعه 
تجارت نفت و همکارى ها به منظور سرمایه گذارى در 
بخش باالدستى صنعت نفت و گاز ایران همکارى هاى 

جدیدى را با ایران در دوران پسا برجام آغاز کرده اند.

افزایش قیمت برنج باسماتى 
ایران یکى از بزرگ ترین واردکنندگان برنج باسماتى 
هند در سال هاى اخیر بوده است و دورنماى فروش 
باال به این کشــور، قیمت ها در بازار کارنال ماندى 
را افزایش داده است. در ســال جارى صنعت برنج 
باسماتى هند انتظار دارد صادرات به 3/8 میلیون تن 
کاهش پیدا کند که به دلیل صادرات کمتر به ایران 
است.دیده ها حاکى از این است که قیمت هاى برنج 
باسماتى رو به افزایش است، زیرا ایران با واردات از 

هند موافقت کرده است .

رکورد جدید نقدینگى ثبت شد
حجم نقدینگى مرز 1160 هزار میلیارد تومان را هم 
پشت ســر گذاشــت.  حجم نقدینگى در حالى روند 
فزاینده را طى مى کند که تا 28 درصد رشد دارد و تا 

بیش از 250 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزى در امور باغبانى گفت: برخى 
از واردکنندگان میوه در گمرك کم اظهارى مى کنند که 
این بار گمرك با هوشیارى توانست جلوى آنها را بگیرد و 

150 تن موز قاچاق در مرز بازرگان متوقف شد.
محمدعلى طهماسبى در جمع خبرنگاران درباره آخرین 
وضعیت قاچاق میوه به کشــور گفت: با همکارى ستاد 
قاچاق مبارزه با کاال و ارز و ســازمان تعزیرات حکومتى 
در مورد پیشگیرى قاچاق میوه به کشور کارهاى خوبى 
انجام شده تا حدى که حجم قاچاق میوه به شدت کاهش 

یافته است. 
طهماسبى فرآیند مبارزه با قاچاق میوه را مثبت ارزیابى 

کرد و گفــت: با وجود اینکه این محصــوالت دوباره به 
کشور وارد شده اما روند رو به رشدى ندارد و رسانه ها در 
این زمینه حضور گسترده اى داشتند که سبب ناامن شدن 

محیط براى قاچاقچیان شد.
معاون حجتى در واکنش به اخبارى مبنى بر ریختن سیب 
ایرانى به دریاها و رها کــردن آن در بیابان گفت: برخى 
از این اخبار شایعه سازى اســت و در برخى موارد ممکن 
است جعل اســناد براى واردات موز در مقابل صادرات 
سیب باشد اما باید به آنهایى که مى گویند سیب موجود در 
سردخانه هاى ارومیه صادر نشده بگوییم پس چه بالیى 

بر سر آنها آمده است؟

معــاون حمایت از مشــاغل و نیروى بیــکارى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفــت: در حال حاضر بیش 
از 220 هزار نفر در کشــور از بیمه بیــکارى بهره مند

 هستند.
کریم یاورى با اشاره به بررسى مشکالت پرداخت بیمه 
بیکارى گفت: بیمه بیکارى نوعى حمایت اجتماعى دولت 
از کارگرانى است که بدون میل و اراده از کار بیکار شدند 
و یا کارگرانى که در برخى کارگاه ها بر اثر حوادث قهریه 

دچار آسیب شدند.
وى با بیــان اینکه کارگران این بنگاه ها بدون ســوابق 
بیمــه اى مشــمول بیمــه بیــکارى هســتند، گفت: 

البتــه در بنگاه هایى که اصــالح ســاختار اقتصادى 
اتفاق افتــاده و یا شــاهد جابه جایى مکانى هســتیم 
حمایــت از کارگــران در قالــب بیمه بیــکارى انجام 

مى شود.
معاون حمایت از مشاغل و نیروى بیکارى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى با اشاره به اینکه در حال حاضر 220 
هزار نفر در کشور که قبًال شــاغل بودند از مقررى بیمه 
بیکارى اســتفاده مى کنند اضافه کرد: سازمان تأمین 
اجتماعى با عائله 40 میلیون نفرى در حال حاضر به ازاى 
شش تا هفت نفر پرداختى حق بیمه یک نفر مستمرى 

بگیر دارد.

توقیف 150 تن موز قاچاق در 
مرز بازرگان

220 هزارنفر در کشور 
بی مه بیکارى مى گیرند

مزایده
شماره: 950103 بنا به دادنامه صادره از شعبه چهارم حقوقى شماره 1440-940 مبنى بر فروش یک قطعه زمین 
داراى سوابق ثبتى 844/1 واقع در قطعه 8 بخش 11 واقع در ویالشهر خ سروستان 12 بمساحت حدود 6000 
متر مربع و مشتمل بر 1- یک باب منزل مسکونى دو طبقه به مساحت عرصه 302 متر مربع که مقدارى از عرصه 
در مســیر قرار گرفته و 428 متر مربع اعیانى بارزش 2/500/000/000 ریال و نیز 2- اتاقک به ابعاد 4/6*8/8 
بمساحت 40/5 متر مربع بارزش 85/000/000 و 3- ساختمان بصورت سفتکارى 97 متر مربع  200/000/000 
ریال 4- ساختمان مرغدارى بمساحت 97/2 متر مربع بارزش 160/000/000 ریال که توسط مهندس حیدرى 
ارزیابى گردیده و نیز ساختمان مسکونى 97 متر مربع بارزش300/000/000 ریال که جمعا ارزش مستحدثات 
3/245/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت و الباقى ملک قسمتى بایر و قسمتى زیر کشت زراعى و باغى با 
30 اصله درختان مشجر و 2 ساعت ســهم آب از چاه نادرخانى که ارزش عرصه و دیگر عوامل موثر در ارزیابى 
اراضى کشاورزى بمساحت 6000 مترمربع بارزش 9/000/000/000 ریال تعیین گردیده است.که با توجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و در تاریخ 95/11/13 ســاعت10 صبح و در اجراى احکام شعبه همان محل به فروش میرسد.برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل 
ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:3016  اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان نجف 

آباد/10/697
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1093/95 ش ح/2- 95/10/7 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: علیرضا غیور دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه مبلغ 184/000/000 ریال به طرفیت خوانده محمد ایزدى به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1093/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
95/12/9 ساعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2970 شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/737
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1168/95 ش ح/12- 95/10/8 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: بانک مهر اقتصاد دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به طرفیت خواندگان 1- اســماعیل ببرى صحنه 2- مهدى بهرامى 3- علیرضا حفیظى 
به شوراى حل اختالف شعبه 12 حقوقى نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 95/11/27 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار میگردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 

3013 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/738
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 118/95 ش ح/11- 1395/10/14 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: شهرزاد داودى دادخواستى 
به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یکدســتگاه اتومبیل به طرفیت خواندگان 1- عباس گودرزى حقیقى 
2- مظاهر محسنى میرآبادى  به شوراى حل اختالف شعبه 11 حقوقى نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 118/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ سه شنبه 95/11/26 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خواندگان اخطار میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3027 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/739
مزایده

شمار نامه: 9510113730601157 شماره پرونده : 9109983730200619 شماره بایگانى شعبه: 950298 
در پرونده کالســه950298 اجرایى و به موجب دادنامه 9209973730200987 صادره از شعبه دوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى  مهدى زمانیان فرزند غالمعلى محکوم است به پرداخت 150/000/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له خانم مهرى ارپناهى که در مرحله مزایده 
محاسبه مى گردد و مبلغ 7/500/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است. یکباب مغازه واقع در نجف آباد خیابان امام نرسیده به باغ ملى جنب گاراژ ایتى سابق به 
مساحت عرصه و اعیان حدود 42/5 و نیم متر مربع در حد یک طبقه با اسکلت دیوار باربر و سقف آجر و آهن و کف 
سرامیک و سطوح داخلى سنگ سرامیک کاغذ دیوارى و سقف کناف و نماى خارجى آجرنما و درب کرکره اى 
گالوانیزه و درب خارجى شیشه سکوریت و داراى انشعاب برق مى باشد. الزم به توضیح مى باشد مغازه فوق داراى 
10/6 مترمربع بالکن داخل مغازه و 4/25متر مربع بالکن درگذر مى باشد. که با توجه به مراتب فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و اعیان و مشترکات و متعلقات و در نظر گرفتن عواملموثر و حقوق متعلقه به تجارى بودن 
ارزش ششدانگ مغازه مذکور شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابى گردید که با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 
95/11/10 ساعت10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بای ســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از مال/اموال/ملک مورد 

نظر بازدید بعمل آورد.م الف:3024  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/10/741
حصر وراثت

علیرضا لطفى داراي شناسنامه شماره 1080205403 به شرح دادخواست به کالسه 87/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى لطفى بشناسنامه 330 در تاریخ 1395/8/11  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا لطفى ش ملى 
1080205403 ،  2- شکیبا لطفى ش ملى 1080282661،  3- پوریا لطفى ش ملى 1080729224 (فرزندان 
متوفى) 4- مسرت پاینده نجف آبادى ش.ش 243 (همسر متوفى) 5- اسفندیار لطفى ش.ش 161 (پدر متوفى) 
6- خدیجه قورئیان نجف آبادى ش.ش 310 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3029 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/742
حصر وراثت

زهرا قربانى برام داراي شناسنامه شــماره 6350 به شرح دادخواست به کالســه 1224/95 ش ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان روژان قربانى برام بشناسنامه 689418-0-
174 در تاریخ 95/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- زهرا قربانى برام به ش.ش 6350 (مادر متوفى) 2- مصطفى قربانــى برام به ش.ش 1424 (پدر متوفى) و 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3032 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/743
حصر وراثت

زهرا قربانى برام داراي شناسنامه شــماره 6350 به شرح دادخواست به کالســه 1225/95 ش ح از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى قربانى برام بشناسنامه 1424 
در تاریخ 95/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا 
قربانى برام به ش.ش 6350 (همســر متوفى) 2- على قربانى برام به ش.ش 256 (پدر متوفى) 3- بتول گل 
مالیرى به ش.ش 38 (مادر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3031 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/744
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730100504 شماره پرونده: 9509983730100476 شماره بایگانی شعبه: 950486 
بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابى مربوطه 9509973730100857 
محکوم علیهما: 1- اصغر معمارزاده ورنوسفادرانى فرزند حسین به نشانى اصفهان خمینى شهر قرض الحسنه 
شهداى کربال 2- ابراهیم عبداللهى سیاهگورابى فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المکان محکومند به پرداخت 
یک میلیارد ریال بابت اصل خواســته و 33/755/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/30 تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له عباس اکبرى فرزند 
موسى به نشانى اصفهان نجف آباد یزدانشهر خ 6 غربى پ 114 با وکالت محمد لطفى جالل آبادى فرزند فتح اله 
به نشانى نجف آباد خ امام خمینى بعد از چهارراه شهردارى نبش کوچه شهامت ط فوقانى اجرایى و نیز پرداخت 
مبلغ 50000000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2969 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان نجف آباد/10/745
ابالغ راي

کالسه پرونده: 776/95 شــماره دادنامه: 970- 95/9/20 مرجع رسیدگى: شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد، خواهان: ســیدمحمد میرباقرى به نشــانی: نجف آباد – پلیس راه- خ تفتان 38 ســنگبرى یزدان 
با وکالت آقاى محمد لطفى به نشــانى: نجف آباد- خ امام- بعد از بهار 5 - شــهردارى- نبش کوى شهامت، 
خوانده: طاهره محمدى به نشــانی: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره/ شماره هاى 
589278- 94/11/4 و 589285- 94/12/7 جمعاً به مبلغ 131/104/700 ریال، گردش کار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه  شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: ((راي شورا)): در خصوص دعوى آقاى 
سیدمحمد میرباقرى با وکالت محمد لطفى به طرفیت خانم طاهره محمدى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برادت 
ذمه خود اقامه ننموده اســت مســتنداً به مواد 198و502 و 515 و519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 131/104/700 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/602/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مهلت 
مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 2968 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/746 
ابالغ راي

کالسه: 458/95 شــماره دادنامه: 745- 95/8/24 تاریخ رســیدگى: 95/8/10 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: آقاى على احمدیان نجف آبادى به نشانی: یزدانشهر- خ 

19 غربى- پالك 50- کد پ: 8519979681 ، خوانده: آقاى لهراسب عیدى وندى به نشانی: یزدانشهر خ یک 
شرقى کد پ 8519745561 ، خواسته: مطالبه وجه به استناد چک، با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. (راي شــورا): در خصوص دادخواست آقاى على احمدیان 
نجف آبادى به طرفیت آقاى لهراسب عیدى وندى به خواسته: مطالبه مبلغ /34/000/000 ریال به استناد دو فقره 
چک به شماره هاى 190842- 95/4/5 چهارده میلیون ریال و 190843- 95/5/5 بیست میلیون ریال به عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسى (از جمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه)؛ بدین توضیح که 
خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم 
پرداخت شده است، و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و نسبت به خواسته دفاعى 
معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول 
حاکم بر اسناد تجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 198 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 نظر به ماده 249 قانون تجارت، رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
/34/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مســتنداً به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر 
تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور 95/4/5 و 95/5/5 تا زمان وصول آن که محاسبه آن با اجراى 
احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تسبیب و مواد 
515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ /510/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و ظرف بیست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 3030 

قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/10/747 
حصر وراثت

منصور ایزدى جزى بشناسنامه شماره 88 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 575/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نصرت مظفرى بشناسنامه شماره 
67 در تاریخ 91/9/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- منصور ایزدى جزى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 88 نسبت با متوفى (فرزند) 2- مسعود ایزدى جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 152 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- بهین ایزدى جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 265 نسبت با متوفى (فرزند) 4- مهناز ایزدى 
جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 224 نســبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او با شد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1596 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/757
حصر وراثت

حشمت اله عیدى شیخ رباط بشناسنامه شماره 4670090941 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 583/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان 
على اصغر عیدى شیخ رباط بشناسنامه شماره 5100545941 در تاریخ 95/7/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- حشمت اله عیدى شیخ رباط فرزند جمعه شــماره شناسنامه 4670090941 نسبت با 
متوفى (پدر) 2- مرضیه اسدى شیخ رباط فرزند خیراله شماره شناسنامه 1960523279 نسبت با متوفى (مادر) 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1602 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/759 /10
حصر وراثت

میثم رضایى حاجى آبادى بشناسنامه شماره 3 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 580/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین رضایى حاجى 
آبادى بشناسنامه شماره 12 در تاریخ 95/8/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- میثم رضایى 
حاجى آبادى فرزند حسین شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى (فرزند) 2- نصرت رضایى فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 12 نسبت با متوفى (مادر) 3- فاطمه صفرى رضایى حاجى آبادى فرزند عبدالوهاب شماره شناسنامه 3 
نسبت با متوفى (همسر)4- لیال رضایى حاجى آبادى فرزند حسین شماره شناسنامه 22 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- ابوطالب رضایى حاجى آبادى فرزند حسین شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفى (فرزند) 6- محمدباقر رضایى 
حاجى آبادى فرزند حسین شماره شناسنامه 34 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1601 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/760 /10
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به امید نعمت زاده دادخواستى به خواســته فک پالك به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 734/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 12/25 /95 
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 در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، واال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 1597 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/10/761
ابالغ راى

شماره پرونده: 539/95 ش 4 ح شــماره دادنامه: 1121 تاریخ رسیدگى 95/10/4 مرجع رسیدگى شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان امید عرفانى- میالد خ میعاد 2 شرقى پ 9 خواهان میالد نورى و عباس 
نورى هردو به آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه 60000000 ریال بابت چک شماره 636524 عهده بانک 
رفاه کارگران با احتساب خسارات و هزینه دادرسى گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان امید عرفانى 
– میالد خ میعاد 2 شرقى پ 9 به طرفیت خوانده میالد نورى و عباس نورى هر دو به آدرس مجهول المکان به 
خواسته مطالبه 60000000 ریال بابت چک شــماره 636524 عهده بانک رفاه کارگران با احتساب خسارات و 
هزینه دادرسى خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 60000000 ریال 
تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شــامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه 
خوانده ردیف اول صادر کننده چک بوده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس و تضمین کننده مبلغ چک بوده است در 
جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا 
اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت 

تشخیص و مستندا به مواد 198- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 60000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1525000 ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظردر محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م 
الف: 1598شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک) /10/762

ابالغ راى
شماره پرونده: 273/95 ش 3 ح شماره دادنامه: 363- 95/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف 
شاهین شهر خواهان: شهناز یوسفى ف سرخاب به آدرس شاهین شهر خانه کارگر خ مهارت جنوبى بیدارم 13 
بلوك 8 واحد 3 خوانده: عزیز مراد کاظمى ف : فرهاد به آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 
93/9/2 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشــناس و نفقه جارى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا دعوى شهناز یوسفى فرزند 
سرخاب به طرفیت عزیزمراد کاظمى فرزند فرهاد به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادخواست 93/9/2 به انضمام 
خسارات دادرسى بشرح دادخواست تقدیمى مى باشد با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله کپى مصدق 
عقدنامه خواهان که مثبت رابطه زوجیت فیمابین مشارالیه و خوانده میباشد و شرح خواسته خواهان و نظر به اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ واقعى اخطاریه در شورا حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده و دلیلى مبنى بر اینکه 
نفقه یاد شده را پرداخت کرده ابراز ننموده است لذا شــورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد 
1102 . 1106. 1107 . 1111 . 1206 قانون مدنى خوانده را به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/9/2 لغایت 
95/9/30 براى مدت 759 روز به مبلغ 115/430/000 ریال تعیین مى گردد همچنین نفقه مستمر زوجه به شرط 
حفظ شرایط فعلى و اســتحقاق او روزانه به مبلغ 160/000 ریال ماهانه 4/800/000 ریال تعیین مى گردد. که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین و محاسبه و مصون از هرگونه تعرض باقى مانده و نیز هزینه دادرسى در 
حق خواهان محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر میباشد. م 
الف: 1599 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/763

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1108/95 خواهان احمد رحیمى دادخواســتی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت 
خدیجه بهارلوئى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/11/25 ســاعت 17/45 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31953 شعبه 17 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/813
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 14/95 ش ح 8 - 1395/10/18 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان محمود جوشیار دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به طرفیت خواندگان 1- حسینعلى 2- على 3- رضا 4- نرگس 5- محمد 6- رقیه 7- زهرا همگى 
سلطانى شوراى حل اختالف شعبه ش شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 14/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/23 ساعت 3 عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. م الف: 3025 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/916
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 126/95 ش ح/11- 1395/10/15 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: احمد ایزدى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده صادق یازرلو به شوراى حل اختالف شعبه 11 حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 126/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/27 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3061 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/917
مزایده

شماره درخواســت: 9510463630400038 شــماره پرونده: 9209983630100557 شماره بایگانى شعبه: 
950119 بموجب اجرائیه کالسه 950119 اجرائى در اجراى احکام حقوقى دادگسترى تیران و کرون له خانم 
رویا جعفرى و محکوم علیه آقاى داود غالمى مبنى بر فروش شش یک باب خانه به پالك ثبتى 175/1085 ، واقع 
در تیران شهرك گلستان آپارتمان هاى مسکن مهر پالك 24 ، ملک مذکور توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شــرح ذیل ارزیابى و توصیف اجمالى گردیده است: مورد مزایده عبارت اســت یک باب خانه به پالك ثبتى 
175/1085 واقع در تیران شهرك گلستان آپارتمان هاى مسکن مهر پالك 24 به مالکیت آقاى داود غالمى 
بمساحت 65/17  متر مربع واقع در سمت شرقى طبقه اول به انضمام پارکینگ اعیان انبارى قطعه 3 به مساحت 
1/69 در طبقه همکف به انضمام پارکینگ قطعه 2 به مســاحت 9/9 متر مربع در طبقه همکف با قدرالسهم از 
عرضه با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک و بدنه گچ داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه کامل 
با نمایداخل و خارج آجر میباشد و داراى انشــعابات آب و برق و گاز میباشد با توجه به موارد فوق موقعیت محل، 
کاربرى مسکونى، و شــش دانگى بودن ارزش آن جمعا 820,000,000 ریال ارزیابى گردیده است مقرر گردید 
ملک موصوف در تاریخ 1395/11/6 ازســاعت 9/30 صبح الى 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادى فى المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد طالبین در صورت تمایل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 3066 اجراى احکام دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان تیران و کرون /10/919

در حالــى مردم در پایــان هر ماه نگران حذف شــدن 
از لیســت دریافت یارانه هســتند که وزیــر کار خبر از 
ارســال پیامک براى قطع یارانــه پردرآمدها و امکان 
اعتراض براى خانوارهایى داده کــه در ماه هاى آینده 
پیامک حذف از لیســت یارانــه را دریافــت خواهند 

کرد.
به گزارش میزان، در حالى به زمان واریز یارانه دى ماه 
نزدیک مى شــویم که وزیر تعاون خبر از حذف سرى 
جدید از یارانه بگیران از طریق پیامــک داده و قرار بر 
این است که این مبلغ به حســاب اقشار کم درآمد واریز 
شود. طرحى که در هفته هاى گذشته به تصویب مجلس 
شوراى اسالمى نیز رسید تا از این طریق اقشار پردرآمد 
از لیست دریافت یارانه حذف و هدفمندى به هدف خود 

نزدیک شود. 
پیامک هاى جدید در روزهاى گذشته تحت عنوان حذف 
یارانه به برخى خانوارها ارسال شده که بررسى ها نشان 
مى هد که این خانوارها در صــورت معترض بودن باید 

مستندات درآمدى براى واریز یارانه ارائه کنند. 
همچنین حذف یارانه اقشــار پردرآمد جامعه که طبق 
قانون باید براساس بانک هاى اطالعاتى دقیق صورت 

پذیرد وارد مرحله تازه اى شده است. 
در این رابطه على ربیعى وزیر کار با اشــاره به ارســال 
پیامک براى حذف سه گروه از یارانه بگیران گفت: براى 
ســه گروه از یارانه بگیران پیامک حذف یارانه ارسال 
شده چرا که طبق اطالعات موجود حدود هفت میلیون 

نفر در کشــور درآمد خیلى باال و رفتار غیر قابل کنترل 
اقتصادى دارند. 

گفتنى است گروه هایى که پیامک حذف یارانه دریافت 
کرده اند در دى ماه و ماه هاى آینده یارانه شــان حذف 

خواهد شد و پس از آن خانوارهاى مدنظر باید در صورت 
اعتراض، مدارك خود را ارائه کنند تا با بررسى آن نتایج 

اعالم شود. 
براین اساس گروه هایى که پیامک حذف یارانه دریافت 

کرده اند باید مســتندات و مدارك الزم خــود را براى 
اثبات نیازمندى خود براى دریافــت یارانه اعالم کنند 
به طورى که این مدارك نشــان دهــد درآینده با توجه 

به دارایى ها و میزان درآمد خود، یارانه آنها تداوم یابد. 
معموًال یارانه نقدى خانوارهایى که در سال هاى گذشته 
 yaraneh10.ir حذف شده اســت،  با مراجعه به سایت
نسبت به دالیل حذف آگاه مى شدند که از این پس نیز 
افراد مى توانند با مراجعه به این آدرس نسبت به حذف 
یارانه خود اقدام نمایند کــه پس از ثبت اعتراض ظرف 
یک ماه تا 40 روز با خانوارها تماس گرفته مى شــود و 
درباره تداوم و یا قطع یارانه آنها اطالع رســانى خواهد

 شد. 
بر این اســاس، تا کنــون بیــش از چهار هــزار نفر 
از لیســت دریافــت یارانــه حذف شــده اند کــه این 
رونــد در ماه هاى آینــده نیــز ادامه خواهد داشــت 
تــا هدفمندى یارانه هــا به هدف اصلى خــود نزدیک 

شود. 
پیش بینى مى شــود هفتــاد و یکمین مرحلــه یارانه 
نقدى مربوط بــه دى ماه 95 به ازاى هــر نفر 45 هزار 
و 500 تومان، ســاعت 24:00 روز یک شــنبه مورخ 
1395/10/26به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز 

و قابل برداشت خواهد بود. 
مبلغ یارانه نقدى هر یک از مشــموالن دریافت یارانه 
نقدى همانند ماه هاى گذشــته 45 هزار و 500 تومان 

است.

نایب رئیس شــوراى ملى زعفران گفت: برخى از افراد 
سودجو ســاقه هاى زعفران را با مواد و رنگ شیمیایى 
آغشته مى کنند و یا با واردت موادى چون کالله زعفران 
از هندوستان و پاکستان زعفران تقلبى به مردم مى دهند .

غالمرضا میرى در پاســخ به این پرسش که چند درصد 
از زعفــران هایى که در بازار هســتند غیر اســتاندارد و 
غیربهداشتى اســت، گفت: واحدهایى که شناخته شده 
و داراى مجوز و عالمت اســتاندارد هســتند هر روز از 
خط تولیدشــان نمونه بــردارى مى شــود و از زعفران 
هایى که توسط آنها در ســطح بازار پخش مى شود نیز

 نمونه بردارى مى شــود و اگر تخلفى دیده شود پروانه 
فعالیت آن واحد باطل مى شــود  امــا در مقابل دو برابر 
آنها واحد هاى بدون مجوز فعالیت دارند که کسى با آنها 
کارى ندارد اینها زیر پله اى هســتند.وى در پاسخ به این 
پرسش که آیا دســتگاه هاى نظارتى نسبت به برخورد با 
آنها اقدام نمى کنند اظهار داشت: ما به معاونت غذا و دارو 
و مؤسسه استاندارد واحدهایى که زعفران بدون شناسنامه 
و آدرس به مردم عرضه مى کنند را اعالم مى کنیم اما این

 دستگاه ها در پاســخ مى گویند که آنها تحت پوشش ما 
نیستند و از ما مجوز ندارند، بنابراین ما نمى توانیم نظارتى 
بر آنها داشته باشــیم  اما اگر کسى شکایت کند رسیدگى 
مى کنیم و مى توان گفت این واحد ها به نوعى رها شده 
اند .نایب رئیس شوراى ملى زعفران درباره تخلفات افراد 
ســودجو گفت:معموًال برخى افراد ســودجو ساقه هاى 
زعفران را با مواد و رنگ شــیمیایى آغشته مى کنند و به 
بازار مى دهند که کیفیت آن بسیار پایین است.میرى در 
ادامه گفت:در کشور حدود 53 عالمت استاندارد در زعفران 

وجود دارد که اکثریت در مشهد هستند. 

حذف شدگان یارانه مشخص شدند

پیامک، این ماه چند نفر را ناراحت مى کند؟
نیمى از زعفران موجود در 

بازار تقلبى است
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جباروف جدى شد
24 ساعت بعد از اعالم نام «سرور جباروف» به عنوان 
گزینه خارجـى مدنظر اسـتقالل، گویا این اتفـاق وارد 
مراحل جدى اش شده است.  از طرف باشگاه استقالل، 
نامه اى براى ایجنت این بازیکن ارسال شد تا مذاکرات 
بـراى انتقال کاپیتـان تیم ملى ازبکسـتان بـه صورت 

رسمى انجام شود.
نصرا... عبداللهى سرپرست اسـتقالل ارسال این نامه 
رسـمى را تأیید مى کند: این بازیکن به ما پیشنهاد شد 
و باشگاه پیگیر کار شده و در اولین مرحله با مدیربرنامه 
هاى او ارتباط برقرار شد و همچنان کار ادامه دارد. بعد از 
آنکه پاسخ نامه باشگاه برسد به احتمال زیاد این بازیکن 
به صورت حضورى با باشـگاه گفتگو خواهد کرد اما تا 

این لحظه هنوز چیزى قطعى نشده است .

یحیى نخواست جانشین شود
در شـرایطى که بعـد از جدایى یحیـى گل محمدى از 
ذوب آهن همه منتظر حضور ایـن مربى موفق در یک 
تیم لیگ برترى بودند، یحیى در اقدامى عجیب با یک 
تیم لیگ یکى به توافق رسـید تا همه را شـوکه کند و 
باعث شـود که خیلى ها از او بخاطر این کار و پسرفت 
در کارنامـه مربیگـرى اش انتقاد کننـد. گل محمدى 
البته هیچکـدام از این انتقـادات را قبول نکـرد و گفت 
که کار در اکسین البرز یک چالش جدید براى او است.

حاال خبرگزارى میزان، بـه دلیل حضور یحیى در لیگ 
یک اشـاره کرده است. به نوشـته این سایت، سرمربى 
پیشین ذوب آهن نخواسته منتظر اخراج یک مربى لیگ 
برترى بماند و به همین دلیل راهى لیگ یک شده است. 

شیشه عمر بختیار 
در دستان جباروف

بختیـار رحمانـى یکـى از نفراتـى بـود که نامـش در 
فهرسـت مـازاد اسـتقالل قـرار داشـت. فهرسـتى 
غیررسـمى کـه آبـى هـا هیـچ وقـت آن را تأییـد 
نکردنـد امـا ایـن شـایعه بـه گـوش مـى رسـید کـه 
بختیـار وضعیـت مشـخصى در اسـتقالل نـدارد.

شـماره 7 آبـى هـا اگرچـه در تمرینـات ایـن تیـم در 
تعطیالت نیـم فصل، بسـیار با انگیـزه حاضر شـده و 
منتفى شـدن حضور مبعلـى در اسـتقالل، شـانس او 
بـراى مانـدن در ایـن تیـم را بیشـتر کـرده منتهـى 
حـاال رحمانـى دوبـاره احسـاس خطـر مـى کنـد 
چرا که آبى ها سـراغ جبـاروف ازبکسـتانى رفتـه اند.
گفته مى شود در صورت پیوستن جباروف به استقالل، 
نسـخه بختیـار رحمانـى را مى پیچـد! منصوریـان در 
صورتى که او را جـذب کند، رحمانـى را از تیمش کنار 

مى گذارد.

حسن زاده و عبدى 
به سپاهان پیوستند 

سرپرسـت تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان گفت: دو 
بازیکن جدید از تیم هاى سایپا و استقالل خوزستان به 

جمع تیم ما اضافه شد.
مهدى اخـوان در گفتگویى، در مـورد آخرین وضعیت 
نقل وانتقاالتـى باشـگاه سـپاهان گفـت: کار مسـعود 
حسن زاده و جالل عبدى با ما تمام شد و این دو بازیکن 
براى نیم فصل دوم به سپاهان پیوستند و از سوى دیگر 
پدرو هنریکه از سپاهان جدا شـد و قرار است میرجوان 

نیز به زودى از جمع بازیکنان جدا شود.
وى در مـورد آخریـن وضعیت عـارف غالمـى گفت: 
غالمى با وجود اینکه دو پیشنهاد خارجى دارد، اما فعًال 
در سپاهان مى ماند چون ویسى به او اعالم کرده که این 
بازیکن تازه در حال جا افتادن اسـت و به نظر نمى رسد 

که براى نیم فصل دوم از جمع سپاهانى ها جدا شود.
اخوان در مورد شایعات ایجادشده درباره شجاع خلیل زاده 
گفت: شجاع تا پایان فصل با ما قرارداد دارد و هیچکدام 
از ایـن شـایعات صحـت نـدارد و هیچ خبرى نیسـت. 

بنابراین او هیچ جا نمى رود.
سرپرست سـپاهان گفت: روز جمعه و در بازى دوستانه 
سپاهان خلیل زاده مصدوم شد و اعالم کرد براى مداوى 
پایش به تهران مى رود. او در چهار بازى سپاهان محروم 
اسـت و با سـفر او موافقت کردیم چون مى خواسـت به 
خانواده اش نیز سـر بزند و این موضوع صحت ندارد که 
شجاع براى مذاکره با پرسپولیس راهى تهران شده است.

تایم اوت

در شــرایطى که کمتر از یــک ماه دیگر تیــم فوتبال 
استقالل باید در یکى از حساس ترین بازى هاى خود در 
فصل جارى مقابل السد قطر در پلى آف لیگ قهرمانان 
آسیا به میدان برود مسئوالن این باشگاه متوجه شدند 
که در صورت پیروزى در این مسابقه و صعود به مرحله 
گروهى لیــگ قهرمانان بــا چالش بزرگــى رو به رو 

هستند.
آنطور که از داخل باشــگاه اســتقالل خبر مى رسد ده 
تن از اعضاى کادر فنى و همچنیــن بازیکنان این تیم 
به دلیل مشــکالت مالیاتى ممنوع الخروج هســتند و

 نمى توانند با شرایطى که در حال حاضر دارند تیمشان 

را در بازى هاى خارج از خانــه همراهى کنند. لئوناردو 
پادووانى مدافع برزیلى استقالل و اســتیو جونز مربى 
بدنســاز انگلیســى این تیم از جمله نفراتى هستند که 
با مشــکل ممنوع الخروجى مواجه هستند و به همین 
دلیل نمى توانند قبل از تســویه مالیاتى ایران را ترك 

کنند.  
به نظر مى رســد باشگاه اســتقالل از همین حاال باید 
به فکر حل مشــکل مالیاتــى بازیکنــان و مربیانش 
باشــد چون در صورت برترى مقابل السد قطر فرصت 
زیادى تا اولیــن بازى خــارج از خانه ایــن تیم وجود 

ندارد.

بازیکن لبنانى جدید ذوب آهن از برخورد خوب مدیران 
این باشــگاه ایرانى ســخن به میان آورد و تأکید کرد 
که براى نخســتین بار در ایران احســاس کرد که یک 

فوتبالیست است. 
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از الجدید لبنان، ذوب آهن در 
فصل جابه جایى زمســتانى با ربیع عطایا بازیکن لبنانى 
قرارداد امضا کرد تا بعد از على حمام دومین بازیکن لبنانى 

این تیم در فصل جارى باشد.
بازیکن جدید ذوب آهــن از حضور در این تیم بســیار 
خوشحال است و تأکید کرد که حضور على حمام باعث 

شد تا او هم ذوب آهن را انتخاب کند.

او گفت : با استقبال خوب مسئوالن ذوب آهن مواجه شدم. 
بار نخست سه روز در اصفهان ماندم و براى نخستین بار 
احساس کردم که بازیکن فوتبال هســتم. توجه بسیار 
خوبى به من شد. با رئیس باشــگاه ذوب آهن مذاکرات 
راحتى داشــتم و همه چیز به خوبى پیــش رفت. بعد از 
پشت سر گذاشتن تست پزشکى باشگاه ذوب آهن از من 

خواست که قرارداد رسمى امضا کنم.
عطایا ادامه  داد: از مســئوالن باشــگاه االنصار تشکر 
مى کنم که با پیوستن من به ذوب آهن موافقت کردند. 
باید بگویم که على حمام نقش زیادى در پیوستن من به 

ذوب آهن داشت.

خوشحالم 
به ذوب آهن پیوستم

تیم 
ممنوع الخروج ها

در ادامه دیدارهاى هفته شانزدهم لیگ برتر دو تیم  ذوب آهن و سپاهان در 
اصفهان و مشهد، میزبان و مهمان رقباى خود خواهند بود.

دیدارهاى دور برگشت لیگ برتر شــانزدهم فوتبال از دیروز آغاز شد. این 
رقابت ها امروز و فردا نیز پیگیرى مى شود.

نگاهى داریم به دیدارهاى امروز(پنج شنبه) و فردا( جمعه) که در شهرهاى 
مختلف کشورمان برگزار مى شود.

پیکان - گسترش فوالد تبریز
نیم فصل اول براى پیکانى ها رؤیایى بود، تیمى که برخالف سال هاى اخیر 
تیمى متزلزل و گزینه سقوط به لیگ دسته اول نبود. از همین رو مى شد پیکان 
را به عنوان پدیده یا شگفتى ساز نیم فصل اول انتخاب کرد که کارش با قرار 
گرفتن در رتبه چهارم به پایان رسید. از طرفى گســترش فوالد که در این 
هفته میهمان پیکانى هاســت، باوجود خریدهاى گرانقیمتى که داشت، در 
نیم فصل اول آنطور که هدفشان بود نتیجه نگرفتند و همین مسئله باعث شد 
تغییراتى در گسترش فوالد صورت بگیرد. رفتن محمدرضا خلعتبرى و البته 
امیرحسین کریمى که به پیکان آمده و در اولین هفته نیم فصل دوم اگر توسط 
مجید جاللى به بازى گرفته شود، مقابل تیم سابقش به میدان خواهد رفت. 
بازى ها در نیم فصل دوم به مراتب سخت تر مى شود، اما با این حال پیکان به 
دنبال تثبیت جایگاهش است و گسترش فوالد هم باید تالش کند تا نسبت 

به نیم فصل اول نتایج بهترى بگیرد.

استقالل خوزستان - تراکتورسازى تبریز
یکى قهرمان فصل قبل و دیگرى مدعى قهرمانى این فصل اســت. دیدار 
استقالل خوزســتان و تراکتورسازى که در هفته شــانزدهم در خوزستان 
برگزار مى شود، در دور رفت با تســاوى خاتمه یافته بود. شاید با این نتیجه 
در شروع لیگ شانزدهم خیلى ها تصور مى کردند استقالل خوزستان باوجود 
تغییرات زیادى که داشته و مشکالتى که پیش بینى مى شد گریبان این تیم 
را بگیرد، همچنان قدرت خود را حفظ کرده اســت، اما اینطور نشد. از سوى 
دیگر تراکتورى ها براى این فصل تیمى پرســتاره و البته گرانقیمت را بسته 
بودند که تساوى خانگى در هفته اول همه را متعجب کرد. با این حال پایان 
نیم فصل اول رتبه دومى براى تراکتورســازى و در کورس بودن این تیم به 
همراه پرسپولیس را به دنبال داشت و استقالل خوزستان هم با 18 امتیاز در 
رتبه دهم قرار گرفت. حاال دو تیم تغییراتى هم براى نیم فصل دوم داشته اند. 
تراکتورســازى، ســروش رفیعى یکى از بهترین هاى خود را به دلیل پایان 
خدمت سربازى اش از دست داد و در عوض امید عالیشاه و احمد نوراللهى را 
از پرسپولیس به عنوان سرباز گرفت. در تیم استقالل خوزستان هم مهدى 
رحیم زهیوى و عزت ا... پورقاز ملى پوش به همراه جالل عبدى جدا شدند اما 
پورموسوى چند بازیکن جدید به خدمت گرفت. آرش افشین از استقالل به 
این تیم آمده و آلویز نانگ هم به استقالل خوزستان پیوسته است تا بلکه این 
تیم در نیم فصل دوم تقویت شود. حاال با این شرایط رقابت دو تیم جذابیت 

باالیى خواهد داشت.

نفت تهران - استقالل
یکى از بیشترین کشمکش ها در این فصل بین نفتى هاى تهران و استقالل 
بوده اســت. دو تیمى که از ابتداى فصل درگیر این اتفاقات شــدند، چراکه 
علیرضا منصوریان از نفت به استقالل آمد و براى دریافت مطالباتش از نفت با 
این باشگاه به مشکالتى خورد. از سوى دیگر شاگردان منصوریان در نفت به 
دلیل برخى اتفاقات که در این تیم رخ داده بود، در بازى ابتدایى فصل انگیزه 
زیادى براى روبه رو شدن با استقالِل تحت هدایت او داشتند. همین مسئله 
در کنار تاریخچه رویارویى هاى على دایى با استقالل بازى ابتداى فصل بین 
این دو تیم را جذاب کرد و البته نتیجه آن هم تســاوى یک - یک بود. این 
کشمکش ها همه جوره ادامه داشت تا کار به یک چهارم نهایى جام حذفى 
رسید و در نهایت اســتقالل در وقت هاى اضافه بازى را به نفت واگذار کرد. 

در این بازى هواداران استقالل شعارهاى زیادى علیه على دایى 
سر دادند تا ســرمربى نفت پس از پیروزى نفت 
حسابى به منصوریان و برخى هواداران استقالل 

که مدعى بود به دستور سرمربى آبى پوشان شعار 
داده اند، انتقاد کند. با این حال مصاحبه هاى دایى 

علیه استقالل ادامه داشت تا اینکه باشگاه استقالل 
از دایى شکایت کرد.

حاال در راستاى این همه حاشــیه و درگیرى، نفت و 
استقالل باید بازهم با یکدیگر روبه رو شوند، در شرایطى 
که على دایــى نمى تواند روى نیمکت حضور داشــته 

باشد. همین مسئله مى تواند تأثیر زیادى روى بازى 
داشته باشد و شــاید حداقل در کنار خط بخشى از 
جذابیت هــاى بازى گرفته شــود. هرچند نفتى ها 
براى بازى با اســتقالل انگیزه زیادى دارند تا ثابت 

کنند در جام حذفى هم با قدرت این تیم را شکست 
داده اند. با وجود این، استقاللى ها که براى تقویت خود 
در نیم فصل دوم ایمان مبعلى را مى خواستند و با پاسخ 
منفى نفت روبه رو شدند، به دنبال انتقام گیرى هستند تا 
هم به نوعى باخت تلخ در جام حذفى را فراموش کرده 

باشند و هم بتوانند نیم فصل دوم را با شروعى خوب، 
امیدوارکننده آغاز کنند.

 - تبریــز  ســازى  ماشــین 
فوالدخوزستان

ماشین ســازان پس از حضور دوباره در ســطح 
اول فوتبال ایران، متزلزل بودند. البته این اتفاق 
باعث تغییرات در کادرفنى این تیم شــد و رسول 

خطیبى رفت تا فرهــاد کاظمى 
در آخریــن دیدارهــاى نیم فصل 
اول روى نیمکت ماشین ســازى 
بنشیند. قعرنشــین لیگ شانزدهم 
در آخرین بازى نیم فصل که همین 
هفته برگزار شــد، مقابل سایپایى 
که در جدول همســایه اش است، به 
تساوى 3 - 3 رسید تا حداقل نشان 
بدهد از نظر هجومى تفاوت هایى کرده 
است. ماشین سازى حاال با این تغییرات 
در ابتــداى نیم فصــل دوم به مصاف 
فوالدخوزســتانى خواهد رفت که در 
نیم فصل اول جزو تیم هاى خوب لیگ 
بود و همین مسئله کار ماشین سازى را 

در خانه سخت مى کند.

پرسپولیس - سایپا
قهرمانى نیم فصل اول شیرینى چندانى 
براى پرسپولیسى ها نداشت، چراکه این 
لذت ببرد و خــود را براى تیم در تعطیالت نیم فصل بیشتر از اینکه 

نیم فصل دوم آماده کند، درگیر حواشى بود. اردوى تیم ملى و مصاحبه برانکو 
علیه برنامه هاى سازمان لیگ، کارلوس کى روش و فدراسیون فوتبال همه 
چیز را تحت الشعاع قرار داد و یک پاسخ دندان شکن از سوى سرمربى تیم ملى 
داشت. سرمربى تیم ملى تصمیم گرفت هفت بازیکن ملى پوش پرسپولیس 
را از اردو بازگرداند تا حواشى این تیم بیشتر شود. البته برانکو به روش خودش 
از این حاشیه ها کاســته و با اینکه گفته مى شود شــاید بازیکنان ملى پوش 
پرســپولیس کم کارى کنند اما آنها خوب مى دانند اگر چنین شــایعه اى را 
عملى کنند مقابل هواداران پرسپولیس قرار مى گیرند. با این حال برانکو براى 
نیم فصل دوم با جذب سروش رفیعى به قدرت تیمش اضافه کرده و با جذب 
شــاه مهره نقل وانتقالت از حریفانش پیش افتاده است. تیم برانکو با رفیعى 

مى تواند چهره تیمى جدید را به خود بگیرد.
شاگردان برانکو در شرایطى به مصاف ســایپا خواهند رفت که این تیم در 
نیم فصل اول اصًال حال و روز خوشــى نداشــت و حاال با تقویت شدن در 
نیم فصل دوم و جذب عزت ا... پورقاز و محمدرضا خلعتبرى قصد دارد شرایط 
را تغییر بدهد. سایپا براى شــروع تغییرات حریف سختى هم پیش رو دارد و 
باید با پرسپولیســى مصاف بدهد که براى حفظ صدرنشینى به هیچ تیمى 

رحم نمى کند.

پدیده-فوالد مبارکه سپاهان اصفهان
شــگفتى هفته اول لیگ، پیروزى پدیده در خانه ســپاهان بود. خیلى ها از 
شکست سپاهان متحول شــده در خانه خودش شگفت زده شدند و از سوى 

دیگر حســاب ویژه اى روى پدیده خراسان باز 
کردند. با این حال با ادامه نیم فصل اول 

شرایط 

هفته به هفته تغییر کرد و این سپاهان 
بود که خود را باالتر کشید و پدیده هم 
با نتایج نســبتًا متوســطى که گرفت 
توانست خود را کمى باالتر از تیم هاى 
در خط سقوط نگه دارد. حاال در شروع 
نیم فصل دوم این دیدار در مشــهد 
تکرار خواهد شد تا دیدارهاى سخت 
پدیده ادامه داشــته باشد. پدیده در 
چند هفته اخیر با تراکتورســازى، 
پرسپولیس، استقالل و ذوب آهن 
روبه رو شــد و حــاال رویارویى با 
ســپاهان مى تواند یکى دیگر از 

دیدارهاى سخت این تیم باشد.
ویســى در پایان رقابت هاى نیم 
فصل و پس از خداحافظى با جام 
حذفى به هواداران تیمش وعده 
داده بود که در نیــم فصل دوم 
چهره قدرتمندترى از سپاهان 
را مشاهده مى کنند و این تیم 
در دور برگشــت رقابت هــا نتایج بهترى 
مى گیرد. باید دید وعده ویسى به سپاهانى ها چقدر محقق مى شود. هواداران 
سپاهان در این دیدار از تیمشــان مى خواهند که انتقام شکست کذایى دور 

رفت را از پدیده بگیرند.

ذوب آهن اصفهان - سیاه جامگان مشهد
براى ذوب آهنى ها مى توان لقب «احیا شــده» را در نظر گرفت، تیمى که با 
پشت سر گذاشتن دوران بحران توانست با یحیى گل محمدى در دو فصل 
گذشته نتایج خوبى بگیرد و دوباره به جمع مدعیان بپیوندد. همه به ذوب آهن 
یحیى امیدوار بودنــد و براى این فصل هم به عنــوان یکى از مدعیان نگاه 
مى کردند اما این تیم در اوایل فصل اسیر برخى حواشى شد تا گل محمدى 
برود و مجتبى حسینى دستیار او هدایت سبزپوشان اصفهانى را به عهده بگیرد. 
ذوب آهن با حسینى هم احیا شد تا نتایج نه چندان خوب هفته هاى ابتدایى 
جبران شود و حاال ذوب آهن با قرار گرفتن در رتبه سوم جدول جزو مدعیان 
به شمار مى رود. این تیم در شروع نیم فصل دوم میزبان تیمى عجیب است. 
سیاه جامگان که تحوالتى اساسى داشت و پس از جدایى فرهاد کاظمى نه 
تنها تقویت نشد، بلکه خیلى از بازیکنان این تیم هم جدا شدند. در نیم فصل هم 
ایوب کالنترى و رضا نورمحمدى را از دست داد و شاید یکى دو بازیکن دیگر 
از سیاه جامگان جدا شوند. در این بین میالد مى داودى به جمع سیاه جامگان 
پیوسته که باید دید آیا در دوران اوج خود قرار دارد و مى تواند به سیاه جامگان 

کمک کند یا اوضاع این تیم همچنان نامساعد خواهد بود. 

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال  

برنامه دیدارهاى هفته شانزدهم 
لیگ برتر در روزهاى 
پنج شنبه و جمعه 
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 ذوب آهن و انتقام سپاهاندر انتظار تداوم تاخت و تاز

لبین ى ب زى لب
م تســاوى یک - یک بود. این 
 به یک چهارم نهایى جام حذفى 
ضافه بازى را به نفت واگذار کرد. 
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زباز حســاب ویژهاى روى پدیده خراسان دیگر
کردند. با این حال با ادامه نیم فصل اول 

شرایط

هان بود. خیلى ها از 
سوى زده شدند و از

 به یاد هاشمى رفسنجانى
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.
 

■ خبر درگذشــت آیت ا... هاشمى رفسنجانى به 
عنوان یکى از بزرگان کشور و انقالب اسالمى براى 
همه اقشــار جامعه غافلگیر کننده و البته ناراحت 
کننده بود. در کنــار تمام مســئوالن و نهادهاى 
دولتى، جامعــه ورزش ایران نیز در رســانه هاى 
رســمى و فضاهاى مجازى خود درگذشت رئیس 
جمهور اسبق کشور را تسلیت گفتند. نکته جالب 
توجه در میان سیل پیام هاى تسلیت نقش پررنگ 
جامعه ورز ش و ورزشکاران بود که از نگاه ویژه او 
و خانواده اش به ورزش نشأت مى گرفت که باعث 
شد مســئوالن ورزشــى، مدیران،  ورزشکاران، 
باشــگاه هاى دولتى و خصوصــى و تمام فعاالن 
ورزش کشور درگذشت او را اتفاقى تلخ براى ایران 
و انقالب بدانند. آیت ا... اکبر هاشمى رفسنجانى 
از جمله مسئوالن بزرگ کشــور بود که همیشه 
در توســعه ورزش نه تنها حرف مى زد بلکه عمل 
مى کرد و نگاه ویژه اى به ورزش کشــور از جمله 
ورزش بانوان داشــت و در زمان ریاست او بود که 
فدراسیون ورزش هاى زنان شــروع به کار کرد. 
همانطور که بســیارى از رســانه ها نیز نوشتند و 
مطالب زیــادى در مورد خدمات ورزشــى جناب 
هاشمى رفسنجانى منتشــر کردند، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یکى از روحانیان حامى 
ورزش بانوان بــود. جایگاه زنــان در دیدگاه اکبر 
هاشمى رفسنجانى به اندازه اى پررنگ بود که هم 
همســر و هم دختران او در جامعه منفعل نبودند و 
فعالیت هاى زیادى در کشور داشتند. همین مسائل 
مطمئنًا تأثیر بسیار زیادى داشته تا رئیس جمهور 
دوران سازندگى ایران توجه ویژه اى به امور زنان 
به خصوص در ورزش داشــته باشد. همین توجه 
نیز باعث شد تا فدراســیون ورزش زنان در سال 
1369 توســط دختر او فعالیتش را شروع کند که 
اصلى ترین اقدامش برگزارى بازى هاى کشورهاى 
اســالمى بود که این فرصت را در اختیار دختران 
ایران قرار مى داد تا در میدانى بین المللى خودشان 
را نشــان دهند. در کنار این موضــوع مى توان به 
دفاع هاى تمام قد او از دختران ورزشکار هم اشاره 
کرد. هم او و هم رهبر معظم انقالب نقش زیادى 
در ادامه فعالیت زنان در ورزش داشتند. زمانى که 
انتقادها از دختران ورزشکار ایران زیاد شده بود او در 
یکى از صحبت هایش تأکیــد کرد:«اینکه بعضى 
از متحجرین، ورزش را مغایر با شــخصیت هاى 
زنانه مى داننــد، از وصله هاى ناجــور در تفکرات 
اسالمى است و بزرگان دینى ما، بدون تبعیض البته 
متناسب با شرایط جســمى آنان بر اهمیت ورزش 
تأکید مى کردند.» همین تفکــر نقش زیادى در 
توسعه ورزش بانوان کشور داشته که امروز شاهد 
آن هستیم که دختران ایران در میادین بین المللى 
پابه پاى مردان و با حجاب اسالمى مى درخشند و 

سفیران فرهنگ و آیین ایران اسالمى هستند.

■ به امید اینکه تیم هاى اصفهان در نیم فصل دوم  
لیگ برتر فوتبال بهتر ظاهر شوند. ذوب آهن که در 
چند هفته حسابى بر روى نوار پیروزى قرا گرفته بود 
و ان شاءا... همچنان به یکه تازى هاى خود ادامه 
مى دهد. ان شاءا... ســپاهان هم روند بهترى پیدا 

کند و بتواند هوادارانش را شاد کند.
■ من اطمینان دارم کــه ذوب آهن در نیم فصل 
دوم تبدیل به یک مدعى تمام عیار مى شــود و در 
پایان لیگ ، حسرت قهرمانى را به دل پرسپولیس و 
تراکتورسازى مى گذارد. همه بازى هایتان را ببرید 
و به طلسم عدم قهرمانى ذوب آهن در لیگ برتر 

پایان دهید.
■ بــه امید انتقام ســپاهان از پدیــده بخاطر آن 

شکست ناباورانه در اولین دیدار لیگ برتر امسال.

صداى هواداران
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همانا بر خداوند ســبحان پنهان نیست آنچه را که بندگان در 
شــب و روز انجام مى دهند، که دقیقًا بر اعمال آنها آگاه است 
و با علم خویش بر آنها احاطه دارد، اعضاء شــما مردم گواه 
او، و اندام شــما ســپاهیان او، روان و جانتان جاسوسان او، و 

موال على (ع)خلوت هاى شما بر او آشکار است. 

ساسان اکبرزاده
براى اولین بار در کشــور، اپــرا تئاتر «هفت خوان رســتم» به 
نویســندگى و کارگردانى عرشیا شــفیعیون با حمایت روزنامه 
نصف جهان در تاالر هنر به روى صحنه رفت و با استقبال بى نظیر 

مسئوالن و مردم هنردوست اصفهان روبه رو شد.
به بهانه اجراى این اپرا تئاتر، لحظاتى با نویسنده و کارگردان این 

تئاتر ارزشمند، گپ و گفت داشتیم.
عرشیا شفیعیون نمایش «هفت خوان رستم» را براساس شاهنامه 
فردوسى و به شیوه اپرا در معرض دید عالقه مندان به هنر تئاتر در 
اصفهان روى صحنه برده و معتقد است: اجراى اپرا تئاتر «هفت 
خوان رستم» براى اولین بار در استان اصفهان و کشور اجرا شده 

و  این کارکامًال بى سابقه و بى نظیر است.
وى توضیح داد: پنج سال پیش گروه عرشیان، اپراتئاتر امام رضا 
(ع) را روى صحنه برد ولى بسیارى معتقد بودند که این اپرا نیست، 
اما امروز همه قبول دارند که اپرا تئاتر «هفت خوان رستم»، واقعًا 

اپراست. 
وى ادامه داد: ما براى اجراى اپرا تئاتر «هفت خوان رســتم»، از 
ماه ها پیش یک کارگاه آموزشى را به طور رایگان براى جمعى از 
بازیگران پیشکســوت و جوانان جویاى هنر برگزار و از بین 200 
نفر که ثبت نام کرده بودند 30 نفر را انتخاب کردیم، که این تعداد 

به تدریج به 70 نفر که موردنیــاز اجراى این تئاتر در بخش هاى 
مختلف موسیقى، نوازنده و... بود، رسید.

شفیعیون که هشت سال اســت گروهى را تحت عنوان «گروه 
عرشیان» تشــکیل داده، مى گوید: شــیوه اجراى تئاتر «هفت 
خوان رستم» به صورت اپراتئاتر و برپایه موسیقى استوار بوده و 
حتى بازیگران در این تئاتر باید به دستگاه هاى موسیقى مسلط 
باشند و گروه کر و خوانندگان سنتى و کالسیک نیز دراجراى این 
تئاتر نقش دارند و البته بخشى هم به شیوه عروسک گردانى اجرا 

مى شود.
نویسنده و کارگردان اپرا تئاتر «هفت خوان رستم» با بیان اینکه 
«هفت خوان رســتم» بخاطر دارا بودن جلوه هاى ویژه فراوان، 
تاکنون اجرا نشده بود گفت: این اپراتئاتر براى اولین بار در کشور و 
در استان اصفهان روى صحنه رفته و در آن از شیوه نوین عروسک 
گردانى جهانى بهره گیرى شد که در اصفهان نوعى ابداع است. 
این در حالى است که براى بازیکنان میزانسن مفهومى نداشته و 

آنها حتى با بدن خود دکور صحنه را مى سازند.
شفیعیون در خصوص متن و نوشته اپراتئاتر «هفت خوان رستم» 
گفت: سناریو اپراتئاتر «هفت خوان رستم» با نهایت دقت و سعى 
بر وفادارى به اشعار فردوسى در پنج سال پیش نوشته شد و سعى 
کردیم تا دخل و تصرفى صورت نگیرد چرا که بنا داریم اپراتئاتر 

«هفت خوان رستم» بعنوان یک شناسه ایرانى به جهان عرضه 
و اصل شاهنامه باشد که بر این اســاس پژوهش هایى انجام، و 

بازیگران آموزش داده شده و ماه ها تمرین مستمر انجام شد.
وى با بیان اینکه خوشــبختانه در روزهایى که اپراتئاتر «هفت 
خوان رستم» روى صحنه بود مســئوالن و مردم استقبال بسیار 
چشمگیرى داشتند، افزود: شــیوه و ارائه کارى نو موجب شد تا 
کســانى که این اپراتئاتر را دیدند خود افراد دیگرى را ترغیب به 
دیدار از آن کرده و در حقیقت آن را تبلیغ کنند و به نظر مى رسد 
عالقه مندان به هنر تئاتر، شاهنامه پژوهان، سیاسیون، هنرمندان 

و اقشار مختلف مردم تاکنون این اپراتئاتر را دیده باشند.
نویســنده و کارگردان اپراتئاتر «هفت خوان رستم» با قدردانى 
از حمایت هاى ارزشــمند روزنامه نصف جهان که امکان روى 
صحنه بردن این اپراتئاتر را فراهم نمود گفت: بسیار خوب است 
که روزنامه اى چون نصف جهان در اصفهان به شعار خود مبنى بر 
پیشتازى در عرصه فرهنگ و هنر عمل کرده و در حقیقت کارى 
که باید دیگر ارگان ها وســازمان هــا از آن حمایت کنند را یک 

روزنامه به دوش مى کشد و این تحسین برانگیز است.
شفیعیون، تئاتر اصفهان را بعد از تهران، بهترین دانست و افزود: 
تئاتر تهران با اصفهان، فرسنگ ها فاصله دارد و آفت بزرگ تئاتر 

اصفهان باندبازى بوده، که مانع رشد تئاتر اصفهان شده است.

وى از مسئوالن فرهنگى استان خواست تا حمایت هاى خود را به 
گروه هاى خاص، معطوف نکرده و حداقل از تبعیضات کم کنند تا 

جوانان عالقه مند به هنر تئاتر دلسرد نشوند.
شــفیعیون این را هم گفت که درتالش اســت تا اپرا تئاتر هفت 
خوان رستم که ازســوى بخش خصوصى، روزنامه نصف جهان 
و با هزینه بسیار ســنگینى در اصفهان بر روى صحنه رفته را در 
دیگر شهرستان هاى استان و تهران بر روى صحنه ببرد تا تئاتر 

اصفهان بیش از پیش، در کشور شناسانده شود.
مصطفى بهشتى بازیگر پیشکسوت اپراتئاتر «هفت خوان رستم» 
هم به نصف جهان گفت: من نقش پدر رســتم را داشته و صحنه 
کوتاه خداحافظى با پســرم را بازى کردم که امیدوارم توانســته 
باشم از عهده اجراى آن به خوبى برآمده باشم و بازى خوبى ارائه 

کرده باشم.
بهشــتى از اجراى نمایش جدید رســتم با نام «رســتم در کافه 
مکبث» در بهمن ماه ســال جارى در مجتمع فرهنگى-هنرى 
فرشچیان خبر داد و از عالقه مندان  به هنر تئاتر خواست تا آن را 

ببینند.
شایان ذکر اســت: اپراتئاتر «هفت خوان رســتم» در تاالر هنر 
اصفهان، میدان الله، جنب فروشــگاه رفاه، تا 23 دى ماه 95 هر 

شب ساعت 19 و 30 دقیقه روى صحنه خواهد رفت. 

براى اولین بار و با حمایت روزنامه نصف جهان اپرا تئاتر به روى صحنه رفتبراى اولین بار و با حمایت روزنامه نصف جهان اپرا تئاتر به روى صحنه رفت

«هفت خوان رستم» تئاتر اصفهان را به ایران مى شناساند«هفت خوان رستم» تئاتر اصفهان را به ایران مى شناساند

پیشنهاد طالیى شهردار زرین شهر 
براى نامگذارى پارك کوهستان این شهر به نام سردار شهید حسین قجه اى

حاجیه خانم فاطمه صادق زاده مادر شــهیدان حسن و سردار حسین 
قجه اى در نشست با شهردار زرین شهر، رئیس و اعضاء شوراى اسالمى 
زرین شهر درباره تولد حسین چنین گفت: محرم بود و صداى عزادارى 
دســته جات عزادارى به گوش مى رســید؛ من هم آخرین روزهاى 
باردارى ام را مى گذراندم، دل خوش بودم به شنیدن صداى نوحه مداحان 

و صداى طبل و سنج و دمام ها که از مقابل خانه  ما مى گذشتند.
وى افزود: آرام آرام بر مظلومیت امام حسین (ع) اشک مى ریختم و براى 
رهایى از هول و هراس زایمان از امام حسین (ع) طلب یارى مى کردم؛ در 
حالى که هنوز چند روزى به پایان دوران باردارى ام مانده بود، درد زایمان 
به سراغم آمد، همسرم حاج جواد وقتى حال من را دید دستپاچه به سراغ 

زن همسایه رفت تا او را به کمک من بیاورد.
مادر شــهیدان قجــه اى تصریح کــرد: دقیقــاً ظهر عاشــورا بود 
که بچه بــه دنیا آمد و صــداى گریه اش بــا صداى ناله عــزاداران

 اباعبدا...الحسین(ع) در هم پیچید و حاج جواد نام او را «حسین» گذاشت 
و گفت که چه اسمى برازنده تر از این نام براى کودکى که ظهر عاشورا 

به دنیا آمده است.
وى با اشــاره به اینکه حسین در ُحســن اخالق و رفتار از همه پیشى 
مى گرفت، ادامه داد: حسین به ورزش عالقه فراوانى داشت، به همین 
دلیل به ُکشتى روى آورد و با توجه به روحیه پهلوانى که در وجود او نهفته 
بود پله هاى ترقى را خیلى زود طى کرد و در وزن 48 کیلوگرم قهرمان 

کشتى آزاد جوانان کشور شد.

حاجیه خانم صادق زاده اضافه کرد: حســین در مبارزات انقالب نیز در 
پخش اعالمیه هاى امام خمینى (ره) پیشــقدم بود و در سال 1357 با 
اوج گیرى مبارزات فعالیت حسین و دیگر دوستانش شدت گرفت و با 
پیروزى انقالب نیز حسین همچون دیگر جوانان این خاك تالش کرد تا 
از دستاوردهاى انقالب حراست و پاسدارى کند و با آغاز غائله کردستان، 

مشتاقانه عازم این منطقه شد.
وى بیان کرد: حسین بعد از مبارزه در کردستان و با آغاز جنگ تحمیلى به 
جنوب عزیمت کرد و در مدتى که در جبهه حضور داشت، تمام سختى ها 
را از جان خرید تا از خاك ایران دفاع کند و اجازه ندهد وجبى از این خاك 

به دست دشمنان بیفتد.
مادر شهیدان قجه اى عنوان کرد: با شهادت حسین قبل از آنکه جنازه اش 
به زرین شهر برسد، خبر شهادتش در شهر پیچید و این موضوع را پدرش 
خبردار شد اما من از آن بى خبر بودم؛ آن روز در دلم آشوبى وصف نشدنى 
بود و پاهایم سست شده بود به طورى که نماز آن شب را نشسته خواندم.
وى اذعان کرد: نماز صبح را خواندم بعد هم سرم را به دیوار تکیه دادم و 
رو به قبله نشستم، ساعت حدودا هشت بود که بلندگوى مسجد محله 
قرآن پخش کرد و بعد خبر شهادت حسین را اعالم کرد، بى اختیار اشک 
از چشمانم سرازیر شد، به سپاه زرین شهر رفتم و آنجا صورت خون آلود 

پسرم را براى آخرین بار بوسیدم و آرام گرفتم.
حاجیه خانم صادق زاده در ادامه از مظلومیت حسن گفت که هیچ جا حرفى 
از او نیست و این در حالى است که بعد از شهادت حسین جاى خالى او 

را حسن پر کرده بود، او در سن 21 سالگى ازدواج کرد، اما در حالى که 
کودکى 9 ماهه داشــت و کودك دیگرش در راه بود در اسفندماه سال 

1363 در عملیات بدر به شهادت رسید.
در ادامه این دیدار صمیمى جواد جمالى شهردار زرین شهر با اشاره به 
اینکه «ما هر چه داریم از برکت خون شهیدان است» و باید پاسدار خون 
شهیدان راه اسالم باشیم، اظهار کرد: ما معتقدیم زنده نگه  داشتن فرهنگ 
ایثار  وشهادت است که مى تواند، نظام مقدس جمهورى اسالمى را حفظ 
کرده و با گسترش این فرهنگ در بین نســل جوان به سمت تقویت 

پایه هاى اعتقادى و اسالمى در کشور گام برداشت.
شهردار  زرین شهر تصریح کرد: حفظ فرهنگ شهادت طلبى نه تنها 
توسط خانواده شهدا بلکه باید توسط همه مردم نهادینه شود چراکه به 
برکت پیروزى انقالب اسالمى امروز نیز شاهدیم که حتى نوجوانان هم 
آرزوى شهادت دارند با اینکه دوران انقالب و جنگ را ندیده اند و امروز 
هرچه استکبار جهانى تالش مى کند این فرهنگ را در ایران اسالمى از 

بین ببرد بازهم تالش آنها راه بجایى نمیبرد.
وى ادامه داد: دشمنان از ترویج و نهادینه شدن روحیه ایثار و شهادت در 
بین مردم واهمه دارند و برهمین اساس توجه به مقوله شهید و شهادت 
سالحى بزرگ در برابر هجمه هاى بدخواهان نظام اسالمى است و از 
طرفى رمز بقاء و ثبات نظام اسالمى نیز در گرو ترویج و نهادینه کردن 

فرهنگ شهید و شهادت در جامعه است.
جمالى اضافه کرد: از این رو با توجه به اینکه مقام معظم رهبرى فرمودند 

«یاد و خاطره  شــهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه  
داشت» ما نیز تالش کرده ایم در حد توان خود و مجموعه شهردارى در 
این مسیر گام برداریم چراکه نقش شهدا از صدر اسالم ملموس و سبب 
قوام دین بوده و در صحراى کربال امام حسین (ع) و شهداى دشت نینوا 

سبب دوام اسالم شدند.
شهردار زرین شهر با اشاره به اینکه ما موظفیم یاد و خاطره شهدا را در 
اذهان مردم زنده نگاه داریم، بیان کرد: مجموعه شهردارى  و شوراى 
اسالمى زرین شهر در گام نخست تصمیم گرفتند با نصب تمثال سرداران 
شهید شهرستان لنجان به عنوان سمبل ایثار و شهادت در ورودى شهر 

گام کوچکى در این راستا بردارند.
وى با اشاره به مســقف کردن گلستان شــهداى زرین شهر، گفت: 
فضاسازى گلستان شهداى زرین شهر از اهمیت ویژه اى برخوردار است 
چرا که گلزار شهدا همانند زیارتگاهى است که مردم براى برآورده شدن 
حاجات خود به این مکان مقدس مراجعه مى کنند از این رو با توجه به 
درخواست شــهروندان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در خصوص 
مسقف کردن گلزار شــهداى زرین شــهر، این مهم نیز در دستور کار 
مجموعه شهردارى قرار گرفت تا مردمى که به این مکان مقدس مراجعه 

مى کنند از رفاه بیشترى برخوردار باشند.  
جمالى یاداور شد: مسقف کردن گلزار شهدا با یک سازه سبک فلزى و 
پوشش پارچه اى به شکل یک خیمه طراحى شده که در فاز یک آن با 
بودجه اى بالغ بر 6 میلیارد ریال آغاز شده و پایه هاى این سازه نیز نصب 

گردیده است اما نیاز است دیگر دستگاه هاى متولى نیز به گلزار شهداى 
زرین شهر نگاهى ویژه داشته باشند تا مسائل آن با سرعت هرچه بیشتر 
مرتفع شود و ما نیز امیدواریم تا با سرعت هرچه بیشتر شاهد بهره بردارى 
از پروژه مسقف سازى گلزار شهدا و رضایتمندى خانواده معظم شهدا و 

شهروندان باشیم.
وى با اشــاره به اینکه بخشــى از ســرمایه گذارى براى زنده نگه 
داشــتن نام و یاد شــهدا نامگذارى معابر و طرح هاى شهرى به نام 
آنهاست، تأکید کرد: ما در تالش هستیم نسبت به نامگذارى معابر و 
طرح هاى شهرى به نام شهدا در سطح شهر زرین شهر و دیگر محالت 
آن اقدامات مناسبى انجام شود لذا پیشنهاد مى کنم پارك کوهستان 
زرین شهر به نام سردار شهید حسین قجه اى نامگذارى شود چراکه 
نامگذارى میادین، خیابان ها و طرح هاى شهرى یکى از اقداماتى است 

که به هویت سازى شهر کمک مى کند.
در پایان این دیدار مادر شــهیدان قجه اى ضمن تقدیر از شــهردار 
زرین شهر براى ارائه پیشنهاد نامگذارى پارك کوهستان  این شهر به 
نام سردار شهید حسین قجه اى، گفت: از شهردار والیتمدار و تیم زحمت 
کش ایشان بسیار ممنونم که یاد شهداى ما را با این حرکت ها زنده و 
پاینده نگه مى دارند و به راستى که مسئوالن ما با زنده نگه داشتن یاد 
شهیدان به مقام شهادت رسیدند و به همین علت رهبر معظم انقالب 
فرمودند: «امروز فضیلت زنده نگهداشــتن یاد شهدا کمتر از شهادت 

نیست».

  شهردار زرین شهر :  نامگذارى معابر به نام شهدا یک نوع هویت سازى براى زرین شهر 
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  باشگاه خبرنگاران جوان | یــک تیــم تحقیقاتى 
آمریکایى موفق به کشــف یک شهر گمشــده در جنگل هاى 
استوایى ماســکیتیا در هندوراس شــدند که از قرن 16 متروکه 
شده بود. این شهر از قرن شــانزدهم توسط ساکنان خودش که 
خرافاتى بودند و خیال مى کردند که هجوم اروپایى ها به آمریکا 
در آن قرن ها نفرینى از سوى خداست، خالى شد و در جنگل هاى 
انبوه و بارانى مخفى مانده بــود تا اینکه این تیم تحقیقاتى بعد از 
ماجراجویى هاى خود در این جنگل ها توانستند آن را دوباره پیدا 
کنند. این تیم تحقیقاتى زمانى که از این سفر خود از هندوراس به 
خانه بازگشتند متوجه شدند همه آنها مبتال به یک بیمارى کشنده 
شدند که گوشت بدن آن ها از داخل فاسد مى  شود اما با مراجعه به 

پزشکان توانستند این بیمارى خود را درمان کنند.

رئیس پلیس آگاهى استان خراســان جنوبى از    تسنیم |
مرگ خانمى 26 ساله بر اثر سقوط از پل عابر پیاده در بیرجند خبر داد.

سرهنگ سید غالمرضا حسینى گفت: در ســاعت 18 و 39 دقیقه 
شب یک شنبه با اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر سقوط 
خانمى جوان از روى پل عابر پیاده خیابان مدرس بیرجند بالفاصله 
مأموران پلیس و نیروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند. وى 
افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند خانمى جوان حدوداً 
26 ساله از پل عابر پیاده ســقوط کرده و نقش بر زمین شده است. 
توسط عوامل اورژانس به مداواى اولیه پرداخته شد و مصدوم توسط 
آمبوالنس به بیمارستان اعزام شد.سرهنگ حسینى افزود: تحقیقات 
محلى حاکى از این بود که مصدوم پس از چند مرتبه صحبت کردن با 

تلفن همراه، خود را از روى پل به پایین پرتاب کرده است.

  جام جم آنالین | چنــد روز قبــل فــرودگاه بیــن المللى
 Fort Lauderdale-Hollywood شاهد حوادث تروریستى وحشتناکى 
بود . اما در این رویداد اتفاق جالبى هم رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که 
مردى ادعا کرده مک بوك پرو وى جانــش را از اصابت گلوله به بدنش 
نجات داده اســت. این فرد که Steve Frappier نام دارد ادعا مى کند 
وقتى صداى تیراندازى را شنیده راى جلوگیرى از برخورد گلوله با بدنش 
خود را روى زمین انداخته است. ظاهراً وقتى Frappier خود را روى زمین 
انداخته کوله پشتى اش را در دست داشته و این یعنى کوله پشتى حفاظت 
نسبى را در بحبوحه تیراندازى برایش به ارمغان آورده است. این فرد در 
گفتگو با پلیس اظهار داشته که قبل خروج از هواپیما مک بوك پرو خود را 
درون کوله اش قرار داده که در ادامه تیر به لپ تاپ اصابت کرده و مانع از 

نفوذش به داخل بدن وى شده است.

 یک شهر گمشده  
پیدا شد

سقوط دختر جوان از
 پل عابر پیاده

لپ تاپى که جان 
یک مرد را نجات داد 030201

چهل تکه

«کاله زن» و «پول شو» به دام  افتادند

کالهبردارى بزرگ اینترنتى با 5200 شاکى
 از داخل زندان

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداري اصفهان با اشاره به اینکه در اثر انفجار منزل 
مسکونى در خیابان زینبیه ، مالک آن به شدت مصدوم 
و خسارات گسترده اى به منازل اطراف وارد شد، عنوان 
کرد: شــش منزل مســکونی همجوار با این خانه دچار 
تخریب 50 تا 80 درصدي شده و شیشه هاي 19 منزل 

دیگر به شعاع 150 مترى این حادثه خرد شده است.
به گزارش ایمنا، شامگاه روز سه شنبه انفجار مهیب منزل 
مسکونى در خیابان زینبیه کوى امام خمینى(ره) موجب 

رعب و وحشت گسترده بین ساکنین و اهالى محل شد.
بهزاد بزرگزاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداري اصفهان در ارتباط با چگونگی این انفجار 
اظهار داشت: حوالی ساعت 20و 34 دقیقه سه شنبه شب 
با اعالم انفجار منزل مسکونى به سامانه 125، بالفاصله 
اکیپ هاى عملیاتى ایستگاه هاى 19 و 7 ، افسر کشیک 
وقت، مدیر منطقه 4 عملیات، کارشــناس پیشــگیرى 
سازمان، عوامل اورژانس، شهردارى، انتظامى و همچنین 

عوامل شرکت گاز به محل اعزام شدند.
وي با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تنها یک مصدوم 
در برداشــت، ادامه داد: با حضور به موقع نجاتگران در 
محل حادثه و با رعایت کلیه نکات ایمنى و انجام عملیات 

تفحص در میان آوارها، نجاتگران مصدوم را به عوامل 
اورژانس تحویل دادند و پس از مــداواى اولیه، وى به 

بیمارستان منتقل شد.
مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شهرداري اصفهان با اشــاره به اینکه  در اثر انفجار این 
منزل مسکونى، مالک آن به شدت مصدوم و خسارات 
گسترده اى به منازل اطراف وارد شد، عنوان کرد: شش 
منزل مسکونی همجوار با این خانه دچار تخریب 50 تا 80 
درصدي شده و شیشه هاي 19 منزل دیگر به شعاع 150 

مترى این حادثه خرد شده است.وي تأکید کرد: مأموران 
آتش نشانى با به  کارگیرى تجهیزات الزم ضمن رعایت 
نکات ایمنى و نوارکشى محل، اهالى را از خطرات احتمالى 
ثانویه آگاه کردند و نسبت به تخلیه اضطرارى ساکنین 

منازل تخریب شده اقدام کردند.
بزرگزاد با بیان اینکه علت دقیق وقوع این حادثه توسط 
کارشناسان در دســت بررسى اســت، گفت: براساس 
بررسى هاى اولیه کارشناسان نشت و تجمع گاز شهرى 

سبب انفجار شده است.
وي از خطر ازدحام جمعیت در هنگام بروز چنین حوادثی 
خبرداد و گفت: تماشاى صحنه حادثه نه تنها کمکى به 
امدادگران نمى کند بلکه در اینگونه موارد احتمال بروز 
حادثه ثانویه دور از انتظار نیســت و عــالوه بر آن تردد 
خودروهاى امدادگران آتش نشــانى را با مشکل روبه 
رو می کند بنابراین خواهشمندیم شهروندان از هرگونه 
تجمع در محل حادثه خودداري کنند. وى با بیان اینکه در 
این حادثه حضور مردم و ازدحام جمعیت تردد خودروهاى 
امدادگران آتش نشانى را با مشکل روبه رو کرده بود ادامه 
داد: تماشاى صحنه حادثه نه تنها کمکى به امدادگران

 نمى کند بلکه در اینگونه موارد احتمال بروز حادثه ثانویه 
دور از انتظار نیست. 

انفجار در زینبیه

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز از دستگیرى هشت نفراز دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز از دستگیرى هشت نفراز 
اعضاى باند کالهبردارى بزرگ اینترنتى از داخل زندان خبرداد و گفت: اعضاى باند کالهبردارى بزرگ اینترنتى از داخل زندان خبرداد و گفت: 
این پرونده با پنج هزار واین پرونده با پنج هزار و200200 شــاکى که پزشک ، وکیل دادگسترى و  شــاکى که پزشک ، وکیل دادگسترى و 

اقشار فرهیخته جامعه هستند،دردادسرا در دست بررسى است.اقشار فرهیخته جامعه هستند،دردادسرا در دست بررسى است.
حاجى رضا شاکرمى در گفتگو با میزان از دستگیرى هشت نفر از اعضاى حاجى رضا شاکرمى در گفتگو با میزان از دستگیرى هشت نفر از اعضاى 
باند کالهبردارى بزرگ اینترنتى از داخــل زندان خبرداد و گفت: این باند کالهبردارى بزرگ اینترنتى از داخــل زندان خبرداد و گفت: این 
پرونده با پنج  هزار وپرونده با پنج  هزار و200200 شاکى که پزشک، وکیل دادگسترى و اقشار  شاکى که پزشک، وکیل دادگسترى و اقشار 

فرهیخته جامعه هستند،دردادسرا در دست بررسى است.فرهیخته جامعه هستند،دردادسرا در دست بررسى است.
وى در تشریح جزئیات این خبر گفت: اعضاى این باند در تماس تلفنى وى در تشریح جزئیات این خبر گفت: اعضاى این باند در تماس تلفنى 
با افراد با این ادعا که از رادیو معارف و ســایر برنامه هاى تلویزیونى با با افراد با این ادعا که از رادیو معارف و ســایر برنامه هاى تلویزیونى با 
شما تماس گرفته شده و به زودى برنده جایزه چهار پنج میلیون تومانىشما تماس گرفته شده و به زودى برنده جایزه چهار پنج میلیون تومانى
 مى شــوید، قربانى را به طمع انداخته و از وى مى خواستند که مقابل  مى شــوید، قربانى را به طمع انداخته و از وى مى خواستند که مقابل 
دســتگاه عابربانک رفته و با وارد کردن کارت بانکــى گزینه *یادســتگاه عابربانک رفته و با وارد کردن کارت بانکــى گزینه *یا## را  را 

انتخاب کند.انتخاب کند.
این مقام قضائى در کرج افزود: قربانیان غافل از اینکه دستگاه خودپرداز این مقام قضائى در کرج افزود: قربانیان غافل از اینکه دستگاه خودپرداز 
گزینه گزینه ## یا* را قبول نمى کند، مبلغ مورد نظر کالهبردار را طبق گفته  یا* را قبول نمى کند، مبلغ مورد نظر کالهبردار را طبق گفته 
کالهبردار در پشت تلفن وارد کرده و سپس مبلغ به حساب فرد مورد کالهبردار در پشت تلفن وارد کرده و سپس مبلغ به حساب فرد مورد 
نظر آماده واریز مى شود که به این طریق قربانى اغفال شده و رقم مورد نظر آماده واریز مى شود که به این طریق قربانى اغفال شده و رقم مورد 

نظررا در حساب مورد نظر واریز مى کند.نظررا در حساب مورد نظر واریز مى کند.
دادستان کرج در ادامه بیان کرد: با شکایت پنج هزارودادستان کرج در ادامه بیان کرد: با شکایت پنج هزارو200200 نفر از شاکیان  نفر از شاکیان 
وجوه ناشــى از کالهبردارى خطوط تلفنى مورد تعقیب قرار گرفت و وجوه ناشــى از کالهبردارى خطوط تلفنى مورد تعقیب قرار گرفت و 
با تعقیب وجوه و دســتگیرى افرادى که به طریقى از وجوه اســتفاده با تعقیب وجوه و دســتگیرى افرادى که به طریقى از وجوه اســتفاده 
کرده اند مشخص شد که تعدادى از زندانیان زندان رجایى شهر که اکثر کرده اند مشخص شد که تعدادى از زندانیان زندان رجایى شهر که اکثر 
آنان داراى مجازات هاى سنگین و حبس هاى طویل المدت هستند آنان داراى مجازات هاى سنگین و حبس هاى طویل المدت هستند 

اقدام به کالهبردارى مى کنند. اقدام به کالهبردارى مى کنند. 
شاکرمى اضافه کرد: اکثراین افراد به فعل مجرمانه اقرار کردند و گفتند شاکرمى اضافه کرد: اکثراین افراد به فعل مجرمانه اقرار کردند و گفتند 
افرادى که با قربانیان تماس مى گرفتند به «کاله زن» معروف شده و افرادى که با قربانیان تماس مى گرفتند به «کاله زن» معروف شده و 
افرادى که درخارج از زندان اقدام به دریافت وجوه ناشى از کالهبردارى افرادى که درخارج از زندان اقدام به دریافت وجوه ناشى از کالهبردارى 

و اصطالحاً نقد مى کنند به «پول شو» معروف بودند.و اصطالحاً نقد مى کنند به «پول شو» معروف بودند.
وى همچنین گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد، تعدادى از افراد وى همچنین گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد، تعدادى از افراد 
زندانى با به دست آوردن گوشى تلفن و خط مورد نظر اقدام به تماس با زندانى با به دست آوردن گوشى تلفن و خط مورد نظر اقدام به تماس با 
قربانى مى کردند و بعد از کاله زدن و واریز وجه به حساب مورد نظر به قربانى مى کردند و بعد از کاله زدن و واریز وجه به حساب مورد نظر به 
یک نفر از همبندى هاى خود اعالم مى کنند که پول به حساب مورد یک نفر از همبندى هاى خود اعالم مى کنند که پول به حساب مورد 
نظر واریز شده و در واقع یک نفر با فردى بیرونى در تماس است تا سایر نظر واریز شده و در واقع یک نفر با فردى بیرونى در تماس است تا سایر 
کاله زن ها در زندان شناسایى نشوند، سپس فرد زندانى داراى رابط با کاله زن ها در زندان شناسایى نشوند، سپس فرد زندانى داراى رابط با 
فرد بیرونى تماس گرفته و اعالم مى کند پول به سرعت از حساب خارج فرد بیرونى تماس گرفته و اعالم مى کند پول به سرعت از حساب خارج 

و بین پول شوها تقسیم شود.و بین پول شوها تقسیم شود.
دادستان کرج افزود: دراین رابطه پرونده اى با پنج هزار و دادستان کرج افزود: دراین رابطه پرونده اى با پنج هزار و 200200 شاکى  شاکى 

تشکیل شده است، همچنین در یک تماس تلفنى مبلغ یکصد میلیون تشکیل شده است، همچنین در یک تماس تلفنى مبلغ یکصد میلیون 
تومان که از حساب شاکى خارج شده بود کشف شد و کلیه افراد یک تومان که از حساب شاکى خارج شده بود کشف شد و کلیه افراد یک 
بند که قریب به سى چهل نفر هستند و  به نوعى در کارکاله زنى فعال بند که قریب به سى چهل نفر هستند و  به نوعى در کارکاله زنى فعال 
بوده و گروهى هم اقدام به وارد کردن گوشى تلفن همراه و خط تلفن به بوده و گروهى هم اقدام به وارد کردن گوشى تلفن همراه و خط تلفن به 
زندان رجایى شهر کرده اند شناسایى شدند، افرادى که مستقیم با جرم زندان رجایى شهر کرده اند شناسایى شدند، افرادى که مستقیم با جرم 

در ارتباط بوده اند تفهیم اتهام شده اند.در ارتباط بوده اند تفهیم اتهام شده اند.
دادستان کرج درادامه گفت: با مســئوالن بانک هاى کرج مذاکره و دادستان کرج درادامه گفت: با مســئوالن بانک هاى کرج مذاکره و 
تقریبًا هیچ حساب کاذبى که وجوه ناشى از کالهبردارى به آن واریز تقریبًا هیچ حساب کاذبى که وجوه ناشى از کالهبردارى به آن واریز 
شده باشد در کرج موجود نیســت و بانک ها نیز با سامانه ثبت احوال شده باشد در کرج موجود نیســت و بانک ها نیز با سامانه ثبت احوال 
ارتباط داشته و کشف حســاب به نام افراد معروف به کاله زن دیگر  ارتباط داشته و کشف حســاب به نام افراد معروف به کاله زن دیگر  

دشوار نیست.دشوار نیست.
وى تصریح کرد: اگر امضاى وى تصریح کرد: اگر امضاى 
الکترونیکى را گسترش دهیم  الکترونیکى را گسترش دهیم  
راه براى افراد با قصد مجرمانه راه براى افراد با قصد مجرمانه 
چه در مورد بــزه فوق الذکر و چه در مورد بــزه فوق الذکر و 
سایر بزه هاى مرتبط با حساب سایر بزه هاى مرتبط با حساب 
بانکى با خط تلفــن به حداقل بانکى با خط تلفــن به حداقل 
مى رسد، به عنوان مثال دربین مى رسد، به عنوان مثال دربین 
تمامى بانک ها بــه ویژه بانک تمامى بانک ها بــه ویژه بانک 
صادرات در صفحه تصویر خود صادرات در صفحه تصویر خود 
پرداز هشــدار الزم در خصوص پرداز هشــدار الزم در خصوص 

موضوع کالهبردارى از طریق خود موضوع کالهبردارى از طریق خود 
پردازان داده شده است .پردازان داده شده است .

دادستان کرج در پایان به شهروندان دادستان کرج در پایان به شهروندان 
هشدار داد که نباید با اعتماد به افراد رمز هشدار داد که نباید با اعتماد به افراد رمز 

عابربانک خود را در اختیار آنان قرار دهید و عابربانک خود را در اختیار آنان قرار دهید و 
مورد سوء استفاده کالهبرداران قرار بگیرید.مورد سوء استفاده کالهبرداران قرار بگیرید.

فرمانده نیروى انتظامى آران و بیدگل گفت: متهمانى 
که دختر بچه 10 ســاله اى را در آران و بیدگل گروگان 

گرفته بودند بعد از 12 ساعت دستگیر شدند.
به گزارش فارس ، عصر روز دوشــنبه 20 دى ماه دختر 
بچه آران و بیدگلى هنگام برگشت از مدرسه ربوده شد 
که پس از چند ساعت ربایندگان با پدر دختر بچه تماس 
برقرار کردند و با تهدید از او خواستند که 400 میلیون 

تومان پول نقد در ازاى آزادى فرزندش پرداخت کند.
پدر دختر پس از شــنیدن این درخواســت فوراً پلیس 

آگاهى را در جریان این حادثه گذاشت.
ســرهنگ مســعود ســپهوند اظهار کــرد: گزارش 
گروگان گیرى دخترى ده ساله، ساعت 18 و 40 دقیقه 
روز دوشنبه 20 دى ماه به پلیس انتظامى آران و بیدگل 

مخابره شد.
وى افــزود: بعد از این تمــاس تیــم عملیاتى نیروى 
انتظامى شهرستان آران و بیدگل در کمتر از 12 ساعت 
افراد گروگان گیر را شناسایى و دستگیر کردند و متهمان 

به جرم خود اعتراف کردند.
فرمانده نیروى انتظامى آران و بیــدگل تصریح کرد: 
خوشبختانه دختر ده ساله صحیح و سالم به آغوش گرم 

خانواده بازگشت.
وى خاطرنشان کرد: خانواده ها فرزندان خود را توجیه 
کنند که براى رفت  و آمد در مســیر خانه تا مدرســه، 
محل هاى پررفت  و آمد را انتخاب و از تردد در محل هاى 

خلوت و همراهى با افراد ناشناس و غریبه بپرهیزند.
ســپهوند ادامه داد: در صورت وقــوع هرگونه حوادث 
این چنینى، شهروندان به پلیس اعتماد کامل را داشته 
باشند و در نخســتین فرصت موضوع را به 110 اطالع 

دهند.
پلیس آگاهــى فرد ربــوده  شــده را حدود ســاعت 
6 صبح امروز در یکــى از دشــت هاى زراعى آران و 
بیدگل که توســط ربایندگان در اتاقى زندانى  شده بود 
پیدا کردند و صحیح و ســالم به خانــواده وى تحویل

 دادند.

آزادى یک گروگان 
در آران و بیدگل

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 1486/95- 95/9/17 خواهان: فتح ا... دهقانى گیشى فرزند على اکبر ساکن روستاى کیشى بخش جلگه، 
خوانده: مصطفى سمیارى به نشانى: مجهول المکان خواسته: استرداد مابقى ثمن معامله، خواهان در تاریخ 95/9/17 
دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارائه که تحت کالسه 378/95 به ثبت رسیده است و 
وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 95/11/23 ساعت 10 صبح تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به 
استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و 
ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا 
غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/10/1016

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1395/09/318759- 1395/10/16 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 6999 
فرعى از 1  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 69863 در صفحه 534 دفتر امالك جلد 518 به نام 
ابراهیم صادقى تحت شماره چاپى مسلسل 163662 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال 
شماره: 33415 مورخه 1388/3/17 دفترخانه شماره 145 شهرضا به آقاى سعید صادقى فرزند رحمت اله انتقال یافته 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711174753 مورخه 1395/10/12 به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 2826 مورخه 1395/10/6 به گواهى دفترخانه اصفهان رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. م الف: 614  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/1017
اصالحى

شماره نامه: 139504902004004218 شــماره پرونده: 139404002004000864/1 شماره بایگانى پرونده: 
9402409/2 بدینوسیله آگهى مزایده منتشره در صفحه 13 بشماره 2836- 95/10/6 * م/الف- 28432- 95/10/6 
ستون چهارم شش سطر مانده به آخر تاریخ انتشار 95/10/16 به تاریخ 95/10/06  اصالح میگردد و آدرس مورد وثیقه 
در سطر ششم خیابان جى، قید شده که خیابان جى شیر صحیح مى باشد. م الف: 28432  اسدى رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/10/1023
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1187/93 ش/14 خواهان مریم مالتزرى با وکالت سعید داستانیان دادخواستی مبنی 
بر اعتراض ثالث به طرفیت 1- بهمن رنجکش 2- حمید براتى 3- حمید موســى رضایى 4- مجید بهارلو هوره 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دو شنبه مورخ 95/11/25 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31952 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/815

اجراییه
شماره: 265/95 ش 2 ح به موجب راي شماره 442 تاریخ 95/6/27 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: ابراهیم محتشمى فرزند غالمرضا به نشانی: مجهول المکان محکوم است به: 
1- پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 1489/091297/33 مورخ 93/12/20 
عهده بانک ملت به انضمام مبلغ 1/670/000 ریال هزینه دادرســى 2- پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/12 بر 
مبناى شاخص اعالمى بانک مرکزى در حق محکوم له: محمود میرزایى فرزند امان اله شغل: آزاد به نشانى: اصفهان- 
بزرگمهر- خ هشت بهشت شرقى- ك 24- ف 3- پ 42 ،  3- پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 32271 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شهرضا (مجتمع شماره یک) /10/975
اجراییه

شماره: 266/95 ش 2 ح به موجب راي شماره 435 تاریخ 95/6/27 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن حسین خانى فرزند نوراله به نشانی: مجهول المکان محکوم است به: 
1- پرداخت مبلغ /65/600/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بانک ملت به شماره 863270 مورخ 1395/2/20 
به انضمام مبلغ 1/740/000 ریال هزینه دادرسى 2- پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/12 بر مبناى شاخص بانک 
مرکزى در حق محکوم له: محمود میرزایى فرزند امان اله شغل: آزاد به نشانى: اصفهان- بزرگمهر- خ هشت بهشت 
شرقى- ك 24- ف 3- پ 42 ،  3- پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 32270 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا 

(مجتمع شماره یک)/10/976
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/03/318822- 1395/10/18 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى شماره: 6 
فرعى از 285  اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 16297 در صفحه 497 دفتر 238  امالك به نام شرکت 
شیمى تفلون دنا (سهامى خاص) صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950319681178676- 95/10/14 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
16132- 95/10/14 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 378 عصارى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/10/977
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

روترى مخصوص مناطق شلوغ 
و پر ترافیک امواج رادیویى

نصف جهان اگر در زمان اتصال دستگاه خود به شبکه 
واى فاى متوجه شدید که چندین شبکه بى سیم دیگر 
نیز در منطقه تحت پوشش شما وجود دارد، احتماال 
روتر Portal مناسب شما است. روتر Portal از یک 
فناورى استفاده مى کند که به شــما اجازه مى دهد 
مستقل از نواحى شلوغ بهترین وضعیت دسترسى به 

اینترنت را داشته باشید.
در مناطق پرازدحام مثل ســاختمان هاى آپارتمانى، 
ممکن اســت چندین کاربر براى دریافت سیگنال 
اینترنت به یک کانال و باند یکسان (یا باند 5 گیگاهرتز 
و یا باند به شدت شــلوغ 2,4 گیگاهرتز) متصل شده 
باشند. فناورى به کار رفته در روتر Portal به شما این 
امکان را مى دهد که مستقل از نواحى شلوغ بهترین 

وضعیت دسترسى به اینترنت را داشته باشید.
از آنجا که روتر Portal مى تواند به طور خودکار بین 
کانال هاى مختلف جابه جا شود، این امکان براى شما 
فراهم مى شود که در صورت امکان از این کانال هاى 
میانى استفاده کنید و دیگر مشــکل تداخل امواج با 

همسایگان را نداشته باشید.
یکى از مشــکالت اصلى در زمان تداخل امواج کم 
شدن سرعت اتصال به اینترنت است، اما Portal اجازه 
نمى دهد سرعت اتصال به شبکه خانگى شما به دلیل 
ازدحام امواج کم شود. قیمت روتر Portal در حدود 

180 دالر تعیین شده است.

اپلیکیشن همگام سازى 
خودکار فایل ها با گوگل درایو 

اندروید
نصف جهان Autosync Google Drive  برنامه اى 
حرفه اى و کامل در زمینه همگام ســازى دستگاه 
هاى اندرویدى با سرور هاى ابرى گوگل درایو مى 
باشد که توســط MetaCtrl منتشر شده است. این 
اپلیکیشن با استفاده از قابلیت هاى خاص و نامحدود 
خود به کاربرانش اجازه مى دهد تمامى فایل هاى 
خود را با سرویس گوگل درایو همسان سازى کرده و 
یک نسخه از آن ها را بر روى سرور هاى ابرى داشته 
باشند تا بتوان در هر زمان و مکانى به آنها دسترسى 
داشــت. به گفته خود توســعه دهنــده، مى توان 
اتوســینک گوگل درایو را ایده آل ترین نرم افزار در 
زمینه همگام سازى تصاویر و فایل هاى ویدئویى، 
اسناد و دیگر فایل ها دانست که تا کنون منتشر شده 
است. یکى از برترین ویژگى هاى این برنامه همگام 
سازى دو طرفه فایل ها مى باشد به گونه اى که در 
صورت تغییر در فایل در هر کدام از فضا هاى ذخیره 
سازى (چه حافظه دستگاه و چه فضاى گوگل درایو ) 
فایل ها به صورت خودکار تغییر مى کنند ؛ به عنوان 
مثال اگر یک فایل را از گوگل درایو خود حذف کنید 
همان فایل نیز به صورت خودکار از حافظه دیوایس 

اندرویدى شما پاك مى شود! 

گلکسى اس 8 
3 ماه دیگر عرضه مى شود

یــک خبرگــزارى کره ایى در    آى تى ایران|
گزارشى اعالم کرده است که سامسونگ تاریخ معرفى 
گلکسى اس 8 را به طور قطع مشخص کرده است . 18 
آوریل تاریخى است که براى معرفى این گوشى به بازار 
در سطح جهانى انتخاب شده است اما شاید در برخى از 
کشورها دیرتر عرضه شود. گفته مى شود که سامسونگ 
تولید انبوه گلکسى اس 8 را در ماه مارس شروع خواهد 
کرد و قرار است بر اساس برنامه، تقریبا 10 میلیون دستگاه 
براى معرفى ماه آوریل آماده کند. البته این شرکت این 
موضوع را به طور رســمى اعالم نکرده است.گلکسى 
اس 8 با قابلیت صفحه نمایش Bezel-Less  (حذف 
حاشه هاى صفحه نمایش) این امکان را به سامسونگ 
داده که صفحه نمایش بزرگ ترى بدون تغییر ســایز 
گوشى همراه عرضه کند. دکمه هوم این تلفن هوشمند 
نیز به صورت پنهان و زیر صفحه نمایش تعبیه شده است.

نصف جهان  همه فروشــگاه چاره را بــا تنوع باالى محصوالتش مى شناســند، چــاره از ابتداى کار تاکیــد به ارائه 
تنوع باالى کاال داشــت و همیشــه عــددى را در صفحه اصلى آن بــا عنوان تعــداد تنوع کاال مى توان مشــاهده 

کرد.
 چــاره یکــى از فروشــگاه هــاى قدیمــى ایرانى اســت و با ماشــین هــاى کــه روى آنهــا برند چاره نوشــته 
شــده بود بســته ها به مشــترى  تحویل مى دادند. چاره مدتى سعى کرد خیلى رشــد بزرگى داشــته باشد و برخى 
از تامین کننــدگان کاال نیز مى گفتند بــراى اینکه قیمت یــک کاال را در هنــگام خرید بشــکنند، خرید هاى خود 
را با دیجى کاال به طــور هماهنگ از یک فروشــنده انجام مــى دادند.فروشــگاه اینترنتى چاره با همــکارى کافه 
بازار براى اولیــن بار در ایــران امکان خریــد از طریق تلفن هاى همــراه آندروید را با اپلیکیشــن فروشــگاه چاره 
فراهم ســاخته اســت. از ویژگى هاى این اپلیکیشــن دسترسى بســیار آســان به محصوالت و تخفیفات فروشگاه 

است.
http://www.chare.ir :وب آدرس

نصف جهان Battle Islands  نبرد جزایر یک بازى فوق العاده زیبا در سبک بازى هاى استراتژى آنالین مخصوص 
اندروید مى باشد که اینگونه معرفى شده است: ”هم اکنون سال 1942 مى باشد یعنى مصادف با جنگ جهانى دوم ؛ 

زمانى که جنگ جهانى دوم به اوج خود رسیده و شما در یک طرف جنگ قرار دارید! 
در جزیره هاى جنوب اقیانوس آرام مى بایستى که جوخه هاى خود را تجهیز و آماده نبردى نفس گیر باشید! دشمنان 
از هر جهتى به طرف شــما هجوم مى آورند و قصد دارند به هر ترتیبى که شده دیوار دفاعیتان را در هم بریزند و وارد 

خاك کشورتان شوند! 
شما باید ســریع هواپیماهاى جنگى و تانک هاى غول پیکر خود را به کار بگیرید و آسیب هاى زیادى را به دشمنان 
وارد سازید! مقاومت در برابر کاربران حرفه اى Battle Islands کار دشوارى است مخصوصا این که بازیکنان دیگر 
از هوش مصنوعى و کامپیوترى برخوردار نیستند و با دستان خود مى جنگند! براى تحکیم بخشیدن به بخش نظامى 
کشورتان نیاز به بنا کردن ساختمان هایى هم چون ســربازخانه و پادگان دارید تا سربازان تازه نفس و جدیدى را در 

آن ها تربیت کنید و سپس به خطوط مرزى ارسال کنید! 

راهنماى خرید

نصف جهان تبلت هاى هیبریدى دستگاه هایى هستند 
که عالوه بر حالت معمول یک تبلت، مى توان با اتصال 
کیبورد، شبیه به یک لپ تاپ کوچک هم از آن ها استفاده 
کرد. به همین دلیل براى افرادى که به هر دوى این نوع 
کاالها به صورت همزمان نیــاز دارند مى تواند انتخاب 

بسیار خوبى باشد. 
تبلــت مــدل IdeaPad Miix 310 لنــوو یکــى از 
همین تبلت هاى هیبریدى اســت کــه از امکانات و 
قابلیت هاى خوبى برخوردار بوده و ارزش خرید باالیى

 دارد. 
این تبلت 10.1 اینچى ابعاد حدودا 25 در 17 سانتیمترى 
با ضخامت کمتر از یک سانتى متر با وزن 580 گرمى 
دارد که با وجود اندازه نســبتا بــزرگ صفحه نمایش، 
جابجایى آن در یک کیف دســتى کار مشکلى نیست. 
البته پس از اتصــال کیبورد، ضخامت دســتگاه به 2 
سانتى متر و وزن آن هم به یک کیلو و 100 گرم افزایش 

 LED IPS از نوع Miix 310 پیدا مى کند. صفحه نمایش
با کیفیت 1280 در 800 پیکســل است که شفافیت و 
روشنایى متوســطى دارد و نمى توان آن را جزو نقاط 
قوت تبلت محســوب کرد. روى این تبلت دو دوربین 
وجود دارد که دوربین اصلى 5 مگاپیکســل و دوربین 
جلو برابر با 2 مگاپیکسل است که البته هیچ کدام براى 
عکاسى حرفه اى کیفیت کافى را ندارند و براى برقرارى 
تماس هاى تصویرى یا عکس بردارى ســاده مى توان 

روى آن ها حساب باز کرد. 
در پیکره بندى این تبلت از پردازنده چهار هسته اى 64 
بیتى Atom X5-Z8350 اینتل در کنار 4 گیگابایت رم 
و 64 گیگابایت حافظه داخلى استفاده شده که به واسطه 
 MicroSD قابلیت پشتیبانى از کارت هاى حافظه جانبى

مى توان آن را افزایش داد. 
در کنار این قطعات ســخت افزارى، یــک باترى 33 
وات ساعتى قرار گرفته اســت که در شرایط استاندارد 

تماشاى ویدئو تا 10 ساعت تبلت را روشن نگه مى دارد 
که در مقایسه با بسیارى از محصوالت هم رده، کارایى 
خوبى است. از نظر شبکه هاى ارتباطى، Miix 310 در 
 4G 4 عرضه مى شود که البته مدلG و WiFi دو مدل
آن امکان مکالمه ندارد و تنها براى اتصال به شــبکه 
اینترنت مى توان از آن اســتفاده کرد. از دیگر راه هاى 
ارتباطى ایــن محصول هم مى توان بــه A-GPS یا 
موقعیت مکان یابى در نسخه 4G و بلوتوث نسخه 4.0 

براى هر دو مدل اشاره کرد.
 روى لبه این تبلت عالوه بر کلیدهاى روشن/ خاموش 
 Micro HDMI، Micro و کنترل صدا، شاهد یک پورت
USB و جک 3.5 میلى مترى اتصال هدفون هستیم. 

روى کیبورد هم دو پورت USB 2.0 اندازه اســتاندارد 
 USB Flash وجود دارد کــه مى تواند براى اتصــال
کاربردى باشــد. قیمت این تبلت هیبریدى در حدود 

1800000 تومان است.
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فروشگاه اینترنتى 
چاره

بازى استراتژى نبرد 
جزایر اندروید 

 
حذف پیام از صفحه چت تلگرام 
خود و فرد مقابل در اندروید

نصف جهان  در بروز رسانى اخیر تلگرام که به نسخه 
3/16 ارتقا یافت چند قابلیت مانند حذف پیام از چت 
تلگرام خــود و کاربر مقابل، مشــاهده مصرف دیتا 

توسط تلگرام و سه شکلک جدید اشاره نمود.
 Unsend اکنون قصد داریم به معرفى قابلیت جدید
در تلگرام که این امکان را مى دهد شما پیام خود را از 

صفحه چت تلگرام فرد مقابل حذف کنید بپردازیم:
ابتدا تلگرام خود را به آخرین نسخه موجود که 3/16 

مى باشد بروزرسانى کنید.
 مرحله اول:

به صفحه چت فرد مورد نظر مراجعه کنید.
مرحله دوم:

بر روى پیامى که قصد حذف آن را دارید ضربه بزنید.
مرحله سوم:

گزینه Delete را انتخاب کنید.
 مرحله چهارم:

سپس یک پنجره براى شــما باز خواهد شد. تیک 
گزینه Delete for (نام فرد مقابل) را زده و OK کنید.
 اکنون پیام شــما از صفحه چت تلگرام خود و فرد 

مقابل حذف خواهد شد.

روبات با شخصیت هم 
از راه رسید

در میان انبــوه روبات هایــى که در    مهر |
 Olly عرضه شده اند، روبات CES 2017 نمایشگاه
به علت ویژگى هاى خاص خود شهرت قابل توجهى 

کسب کرده است.
این روبات اولین روبات باشخصیت جهان نام گرفته، 
زیرا به گونه اى رفتار مى کنــد که انگار تفاوت افراد 
با یکدیگــر و ویژگى هاى شــخصیتى آنها را درك 
مى کند و حس متقابلــى را در مورد خود در کاربران 

به وجود مى آورد.
این روبات وقتى متوجه حضور افراد مى شود به سمت 
آنها مى آید و مى تواند بــا دریافت فرامین صوتى به 
امور خانه رسیدگى کرده و لوازم مختلف را روشن و 

خاموش کرده یا با آنها کار کند.
Emotech شرکت ســازنده روبات Olly مى گوید 

این روبات با درك تفاوت هاى ســاکنان یک خانه 
با یکدیگر و شــخصیت هاى متفاوت آنها مى تواند 
دماى اتاق هــاى مختلف محل حضــور هر یک از 
آنها را بر اساس روحیات و تمایالت آنها تنظیم کند 
یا بعد از گذشت مدت زمانى با اســتفاده از توانایى 
خودآموزى و هــوش مصنوعى نوع موســیقى که 
هر یک از ساکنان خانه تمایل به شنیدنش را دارند 
حدس بزند و بر همین اساس فایل هاى موسیقى را 

انتخاب و پخش کند.
هنوز زمان عرضه نهایى این روبات مشخص نشده، 
اما گفته مى شود قیمت نهایى آن بین 600 تا 700 

دالر خواهد بود.

ترفند

فناورانه

گذرى بر تبلیغات  و بازاریابى آنالینگذرى بر تبلیغات  و بازاریابى آنالین
چه چیزى گوگل را گوگل کرد و فیسبوك را فیسبوك؟ 
بسته به اینکه این را از چه کســى بپرسیم، پاسخ هاى 
متفاوتى خواهیم شنید. یک برنامه نویس خواهد گفت 
که الگوریتم هایى که صاحبان این شرکت ها نوشته اند، 
آن چنان قوى بوده که توانسته است به نیاز میلیون ها نفر 
پاسخ دهد. یک کارآفرین مى گوید که پایه گذاران جوان 
این دو شرکت با شور و عالقه اى که به کارشان داشتند 
و با تمرکز بر آن و تشکیل گروه هاى پرشور و عالقه مند، 
توانستند بر مشکالت چیره شوند و شرکت هایشان را در 

سطح جهانى مطرح کنند.
یک مدیر نسل جدید خواهد گفت که آن ها محیط هاى 
کارکنان خود را همچون محیط هاى تفریحى طراحى و 
مشارکت کارکنان را جلب کرده اند و یک جامعه شناس 
احتماًال خواهد گفت که فراهم بودن زیرســاخت هاى 
فنى و علمى جامعــه و فرهنگ ریســک پذیرى این 
امکان را براى آن ها فراهم کرده است که بتوانند چنین 

رشد کنند. 
اما در این میان، مدیر یک شــرکت تبلیغاتى در جواب 
مى گوید: «تبلیغات!» این شاید آخرین پاسخى است که 
انتظار شنیدن آن را دارید. مگر کم بوده اند شرکت هایى 
که اساس کارشان بر تبلیغات بوده است؟ پس چرا آن ها 
تبدیل به غول هاى بزرگ دنیاى جدید نشدند؟ بگذریم 
که اساسًا کار این دو شرکت در وهله اول ارائه تبلیغات 

نیســت، بلکه تبلیغات را به عنوان وسیله اى براى رفع 
نیازهاى مالى شرکت هایشان به کار گرفته اند.

با تمام این ها، تبلیغات شــاهرگ حیاتى این شرکت ها 
به حساب مى آید؛ اما نه تبلیغات به مفهوم سنتى آن که 
یک طرف پیامى را مى فرســتد و طرف پیام را دریافت 
مى کند و به انجام کارى تشویق مى شود. تبلیغات این 
شــرکت ها هم مانند کار آن ها، تا حدود زیادى تعاملى 
اســت، با کاربر و زندگى او در ارتباط نزدیک است و از 
فناورى هاى روز دنیا بهره مى گیرد. اما تبلیغات همیشه 
بر شانه رسانه اى سوار مى شــود. بدون رسانه، تبلیغات 

وجود نخواهد داشت. 
عصر تبلیغــات؛ عصربازاریابــى و نیازآفرینى؛ عصر 
بازارســازى. عصرى که مردم هر روز نیــاز تازه اى در 
خود کشــف مى کردند که صد البته این نیازها عمدتًا 
در طبقات پایین هرم مازلــو مى گنجیدند! با این حال، 
این نیازآفرینى، چرخ صنعت، چرخ علم و چرخ هنر را با 
سرعت بیشترى به گردش درآورد. ورود رادیو و به ویژه 
تلویزیون در کنار مطبوعات، تبلیغات را به شخصى ترین 
لحظات زندگى مردم برد و چنین شــد که تبلیغات به 
عنصرى جدایى ناپذیــر از دنیاى مدرن تبدیل شــد. 
لحظه اى قرن بیســتم را تصور کنید که تبلیغات در آن 
حذف شده باشد! قرن بیستم بدون تبلیغات آى بى ام و 

مایکروسافت؛ بدون تبلیغات تویوتا و کوکاکوال! 
با ورود اینترنت در انتهاى قرن بیســتم و ابتداى قرن 

حاضــر، تبلیغات جنبــه اى دیگر گرفته اســت. دیگر 
گذشــت عصرى که چیزى را در تبلیغى مى دیدى، یا 
آن را مى خریدى یا نه. حاال اگر نخرى، در فهرســت 
نخریده ها قرار مى گیرى و عملیات بازجذب ها روى تو 
اجرا مى شود. اما اگر بخرى، باز هم پایان ماجرا نیست، 
تازه شروع مشترى شدنت اســت. حاال عملیات خرید 
مجدد رویت پیاده مى شــود؛ عملیات تبدیل کردنت به 
مشترى دائمى. همیشه در یکى از دو حالت پیشاخرید 
یا پساخرید قرار دارى. اگر پیشاخرید باشى، اپل برایت 
برنامه رونمایى از یک محصول را براى دو ماه آینده دارد 
و اگر در پساخرید باشى، بیست دیجى بن در دیجى کاال 
براى خرید بعدى به تو چشــمک مى زنند. فقط از یک 
چیز مى توانى مطمئن باشــى: بى آنکه خود خبر داشته 
باشى، همیشــه در بطن یک یا چند عملیات تبلیغات، 
بازاریابى و نیازآفرینــى قرار دارى. این هــا تنها یک 
سوى ماجرا هســتند. مجموعه هاى بسیار بزرگ مانند 
گوگل و فیسبوك، عالوه بر درآمدهاى میلیارد دالرى 
براى تبلیغات، سرمایه ارزشــمندترى را در طول زمان 
به دست مى آورند که شاید بســیارى از دولت ها هم از 
داشتن آن محرومند و آن، اطالعات، عالیق، نگرش ها 
و عقاید صدها میلیون انسان در سراسر دنیا است. وقتى 
مى دانى که مردم یک شهر در قســمتى از آسیا درباره 
یک موضوع منطقه اى چگونه فکر و احساس مى کنند، 
آن وقت قدرتى دارى که با قدرت صدها توپ و تانک و 

جنگنده برابرى مى کند. داده کاوى در معدن هاى عظیم 
و بى انتهاى بانک هاى اطالعاتى این شرکت ها روزبه روز 
قدرت بى چون و چراى بیشــترى به آن ها مى دهد. به 
فرض که تصور کنیم از این دیتا تنها براى رقابت هاى 
تجارى اســتفاده مى شــود، این قدرت در کنار توان 
تبلیغاتى آن ها، استیالى تجارى چنین شرکت هایى را 

براى دهه هاى آینده تضمین مى کند.
در قرن جدید اما، عنصر دیگــرى به مجموعه قدیمى 
دیتا و قدرت تبلیغاتى افزوده شده و آن هوشمندى است. 
حاال دیگر کافى نیست پیامى را به تعداد زیادى آدم در 
جاهاى مختلف برسانیم. پیام باید به کسانى رسانده شود 
که مخاطب آن هستند یا مى توانند باشند. چگونه باید 
فهمید که چه کســى طالب یا نیازمند چه پیامى است؟ 
این همان رازى است که از صندوقچه بیگ دیتا به دست 
مى آید؛ اینکه در جاده اى در یک شهر کوچک، بیلبورد 
تبلیغاتى هوشمندى است که وقتى یک کامیون قدیمى 
از جلویش رد مى شود، پیام تبلیغاتى مرتبط با لوازم یدکى 
همان نوع کامیون را به راننده نشــان مى دهد، وقتى 
اتومبیل ســوارى نویى مى گذرد، پیامى مربوط به یک 
رستوران شــیک در آن حوالى را به نمایش مى گذارد و 
وقتى کسى از کنارش نمى گذرد، خاموش مى شود. خیلى 
دیر نخواهد بود که اساسًا یک بنر در یک سایت یا یک 
بیلبورد کنار خیابان، یک تبلیغ را تنها براى شما پخش 

کند. فقط براى شما. حتى شما را با نامتان خطاب کند!
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حصر وراثت
سعید شیاسى داراي شناسنامه شماره 739 به شرح دادخواست به کالسه 103/95  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى شیاسى سردوآبى بشناسنامه 145 در تاریخ 1393/12/14  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على شیاسى سردابى ش.ش 
460 ، 2- مجید شیاسى ش.ش 814 ،  3- مریم شیاسى ش.ش 738 ،  4- کبرا شیاسى ش.ش 585 ، 5- سعید 
شیاسى ش.ش 739 ، 6- رمضان شیاسى ش.ش 6 ،  7- مرتضى شیاسى ش.ش 4 (فرزندان متوفى) 8- جهان 
مهدور ش.ش 15 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3071 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/921
حصر وراثت

سلطانمحمد ناصرى پبدنى داراي شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کالسه 105/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرارسالن ناصرى پبدنى بشناسنامه 5550043378 
در تاریخ 1395/7/13  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- سلطانمحمد ناصرى پبدنى ش.ش 43 (پدر متوفى) 2- اشرف آغا ترابى فروشانى ش.ش 2891 (مادر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3070 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /10/922
حصر وراثت

جمشید ادیبى سده بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 61 بـه شـرح دادخواست به کالسه 40/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جعفرقلى ادیبى ســده بشناسنامه 1299 در تاریخ 
1373/11/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدى 
ادیبى سده فرزند جعفرقلى ش.ش 47 ت.ت 1310 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- امیر ادیبى سده فرزند جعفرقلى 
ش.ش 48 ت.ت 1312 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- احمد ادیبى سده فرزند جعفرقلى ش.ش 71 ت.ت 1318 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- جمشید ادیبى سده فرزند جعفرقلى ش.ش 61 ت.ت 1320 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 5- حیدر ادیبى فرزند جعفرقلى ش.ش 76 ت.ت 1326 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- مصطفى ادیبى 
سده فرزند جعفرقلى ش.ش 76 ت.ت 1331 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- نوریجان ادیبى سده فرزند جعفرقلى 
ش.ش 1301 ت.ت 1307 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- ایران ادیبى سده فرزند جعفرقلى ش.ش 106 ت.ت 
1316 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- نصرت ادیبى ســده فرزند جعفرقلى ش.ش 49 ت.ت 1324 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 10- ملوك ادیبى سده فرزند جعفرقلى ش.ش 96 ت.ت 1332 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
11- عفت ادیبى سده فرزند جعفرقلى ش.ش 18 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 12- فاطمه ادیبى سده 
فرزند خیراله ش.ش 1300 ت.ت 1288 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 933 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/946
حصر وراثت

جواد ربیعیان صادق آبادى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160040605 بـه شـرح دادخواست به کالسه 182/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدیرعلى ربیعیان صادق آبادى 
بشناسنامه 5 در تاریخ 95/10/01  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مهناز میرزائى صادق آبادى فرزند محمد ش.ش 8 ت.ت 1332 صادره از باغ بهادران (همسر متوفى) 
2- بشیر ربیعیان صادق آبادى فرزند قدیرعلى ش.ش 1 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- جواد ربیعیان 
صادق آبادى فرزند قدیرعلى ش.ش 1160040605 ت.ت 1368 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- رحمان ربیعیان 
صادق آبادى فرزند قدیرعلى ش.ش 91 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- رحیم ربیعیان صادق آبادى 
فرزند قدیرعلى ش.ش 32 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- قاسمعلى ربیعیان صادق آبادى فرزند 
قدیرعلى ش.ش 316 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- تقى ربیعیان فرزند قدیرعلى ش.ش 698 
ت.ت 1359 صادره از باغ بهادران (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 934 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/10/947
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به کورش بهداروندى و حدیث مرادى خواهان متین میر نجم الدین دادخواستى 
با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 613/95 ش 9 ح 
ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/11/23 ساعت 5/30 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: 1618 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک) /10/948
ابالغ راي

شماره پرونده: 214/95 ش3 ح شماره دادنامه: 362- 95/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل اختالف 
شاهین شهر، خواهان: شیوا وحدت ف: محمدابراهیم به نشانى: شاهین شهر- خیابان مخابرات- فرعى 4 شرقى- پ 
36 جنوبى، خوانده: محمدابراهیم وحدت ف: محمدحسن به نشانى: مجهول المکان، خواسته: تقاضاى مطالبه نفقه از 
تاریخ تقدیم دادخواست و نفقه جارى با جلب نظر کارشناس. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: دعوى شیوا وحدت فرزند محمدابراهیم به 
طرفیت محمدابراهیم وحدت فرزند محمدحسن به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/26 به 
انضمام خسارات دادرسى بشرح دادخواست تقدیمى مى باشد. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله کپى مصدق 
شناسنامه خواهان که مثبت رابطه بنوت فیمابین مشارالیه و خوانده میباشد و شرح خواسته خواهان و نظر به اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ واقعى اخطاریه در شورا حاضر نشده و دلیلى مبنى بر اینکه نفقه یاد شده را پرداخت کرده ابراز 
ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد ماده 1199 قانون مدنى خوانده را به میزان نفقه 
پرداخت نشده خواهان از تاریخ 95/5/26 (تاریخ تقدیم دادخواست) تا پایان آذرماه 95 جمعاً به مبلغ /21/590/000 
ریال تعیین مى گردد ضمناً براى ماههاى آتى و جارى، نفقه خواهان با حفظ شرایط موجود و استحقاق به قرار روزانه 
/170/000 ریال (ماهانه /5/100/000 ریال) تعیین مى گردد که توســط کارشناس رسمى دادگسترى تعیین و 
محاسبه و مصون از هرگونه تعرض باقى مانده و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مى نماید. راي صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 1645 شعبه سوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر/10/956
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000932/1 شــماره بایگانى پرونده: 9501844/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000210 بدین وســیله به آقاى کورش صالحى فرزند بیگلر شناســنامه شماره 433 کدملى 
5759499289 ساکن اصفهان خ امام خمینى خ شهیدان کاظمى خ ملت کوچه طوبى کدپستى 7941645473 ابالغ 
مى شود که آقاى امید قنبرى جهت وصول مبلغ 123000000 ریال به استناد چک شماره 9240/999350- 12 
مورخ 95/5/14 عهده بانک ملى شعبه الزهرا اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9501844/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/9/11 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف 
جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 32305  اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/10/978
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000934/1 شــماره بایگانى پرونده: 9501846/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000211 بدین وســیله به آقاى کورش صالحى فرزند بیگلر شناســنامه شماره 433 کدملى 
5759499289 ساکن اصفهان خ امام خمینى خ شهیدان کاظمى خ ملت کوچه طوبى کدپستى 7941645473 ابالغ 
مى شود که آقاى امید قنبرى جهت وصول مبلغ 130000000 ریال به استناد چک شماره 9240/999348- 12 
مورخ 95/3/14 عهده بانک ملى مرکز پزشکى اصفهان خ حکیم نظامى اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9501846/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/9/11 مامور محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 32306  اسدى رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/979
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000933/1 شــماره بایگانى پرونده: 9501845/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000212 بدین وســیله به آقاى کورش صالحى فرزند بیگلر شناســنامه شماره 433 کدملى 
5759499289 ساکن اصفهان خ امام خمینى خ شهیدان کاظمى خ ملت کوچه طوبى کدپستى 7941645473 ابالغ 
مى شود که آقاى امید قنبرى جهت وصول مبلغ 130000000 ریال به استناد چک شماره 9240/999349- 12 
مورخ 95/4/14 عهده بانک ملى مرکز پزشکى اصفهان خ حکیم نظامى اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9501845/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/9/11 مامور محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 32307  اسدى رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/980
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند
1 )راى شماره  139560302034020631هیأت اول احمد کریمى فینى   فرزند عباس  بشماره شناسنامه 118 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262971942 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 102/70 مترمربع بشماره 1  فرعى  

از پالك 8454- اصلى واقع در بخش 1 کاشان
2) راى شماره  139560302034020615هیأت اول مبینا شایگان فر  فرزند مهدى  بشماره شناسنامه 0 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1250824516 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 60/45 مترمربع بشماره 1  فرعى  از پالك 

2963- اصلى واقع در بخش 1 کاشان(خریدارى از توران عامرى)
 3 )راى شماره  139560302034023543هیأت اول مبینا شایگان فر  فرزند مهدى  بشماره شناسنامه 0 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250824516 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 45/83 مترمربع بشماره 2  فرعى  از پالك 

2963- اصلى واقع در بخش 1 کاشان(خریدارى از توران عامرى)
 4 )راى شماره 139560302034020616هیأت اول مبینا شایگان فر  فرزند مهدى  بشماره شناسنامه 0 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1250824516 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 43/20 مترمربع بشماره 3  فرعى  از پالك 

2963- اصلى واقع در بخش 1 کاشان(خریدارى از توران عامرى)  
5) راى شماره 139560302034015396هیأت دوم0 حسین رنج کش نصرآبادى فرزند حسن بشماره شناسنامه 34 
صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199853881- قسمتى ازیکبابخانه بمساحت 94/49 مترمربع بشماره 11278  

فرعى مجزى از 924 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
6) راى شماره 139560302034017406هیأت اول0 احمد محمدرضازاده زارع فرزند رضا بشماره شناسنامه 448 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261604288- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 192/16 مترمربع بشماره 

11296  فرعى مجزى از 7225 و 185 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
7) راى شماره 139560302034017407هیأت اول0 زهرا پیرچراغ فرزند قاسم بشماره شناسنامه 335 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1260549879- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 192/16 مترمربع بشماره 11296  

فرعى مجزى از 7225 و 185 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
8) راى شماره 139560302034015446هیأت دوم0 محمدعلى اقائى ویدوجى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 
980 صادره از کاشان بشماره ملى 1261134893- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 122/58 مترمربع بشماره 602  

فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.
9) راى شماره 139560302034017395هیأت اول0 محمدجواد برزى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 865 

صادره از کاشان بشماره ملى 1261955730- سه دانگ از یکبابخانه بمساحت 113/81 مترمربع بشماره 606  
فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.

10) راى شماره 139560302034017396هیأت اول0 محدثه عظیمى رهقى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
- صادره از کاشان بشماره ملى 1250331226-سه دانگ از یکبابخانه بمساحت 113/81 مترمربع بشماره 606  

فرعى از 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.
11) راى شماره 139560302034016653هیأت دوم0 مهدى تجملى فرزند حسین بشماره شناسنامه 2154 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260537633- ششدانگ یکباب انبار مشتمل براطاق بمساحت 762/61 مترمربع 

بشماره 243  فرعى از پالك 4- اصلى واقع در  عیسى اباد بخش 2 کاشان.
12) راى شماره 139560302034017634هیأت دوم0 ماشااله طالبى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 6 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262853958- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 237/88 مترمربع بشماره 9260  فرعى مجزا 

از شماره 494 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.
13) راى شماره 139560302034016298هیأت اول0 محدجواد عابدینى سن سنى فرزند قنبر بشماره شناسنامه 
4470 صادره از تهران بشماره ملى 0045485194- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/4 مترمربع بشماره 9262  

فرعى مجزا از شماره 166 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در  زیدى بخش 2 کاشان.
14) راى شماره 139560302034013986هیأت اول0 الهام على رجبى وادقانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
907 صادره از کاشان بشماره ملى 1261300130- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/24 مترمربع بشماره 5581  

فرعى مجزا از شماره 487 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان.
15) راى شماره 139560302034017707 هیأت دوم0 ابوالفضل راحمى مسگر فرزند عباس بشماره شناسنامه 
552 صادره از کاشان به شماره ملى 1262249090- سه دانگ ازششدانگ یکباب محصوره مشتمل برساختمان 
بمساحت 155/61 مترمربع بشماره 5586 فرعى مجزا از شماره 4278 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش 2 کاشان.
16) راى شــماره 139560302034017707 هیأت دوم0 ابوالفضل هیرمندى نیاسر فرزند حشمت اله بشماره 
شناسنامه 36442 صادره از کاشان به شماره ملى 1260454525- سه دانگ ازششدانگ یکباب محصوره مشتمل 
برساختمان بمساحت 155/61 مترمربع بشماره 5586 فرعى مجزا از شماره 4278 فرعى از پالك 13- اصلى واقع 

در دشت حکیم بخش 2 کاشان
17) راى شماره 139560302034017371 هیأت اول0 ملیحه عسکرى وادقانى فرزند على بشماره شناسنامه 624 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261236637- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 211/31 مترمربع بشماره 

5587 فرعى مجزا از شماره 613 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان.
18) راى شماره 139560302034017372 هیأت اول0 امیرداود طلوعى ازناوه فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
43879 صادره از کاشان به شماره ملى 1260428885- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 211/31 
مترمربع بشماره 5587 فرعى مجزا از شماره 613 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان

19) راى شماره 139560302034002660 هیأت اول0 اطهر اولیائى بیدگلى فرزند آقاعلى بشماره شناسنامه 288 
صادره از آران بیدگل به شماره ملى 6199545931- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 167/24 مترمربع بشماره 

20493 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
20) راى شماره 139560302034004785 هیأت دوم0 محمدرضا زارع فرزند حسن بشماره شناسنامه 2228 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262010004- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/77 مترمربع بشماره 

20518 فرعى مجزا از شماره 9970 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
21) راى شماره 139560302034004786 هیأت دوم0 عذرا زارعى اسحاق آبادى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
479 صادره از کاشان به شماره ملى 1260880771- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/77 مترمربع 

بشماره 20518 فرعى مجزا از شماره 9970 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
22) راى شماره 139560302034002700 هیأت اول0 محمد حسین حسن پور محمودابادى فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملى 1263284541- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 69/12 مترمربع 

بشماره 21574 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
23) راى شماره 139560302034008840 هیأت اول0 اصغر ملک آبادى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 64 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261754956-سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/60 مترمربع بشماره 

21846 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
24) راى شماره 139560302034008841 هیأت اول0 صدیقه زارعى اسحق اباد فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
4 صادره از کاشان به شماره ملى 1262963036- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/60 مترمربع 

بشماره 21846 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان
25) راى شماره 139560302034009922هیأت دوم0 محمد نائین زاده فرزند على بشماره شناسنامه 1219 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261913000- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95/25 مترمربع بشماره 21858  فرعى مجزا 

ازشماره 2990 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
26) راى شــماره 139560302034015470هیأت دوم0 ابوالفضل جهادى فرزند مرتضى بشــماره شناسنامه 
3313 صادره از کاشان بشماره ملى 1262061490- ســه دانگ ازششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 118/20 
مترمربع بشــماره 21903  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از 

مالکین مشاعى)
27) راى شماره 139560302034015473هیأت دوم0 اعظم سادات سیدباقرى فرزند محمود بشماره شناسنامه 
10145 صادره از کاشان بشماره ملى 1263413961- سه دانگ ازششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 118/20 
مترمربع بشــماره 21903  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از 

مالکین مشاعى)
28) راى شماره 139560302034015386 هیأت دوم0 محمدرضا شاپورى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
2683 صادره از کاشان به شماره ملى 1261099834- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/75 مترمربع بشماره 

21904 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
29) راى شماره 139560302034015445هیأت دوم0 مریم ماشااله زاده فرزند جعفر بشماره شناسنامه - صادره از 
کاشان بشماره ملى 1250206103- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/50 مترمربع بشماره 21911  

فرعى مجزا از شماره 8027 از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
30) راى شماره 139560302034015444هیأت دوم0 مجید نوروزى راد فرزند مرتضى بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250089948- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/50 مترمربع بشماره 21911  

فرعى مجزا از شماره 8027 از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
31) راى شماره 139560302034015092 هیأت اول0 صدیقه غالمعلى زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 19 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262358825- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع بشماره 

21912 فرعى مجزا از شماره 7155 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
32) راى شماره 139560302034015093 هیأت اول0 مرتضى حسین زاده کاشى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
44581 صادره از کاشان به شماره ملى 1260435865- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع 

بشماره 21912 فرعى مجزا از شماره 7155 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
33) راى شماره 139560302034013977 هیأت اول0 طاهر کوالنى فرزند رضا بشماره شناسنامه 550 صادره از 
باختران به شماره ملى 3253220508- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117 مترمربع بشماره 21917 فرعى مجزا 

از شماره 7843 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034014834 هیأت اول0 محبوبه والیتى قمصرى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
9315 صادره از کاشان به شماره ملى 1260599507- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 21929 

فرعى مجزا از شماره 7892 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان. 
35) راى شماره139560302034025304 هیأت دوم ملیحه ازرم فرزند عباس بشماره شناسنامه 413 صادره از 
کاشان به شماره ملى 1261951212-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت112/50 مترمربع بشماره 21932 

فرعى مجزا از شماره 7844 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
36) راى شــماره 139560302034025305 هیأت دوم سید مهدى حسینى ســه ده  فرزند سید احمد بشماره 
شناسنامه 750 صادره از کاشان به شماره ملى 1261124855-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت112/50 
مترمربع بشماره 21932 فرعى مجزا از شماره 7844 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان

37 )راى شماره 139560302034023716هیأت دوم  روح اله پرهیز کار ارانى   فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
261 صادره از اران و بیدگل  بشماره ملى 6199685253 ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 24/20 مترمربع بشماره 

22104  فرعى مجزا  از 1744 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى اباد بخش 2 کاشان
38 )راى شماره  139560302034023729هیأت دوم  روح اله پرهیز کار ارانى   فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
261 صادره از اران و بیدگل  بشماره ملى 6199685253 ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 119/65 مترمربع بشماره 

22105  فرعى مجزا  از 1744 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى اباد بخش 2 کاشان
39 )راى شما139560302034023722هیأت دوم  روح اله پرهیز کار ارانى   فرزند حسن  بشماره شناسنامه 261 
صادره از اران و بیدگل  بشــماره ملى 6199685253 ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 36/10 مترمربع بشماره 

22106  فرعى مجزا  از  1744 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى اباد بخش 2 کاشان 
40)راى شماره 139560302034020619هیأت اول  على رضا جعفرى مجرد   فرزند ماشااله  بشماره شناسنامه 
3262 صادره ازکاشان  بشماره ملى 1262104254 ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 125 مترمربع بشماره 22108  

فرعى مجزا  از  768 فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى اباد بخش 2 کاشان
41) راى شماره 139560302034016314هیأت اول0 منوچهر دهقانى یزدلى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 35 
صادره از کاشان بشماره ملى 6199828399- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل براطاق بمساحت 154/85 مترمربع 

بشماره 22070  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
 42) راى شــماره 139560302034017358هیأت اول0 فاطمه الهى پناه فرزند احمد بشماره شناسنامه 3228 

صادره از
کاشان بشماره ملى 1262060648- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 196 مترمربع بشماره 22071  فرعى از 

پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
43) راى شماره 139560302034018280 هیأت دوم0 جواد نوریان بیدگلى فرزند حسن بشماره شناسنامه 7147 
صادره از آران بیدگل به شماره ملى 6199233662- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/70 مترمربع بشماره 22072 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
44) راى شماره 139560302034016326هیأت اول0 رضا رستمى جلیلیان فرزند فیض اله بشماره شناسنامه 477 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261922948- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 191/10 مترمربع بشماره 22073  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
45) راى شماره 139560302034017356هیأت اول0 ضیاء حسن بیگى فرزند جان احمد بشماره شناسنامه - 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250369843- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 92/99 مترمربع بشماره 22076  فرعى 

از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
46) راى شماره 139560302034016343 هیأت اول0 اعظم نجاریان نیاسرى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 
40 صادره از کاشان به شماره ملى 1262982340- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 22088 

فرعى مجزا از شماره 6608 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
47) راى شماره 139560302034017619 هیأت دوم0 حسین نقیبى فرزند محمد بشماره شناسنامه - صادره از 
کاشان به شماره ملى 1250026075- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 76/62 مترمربع بشماره 22090 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى آبادبخش 2 کاشان
48) راى شماره 139560302034017615هیأت اول0 محمد عبدالهى فرزند حسن بشماره شناسنامه 990 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261711742- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 11/15 مترمربع بشماره 22091  فرعى از 

پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
49) راى شماره 139560302034017643هیأت دوم0 فرزانه مهرى فرزند عباس بشماره شناسنامه 6345 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260569888- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمساحت 207/70 

مترمربع بشماره 22093  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
50) راى شماره 139560302034017657هیأت دوم0 عاطفه باقرى فرزند منصور بشماره شناسنامه 6481 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263377327- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 22096  فرعى مجزا از 

شماره 7940 از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
51) راى شماره 139560302034017623هیأت دوم0 طاهره گالبچى زاده فرزند على بشماره شناسنامه 276 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261855493- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 68/88 مترمربع بشماره 22098  فرعى 

از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
52) راى شماره 139560302034006939 هیأت دوم0 رضا ترابیان  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 375 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1261792459- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 223/48 مترمربع بشماره 6317 

فرعى مجزا ازشماره 70 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
53)راى شماره 139560302034006940 هیأت دوم0 مولودسادات حسینیان راوندى فرزند سیدفضل اله بشماره 
شناسنامه 67 صادره از کاشان به شماره ملى 1263221017- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 223/48 

مترمربع بشماره 6317 فرعى مجزا ازشماره 70 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
54)راى شماره 139560302034009177 هیأت دوم0 محســن زارعى فرزند محمد بشماره شناسنامه 630 
صادره از آران و بیدگل به شماره ملى 6199607546- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 198/45 مترمربع بشماره 
6320 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.(خریدارى از حاج 

اکبر ناجى آباد)
55)راى شماره 139560302034015191 هیأت دوم0 محمود مقامى راد فرزند رضا بشماره شناسنامه 1381 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262388090- ششــدانگ چهاردیوارى مشتمل براطاق بمساحت 164/20 

مترمربع بشماره 6379 فرعى مجزا ازشماره 288 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
56) راى شماره 139560302034015098هیأت اول0 حسین رضاحاجى لتحرى فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 
536 صادره از کاشان بشماره ملى 1262033731- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 181 مترمربع بشماره 6380  

فرعى مجزا از شماره 5171 فرعى از پالك23- اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
57)راى شماره 139560302034015107 هیأت اول0 ســیدمصطفى نجاتى فینى فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 204 صادره از کاشان به شماره ملى 126007953- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130/80 مترمربع 

بشماره 6381 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
58)راى شماره 139560302034015333 هیأت اول0 سودابه فرهادپور فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 959 
صادره از کاشان  به شماره ملى 2002057257- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اطاق بمساحت 140/26 

مترمربع بشماره 6383 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
59)راى شــماره 139560302034017845 هیأت دوم0 محمد رسولیان فرزند احمد بشماره شناسنامه 1090 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261610709- ششدانگ یکباب محصوره مشتمل براعیان بمساحت 321/65 
مترمربع بشماره 6388 فرعى مجزا ازشماره 171و174 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان

60)راى شماره 139560302034016321 هیأت اول0 سلمان حسکوئیان فینى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
4725 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261023609- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 196/40 مترمربع بشماره 

6390 فرعى مجزا ازشماره 351 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان
 61)راى شــماره 139560302034017351 هیأت اول0 سیدعلى اکبر هاشــم نژاد فرزند سیدقاسم بشماره 

شناسنامه 2420
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263336736- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 184/35 مترمربع بشماره 

6392 فرعى مجزا ازشماره 283 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
62)راى شماره 139560302034016331 هیأت اول0 سیداحمد وفائى فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 10707 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263419569- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 123/4 مترمربع بشماره 

6394 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
63)راى شماره 139560302034016332 هیأت اول0 مهسا هدایزدلى فرزند علیرضا بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان  به شماره ملى 125020190- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 123/4 مترمربع بشماره 6394 

فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
64)راى شماره 139560302034017704 هیأت دوم0 مهدى گندمیان دیزچه فرزند امراله بشماره شناسنامه 
14 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262996155- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 196/10 مترمربع 

بشماره 6399 فرعى مجزا ازشماره 5550 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
65)راى شماره 139560302034017705 هیأت دوم0 اکرم بخشى فرزند راهب بشماره شناسنامه 2952 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1262101166- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 196/10 مترمربع بشماره 6399 

فرعى مجزا ازشماره 5550 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
66)راى شــماره 139560302034017357 هیأت اول0 عباس مهدوى زاد فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 
5014 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260561526- ششدانگ چهاردیوارى مشتمل براعیان بمساحت 179/60 

مترمربع بشماره 6402 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از پالك 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
67)راى شــماره 139560302034016349 هیأت اول0 محمدحسین نجفى دیزچه فرزند سلطانعلى بشماره 
شناسنامه 3 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263030766- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 92/80 مترمربع بشماره 

1390  فرعى مجزا ازشماره 340 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
68)راى شماره 139560302034014826 هیأت اول0 زهرا کریمى فینى فرزند حسن بشماره شناسنامه 235 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263560687- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/13 مترمربع بشماره 1391  

فرعى مجزا ازشماره 340 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
69)راى شماره 139560302034017348 هیأت اول0 روح اله یزدآبادى فرزند حیدر بشماره شناسنامه 8 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262979102- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 183/55 مترمربع بشماره 1396 فرعى 

مجزا ازشماره 1383 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان
 70)راى شماره139560302034025221 هیأت دوم  مجتبى شامخى  فرزند محمد بشماره شناسنامه 720 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261746406- ششدانگ چهار دیوارى مشتمل بر اطاق بمساحت 2312/03 مترمربع 

بشماره 9974  فرعى مجزا ازشماره 240 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
71)راى شماره 139560302034014841 هیأت دوم عباس میرجوانى فرزند احمد بشماره شناسنامه 631 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263564658- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175/46 مترمربع بشماره 10668فرعى مجزا 

ازشماره 552 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان. 
72)راى شماره 139560302034014835 هیأت اول0 لیال سلمانیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 35 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262965357- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117/14 مترمربع بشماره 10669فرعى مجزا 

ازشماره 596 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
73) راى شماره 139560302034013994 هیأت اول0 محمدرضا سلمانیان فرزند عباس بشماره شناسنامه 35 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262965357- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/72 مترمربع بشماره 10670 فرعى 

مجزا ازشماره 596 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان
74) راى شماره 139560302034014843 هیأت اول0 ابوالفضل میرجوانى فرزند احمد بشماره شناسنامه 338 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263561721- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 174/44 مترمربع بشماره 10672 

فرعى مجزا ازشماره 552 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان.
75)راى شماره 139560302034017379 هیأت دوم0 فرشته صفاکیش کاشانى فرد فرزند على بشماره شناسنامه 
3385 صادره از کاشان بشماره ملى 1262105481- ششدانگ یکباب باغچه خانه بمساحت 743/40 مترمربع 

بشماره 10673  فرعى مجزا ازشماره 714 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان.
76)راى شماره139560302034017644 هیأت دوم0 اعظم بخشیان فرزند اکبر بشماره شناسنامه 39260صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260382648- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 154/50 مترمربع بشماره 10683  فرعى 
مجزا ازشــماره 312 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فین علیا بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از وراث 

اکبر بخشیان)
77)راى شماره 139560302034000308 هیأت دوم0 نرگس زارع حسن آبادى فرزند صفر بشماره شناسنامه 7 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262942421- یکدانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 294/10 مترمربع بشماره 

6552  فرعى مجزا ازشماره 1376 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
78)راى شماره 139560302034000309 هیأت دوم0 محمد انتظارى فینى فرزند تقى بشماره شناسنامه 3827 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261014601- پنج دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 294/10 مترمربع بشماره 

6552  فرعى مجزا ازشماره 1376 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
79)راى شماره 139560302034003840 هیأت دوم0 محمدصادقى فرزند على بشماره شناسنامه 236 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1263577016- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 161/30 مترمربع بشماره 6578  فرعى مجزا 
ازشماره 408 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از سیدعباس 

حسینى زاده فر)
 80)راى شماره 139560302034017835 هیأت دوم0 محســن رامش کیوى فرزند رجب بشماره شناسنامه 

12417 صادره از
کاشان بشماره ملى 0054508479- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره 6629  فرعى مجزا 
ازشــماره 5700 /67 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشــان.(خریدارى مع الواسطه از 

اصغر توکلى)
81)راى شماره 139560302034016333هیأت اول0 ماشااله فخارى فینى فرزندعباس بشماره شناسنامه 90 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262823226- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 277/30 مترمربع بشماره 6640  

فرعى مجزا ازشماره 615 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
82)راى شماره 139560302034015022 هیأت دوم0 على اصغر رمضانى فینى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 
31 صادره از کاشان بشماره ملى 1262935989- ششدانگ یکدرب باغ مشجرمشتمل براطاق بمساحت 805/84 
مترمربع بشــماره 6644 فرعى ازشــماره 1431 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.

(خریدارى از حسینعلى رمضانى)
83)راى شماره 139560302034014829 هیأت اول0 فاطمه صادقى قهى فرزند سیدمسلم بشماره شناسنامه 547 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262328098- ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 1394/8 مترمربع بشماره 

6648 فرعى مجزا ازشماره 3849 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
84)راى شماره 139560302034017401 هیأت اول0 زهرا مرادیان فرزند جعفر بشماره شناسنامه 5494 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263367453- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179 مترمربع بشماره 6663  
فرعى مجزا ازشماره 452 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس قارى)

85)راى شماره 139560302034017403 هیأت اول0 ســعید قارى فینى فرزند عباس بشماره شناسنامه 82 
صادره از رى بشماره ملى 0492996180- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179 مترمربع بشماره 6663  
فرعى مجزا ازشماره 452 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.(خریدارى از عباس قارى)

86)راى شــماره 139560302034013975 هیأت اول0 ابوافضل توفیقى حسن ابادى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 204 صادره از کاشان بشماره ملى 1263553249- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/45 مترمربع 

بشماره 1464 فرعى مجزا ازشماره 152 فرعى از شماره 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان 
87)راى شماره 139560302034005637 هیأت دوم0 مجتبى مهندسى حسن آبادى فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه 32 صادره از کاشان  بشماره ملى 1263586831- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/68 

مترمربع بشماره 6716  فرعى مجزا ازشماره 301 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
88)راى شماره 139560302034005638 هیأت دوم0 قدسى دشتى لتحرى فرزند على بشماره شناسنامه 28 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1262999383- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/68 مترمربع بشماره 

6716 فرعى مجزا ازشماره 301 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
89)راى شماره 139560302034006757 هیأت اول0 حمیدرضا معصومى نژاد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2989 صادره از قم  بشماره ملى 0383935301- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/9 مترمربع بشماره 

6725 فرعى مجزا ازشماره 406 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
90)راى شماره 139560302034006755 هیأت اول0 ام البنین نصراله زاده فرزندعلى بشماره شناسنامه 82 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1263031951- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 220/9 مترمربع بشماره 6725 

فرعى مجزا ازشماره 406 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
91)راى شماره 139560302034015330 هیأت اول0 احمد هنرمندى فرزند حسن بشماره شناسنامه 149 صادره 
ازکاشان بشماره ملى 1261535014- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 18/48 مترمربع بشماره 6767 فرعى مجزا 

ازشماره 4031 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
92)راى شماره 139560302034015261 هیأت دوم0 محمدپیازکار لتحرى فرزند جواد بشماره شناسنامه 3079 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261052013- ســه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/67 مترمربع 

بشماره 6769 فرعى مجزا ازشماره 5904 فرعى ازپالك 45 - اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان
93)راى شماره 139560302034015260 هیأت دوم0 فاطمه شریف زاده لتحرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
375 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263571514- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/67 مترمربع 

بشماره 6769 فرعى مجزا ازشماره 5904 فرعى ازپالك 45 - اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان
94)راى شماره 139560302034015431 هیأت دوم0 عباس رعیت لتحرى فرزند جواد بشماره شناسنامه 3049 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1263508571- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 156/33 مترمربع بشماره 

6771 فرعى مجزا ازشماره 639 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
95)راى شماره 139560302034015432 هیأت دوم0 ریحانه آخوندزاده لتحرى فرزند احسان بشماره شناسنامه 0 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1250451485- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 156/33 مترمربع بشماره 

6771  فرعى مجزا ازشماره 639 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
96)راى شماره 139560302034015469 هیأت دوم0 هادى صفرى فینى فرزند حسن بشماره شناسنامه 4862 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1263571379- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 97/80 مترمربع بشماره 6773  
فرعى مجزا ازشماره 1435 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى از صغرى آلوچه اى)

97)راى شماره 139560302034015464 هیأت دوم0 محمود تاجیک فرزند حاجى آقا بشماره شناسنامه 5 صادره 
ازورامین بشماره ملى 0421761881- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/99 مترمربع بشماره 6774  فرعى 
مجزا ازشماره 318 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى از حسن حاجى زاده لتحرى)

98)راى شماره 139560302034015450 هیأت دوم0 حبیب اله محبوبى قزاانى فرزند روح اله بشماره شناسنامه 
28 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262565936- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 134/50 مترمربع 
بشماره 6775  فرعى مجزا ازشماره 2009 فرعى ازپالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از حجت نوروزى)
 99)راى شماره 139560302034015449 هیأت دوم0 زهرا صادق پورقزاانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 

19 صادره
ازکاشان بشماره ملى 1262579880- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 134/50 مترمربع بشماره 
6775  فرعى مجزا ازشماره 2009 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

از حجت نوروزى)
100)راى شماره 139560302034013987 هیأت اول0 صدیقه السادات جدى آرانى فرزند سیدمهدى بشماره 
شناسنامه 361 صادره ازکاشان بشماره ملى 1263571379- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع بشماره 

6777 فرعى مجزا ازشماره 1477 فرعى ازپالك45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.

101)راى شماره 139560302034014001 هیأت اول0 رضا جودار فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1726 صادره 
ازکاشان بشماره ملى 1261043847- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 253/80 مترمربع بشماره 6779 فرعى مجزا 

ازشماره 238 فرعى ازپالك45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
102)راى شماره 139560302034018175 هیأت دوم0 مریم مومن فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 689 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1261775538- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100/05 مترمربع بشماره 

6780 فرعى مجزا ازشماره 5091/5514 فرعى ازپالك45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان.
103)راى شــماره 139560302034018174 هیأت دوم0 جعفر عظیمى ستوده مقدم فرزند حبیب اله بشماره 
شناسنامه 42692 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1260416984- ســه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 100/05 مترمربع بشماره 6780 فرعى مجزا ازشــماره 5091/5514 فرعى از پالك 45- اصلى واقع 

در لتحربخش 2 کاشان.
104)راى شماره 139560302034017409 هیأت دوم0 محمد دامیار فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 6276 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263375278- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114/30 مترمربع بشماره 6781 

فرعى مجزا ازشماره 391 فرعى ازپالك45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان.
105)راى شــماره 139560302034001001 هیــأت دوم0 ماشــااله حوض ســیرى فرزند على بشــماره 
شناســنامه 866 صــادره از کاشــان به شــماره ملــى 1261777301- ســه دانــگ ازششــدانگ یکباب 
ســاختمان بمســاحت 160/77 مترمربــع بشــماره 13999 فرعــى مجــزا ازشــماره 1477فرعــى 
ازپــالك49- اصلــى واقــع در صفــى آبــاد بخــش 2 کاشــان.(خریدارى مــع الواســطه یوســف

 قدیرى)
106)راى شــماره 139560302034001002 هیــأت دوم0 ام البنیــن فــالح پــور فرزنــد علــى 
بشــماره شناســنامه 864 صادره از کاشــان به شــماره ملــى 1261861381- ســه دانگ ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 160/77 مترمربــع بشــماره 13999 فرعــى مجــزا ازشــماره 1477 
فرعــى ازپــالك49- اصلــى واقع در صفــى آبــاد بخــش 2 کاشــان.(خریدارى مع الواســطه یوســف 

قدیرى)
107)راى شماره 139560302034004927 هیأت اول0 احمد باقى فرزند محمد بشماره شناسنامه 38 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1262855810- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 18/30 مترمربع بشماره 14033 فرعى 

مجزا ازشماره 1656 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
 108)راى شماره 139560302034004609 هیأت دوم0 محمدرضا مقصود فرزند على محمد بشماره شناسنامه 
48 صادره از کاشان به شماره ملى 1262346241- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 96/25 مترمربع بشماره 14037 
فرعى مجزا ازشماره 1480 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

ازمحمد باغچائى)
109)راى شماره 139560302034003800 هیأت دوم0 محمدرضا حمامیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 
5844 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263370950- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 72/20 مترمربع 
بشماره 14045 فرعى مجزا ازشماره 1243 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از رضا موتمن)
110)راى شماره 139560302034003801 هیأت دوم0 معصومه اشراقى پور فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 
0 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1250027063- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 72/20 مترمربع 
بشماره 14045 فرعى مجزا ازشماره 1243 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از رضا موتمن)
111)راى شماره 139560302034009173 هیأت دوم0 حسین منصورى فرزند حشمت اله بشماره شناسنامه 
7801 صادره از کاشان  به شماره ملى 0073054240- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/25 مترمربع 

بشماره 14109 فرعى مجزا ازشماره 12545 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
112)راى شماره 139560302034009174 هیأت دوم0 مرجان عظیمى تبار فرزند محمدتقى بشماره شناسنامه 
9370 صادره از کاشان  به شماره ملى 1250600051- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/25 مترمربع 

بشماره 14109 فرعى مجزا ازشماره 12545 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
113)راى شماره 139560302034009188 هیأت دوم0 حسن حدادى فرزند محمدتقى بشماره شناسنامه 1045 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263416993- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 70/73 مترمربع بشماره 14119 

فرعى مجزا ازشماره 10319 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
114)راى شــماره 139560302034012046 هیأت دوم0 مریم نوابى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1262486785- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 80/35 مترمربع بشماره 14163 فرعى 

مجزا ازشماره 1479 فرعى از پالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
115)راى شماره 139560302034012042 هیأت دوم0 فاطمه صادقى طاهرى فرزند منصور بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1250226244- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 123/90 مترمربع بشماره 14164 
فرعى مجزا ازشماره 1432 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

ازرحمت اله فتحى)
116)راى شماره 139560302034015440 هیأت دوم0 محبوبه روشنائى فرزند جواد بشماره شناسنامه 242 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261840038- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79/72 مترمربع بشماره 14166 
فرعى مجزا ازشماره 1479 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه 

محمد پشت مشهدى)
117)راى شماره 139560302034015302 هیأت دوم0 فهیمه خلج امیرحسینى فرزند رضا بشماره شناسنامه 
1602 صادره از کاشان  به شماره ملى 1261946324- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 73/80 مترمربع 
بشماره 14169 فرعى مجزا ازشماره 1430 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

مع الواسطه از احمد فخارى)
118)راى شماره 139560302034015303 هیأت دوم0 امیرحسین اســداله زاده خارکن فرزند ناصر بشماره 
شناســنامه 148 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261901878- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
73/80 مترمربع بشماره 14169 فرعى مجزا ازشماره 1430 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 

کاشان(خریدارى مع الواسطه ازاحمد فخارى)
119)راى شماره 139560302034017381 هیأت دوم0 احمدزاهدى فرزند عباس بشماره شناسنامه 440 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1261804775- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمساحت 344/84 

مترمربع بشماره 14172 فرعى مجزا ازشماره 717 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
120)راى شماره 139560302034014846 هیأت دوم0 بتول پروار فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه 330 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1260702294- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 166/49 مترمربع بشماره 

14176 فرعى مجزا ازشماره 9691 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
121)راى شماره 139560302034014847 هیأت دوم0 داود آرامش فرزند رضا بشماره شناسنامه 303 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1260702014- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 166/49 مترمربع بشماره 14176 

فرعى مجزا ازشماره 9691 فرعى ازپالك49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.
122)راى شماره 139560302034013998 هیأت اول0 سیدمحمد میراب فرزند سیدجعفر بشماره شناسنامه 9419 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1263406701- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84 مترمربع بشماره 14177 فرعى 

مجزا ازشماره 8874و8875 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان
123)راى شماره 139560302034000997 هیأت دوم0 محمدرضا جهانى فرزند عباس بشماره شناسنامه 194 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261790634- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 191/40 مترمربع بشماره 

295 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
124)راى شماره 139560302034025229 هیأت دوم0 اعظم سلمانى پور فرزند محمود بشماره شناسنامه 1784 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262392111- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 191/40 مترمربع بشماره 

295 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
125)راى شماره 139560302034017360 هیأت اول0 على اصغر دانش یار فرزند حسین بشماره شناسنامه 621 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262339103- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/67 مترمربع بشماره 

319 فرعى از پالك52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
126)راى شماره 139560302034017361 هیأت اول0 ملیحه على زاده زارعى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
1667 صادره از کاشان بشماره ملى 1261963751- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/67 مترمربع 

بشماره 319 فرعى ازپالك52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
127)راى شماره 139560302034013979 هیأت اول0 مجید رهبر نژاد فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 43902 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260429113- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 201/12 مترمربع بشماره 

321 فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
128)راى شماره 139560302034013980 هیأت اول0 فرزانه رزاقى فرزند نقى بشماره شناسنامه 584 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262351601- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 201/12 مترمربع بشماره 321 

فرعى ازپالك 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
 129)راى شماره 139560302034013981 هیأت اول0 مهدى صادقى قهرودى فرزند حسن آقا بشماره شناسنامه 
2 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262654106- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 21/85 مترمربع بشماره 322 

فرعى ازپالك52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
130)راى شماره 139560302034006750 هیأت اول0 عباس عسگرى فرزند رضا بشماره شناسنامه 595 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262203831- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107/8 مترمربع بشماره 329 فرعى ازپالك 

52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان
131)راى شماره 139560302034007831 هیأت اول0 عذرى حق پرست فرزند على بشماره شناسنامه 160 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262150205- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/71 مترمربع بشماره 

2934فرعى مجزى از شماره 475  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان.
129)راى شــماره 139560302034007832 هیأت اول0 محمود چراغى فرزند حیدر بشماره شناسنامه 343 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262134242- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/71 مترمربع بشماره 

2934فرعى مجزى از شماره 475  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان.
132)راى شماره 139560302034013984 هیأت اول0 مرتضى معمار فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 42920 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260419266- ششدانگ یکباب انبار مسقف بمساحت 173/55 مترمربع بشماره 

2942فرعى مجزى از شماره 103  فرعى ازپالك 53 -اصلى واقع در یحیى آباد بخش2کاشان.
133)راى شــماره 139560302034003757هیأت اول0 محمدرضاغالمحســینى اسحاق ابادى فرزند على 
اکبربشماره شناسنامه 3940 صادره از کاشان بشماره ملى 1260879917- چهار دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 230/74 مترمربع بشماره 5222 فرعى مجزا از شــماره 1830 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند 

بخش4کاشان.
134)راى شماره 139560302034003758 هیأت اول0 اکرم منصورى فخر فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 
417 صادره از کاشان بشماره ملى 1260880141- دو دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 230/74 مترمربع 

بشماره 5222 فرعى مجزا از شماره 1830 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.
135)راى شماره 139560302034018126 هیأت اول0 حسن قلعه رودخانى فرزند على حسین بشماره شناسنامه 
1857 صادره از کاشان بشماره ملى 1261207688- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 151/17 مترمربع بشماره 5243 

فرعى مجزا از شماره 1858 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.
136)راى شــماره 139560302034015331 هیــأت اول0 محمدرضــا برباغــى فرزنــد نصرالــه 
بشــماره شناســنامه - صادره از کاشــان بشــماره ملى 1250297982- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
130 مترمربــع بشــماره 5246 فرعى مجــزا از شــماره 2493 فرعــى ازپــالك 1- اصلى واقــع در راوند

 بخش4کاشان.
137)راى شماره 139560302034015471 هیأت دوم0 حسین نیاسرى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 2532 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261098153- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 197/84 مترمربع بشماره 5247 فرعى 
مجزا از شماره 1822 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4کاشان.(خریدارى مع الواسطه از رضا کرمعلى)

138)راى شــماره 139560302034015474 هیــأت دوم0 داود یزدانیــان فرزنــد حســن بشــماره 
شناســنامه 1753 صــادره از تهــران بشــماره ملــى 0051981051- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
84/40 مترمربــع بشــماره 5248 فرعى مجــزا از شــماره 1878 فرعى ازپــالك 1- اصلى واقــع در راوند

 بخش4کاشان
139)راى شماره 139560302034014844 هیأت اول0 فهیمه شریفى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 23 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263529739- دودانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 286/26 مترمربع بشماره 

3386 فرعى مجزا از شماره 2737 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان
140)راى شماره 139560302034014845 هیأت اول0 سیدرضاطباطبائى فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 
76 صادره از کاشان بشماره ملى 1263275842- چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 286/26 مترمربع 

بشماره 3386 فرعى مجزا از شماره 2737 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهراباد بخش4کاشان
141)راى شــماره 139560302034026033 هیــأت دوم0 خدابخــش حســن پورفرزنــد رضا بشــماره 
شناســنامه 13 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263139477- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 439/33 
مترمربــع بشــماره 3393 فرعــى مجــزا از شــماره 2465 فرعى ازپــالك 3- اصلــى واقــع در طاهراباد

 بخش4کاشان
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/10/7  تاریخ انتشارنوبت دوم : 1395/10/23  م الف: 1717 محمد سلمانى  رئیس 
اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/9/1266



1212آگهىآگهى 2850پنج شنبه  23 دى ماه 

نوع کاربرى و ردیف
شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورسیستم

7010
سوارى پژو 
 1800- 405
جى ال آى 

12483038055N1 8370060083 13-462ج14یشمى

7011
سوارى پژو 
 1800- 405

جى ال ایکس 
12484112610N1 1424030284 49-269ط15نقره اى

7012
سوارى پژو 
 1800 -405

جى ال ایکس 
12484084145N1 1423092684 43-997د23نقره اى

7013
سوارى پژو 
 1800 -405

جى ال ایکس 
 1001185
24-343ط35عنابى N1 8102394481تعویضى

13-527ط91سفید 01127306179N1 7343599873سوارى پیکان 7014
سوارى سمند 7015

lx12485026263N1 62427585 13-594ط41نقره اى

سوارى پژو 7016
20613085007767N1 1083669285 نوك

13-827د83مدادى

سوارى پژو 7017
23-114س69یشمى 4051241700031N1 7000135870 جى ال 

سوارى پیکان 7018
160001127558165N1 7555292975 23-522س39سفید

سوارى پیکان 7019
160011127643702N1 7644695376 43-745د93سفید

7020
سوارى پژو 
 1800 -405
جى ال آى

1008495N1 8370208283 43-437ص11یشمى

سوارى بى ام 7021
15771 تهران-قزرد -37145543714554و 518

وانت پیکان 7022
160011282033430N1 8292464882 13-256ن53سفید

وانت پیکان 7023
160011538202861N1 8290279382 23-397ه 36سفید

سوارى پژو 7024
58-666ص11یشمى 40512484112925N1 1621696684 جى ال آى 

سوارى پژو 7025
49-686ص13آبى نقره-19807384فاقد شماره 206

سوارى پیکان 7026
160011283010605N1 8340533983 71-716پ54سفید

فاقد پالك سفید 3100306MS 14422781482068سوارى پراید 7027
انتظامى 

سوارى پیکان 7028
160011158227991N1 8241677482 49-496ب37سفید

13-687ى36سفید M 13581122S 141228213547782سوارى پراید 7029
سوارى پیکان 7030

16001127523609N1 7553095675 13-869ق31سفید
23-148س78نقره اى -817796560942وانت مزدا 70311600
11-942ى73سفید 13M/300124S 141228176387281سوارى پراید 7032
سوارى پیکان 7033

160011127754261N1 7745671177 23-837س53سفید

بژمتالیک32908225032N1 8222548682سوارى سمند 7034
14-418ب68 
دست ساز تک 

پالك 
مشکى 32908202819N1 8220252582سوارى سمند 7035

متالیک
722ق46 
تهران-14

7036
سوارى پژو 
405 جى ال 

ایکس 
12483186305N1 1420127483 بژ

23-522س16متالیک

سوارى پژو 7037
13-382س79خاکسترى 22327908201N1 7970928679آر دى 

سوارى پیکان 7038
16001112766927N1 7647182676 48-268ب11سفید

سوارى پژو 7039
20614826451N1 8364987583 بژ

13-437ب53متالیک 

سوارى پژو 7040
206154461067N1 8263286582 نقره اى

متالیک 
فاقد پالك 
انتظامى 

7041
سوارى پژو 
 1800 -405

جى ال ایکس 
12485102243N1 2422388985 نقره اى

84-317ب41متالیک

7042
کامیونت بر 
608 2 محور 
شش چرخ 

-334/910/10
13-484635نارنجى -018260374056141285

7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
8159 اصفهان12آبى-050000128200034ایرکو 52500125

هوندا 52501
CG12512207806912963- 7967اصفهان52قرمز

3589 تهران9آبى -2501516482166050الگانس 52502125
624-71292مشکى-407020828302915باختر 52503125
7267اصفهان69مشکى-29319648509652رایکا 52504125
5912-خمینى مشکى-2300099822300782تک تیز 52505125

شهر
625-11817قرمز -031300982905049کبیران 52506125
622-56844مشکى -3177447081631809پیشرو 52507125

ایران دوچرخ 52508
-آبى -100009380810203134

نظر باینکه تعداد 2144 دستگاه موتور سیکلت و 33 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ حجت خمینى شهر اصفهان بشرح زیر، بدلیل عدم مراجعه مالکین
 در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، 

جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به دادگسترى شهرستان خمینى شهر مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ

624-33719نقره اى -03094880830521296ونتا 52509125

22365 مشکى -29371418548941بهرو 52510125
اصفهان15

5232 اصفهان قرمز -05001418300403توکا 52511125
36 دست ساز

622-11867مشکى -360092478213565بهران 52512125
52513125CG 6835 اصفهان 3مشکى -22332207025344هوندا
7949 خمینى قرمز -29455768260041کویر 52514125

شهر 1
3755-فیروزآباد1مشکى -دستکوب 044562037407کاواساکى 52515125

7117447 کویر 52516125
دستکوب 

دستکوب 
-مشکى -84877330

-قرمز -43277268258843پارت 52517125
6687 اصفهان قرمز -63408798237114هرمز 52518125

25
-مشکى -2502269881647713پیشرو 52519125
7838 مشکى-06150182126542ظفر 52520125

اصفهان25
7869 مشکى -29169168410146بهران 52521125

اصفهان56
2249 اصفهان11نقره اى -44262581649718پیشرو 52522125
-مشکى -010200025800401350یاماها 52523125
-مشکى -30519018537396سفر 52524125
622-54229نقره اى -000051298475840نیکران 52525125
77469 تهران مشکى -53413018328247جترو 52526125

24
4823 اصفهان آبى -040268048319720آمیکو 52527125

27
52528CG125 9946 تهران 73مشکى -143426108523هوندا
52529 CG هوندا

3668 تهران 18مشکى -12524961758214072

24628 مشکى -2350665882148111الگانس 52530125
اصفهان14

-مشکى -63557048322644هرمز 52531125
8328 اصفهان آبى-23083768414666رایکا 52532125

16
5285 اصفهان مشکى -130027228305298تیزکار 52533125

16
8929 اصفهان 1زرد -416388030301یاماها 5253480
2629 شهرضا 1مشکى -5665848124960شهاب 52535125
-قرمز -000073908575226نیکران 52536125
7895 دزفول 1قرمز -30178267820104569شهاب 52537125
539-32579قرمز -613882508503026لیفان 52538125
622-18567آبى-مخدوش 28469شهاب 52539125
اصفهان مشکى -204204998128273کارا 52540125

51-9432
629-95632آبى-30113808405067گلکسى 52541125
2517 اصفهان مشکى -8250677012964بهمن 52542110

52
-مشکى -120072873711983پرند 52543125
623-85681قرمز -3160798182905654بهتاز 52544125
627-86247قرمز -120198258375434کاریزان 52545125
625-71974قرمز -12468182332475شهاب 52546125
9883 اصفهان 11مشکى-43431218272932پارت 52547125
9337 اصفهان قرمز -43407228355045پارت 52548125

46
45184 تهران 22آبى-32083308300117تک تیز 52549125
5537 اصفهان مشکى -29131758402521بهرو 52550125

29
6717 اصفهان 29نقره اى -02114852125300874آمیکو 52551125
6342مشکى -30078418400063بهرو 52552125
9444 قم 11 قرمز -0174182160448جیران 52553125
69771 تهران 28قرمز -120259598452108پرند 52554125
2662-خمینى 2مشکى -29459858260974کویر 52555125
18689 اصفهان قرمز -سنگ گرفته31752563پیشرو 52556125

15
7591 خمینى نقره اى -3110209982720086تیزتک 52557125

شهر 1
28259 تهران مشکى-320526928564264گستر 52558125

36
3137 اصفهان قرمز -8221790مخدوش 2495لین هاى 52559125

53
52560 CG هوندا

3884 اصفهان سبز -12516797676328191
53

6525 اصفهان مشکى-0305200278211306هرمز 52561125
53

3567 اصفهان مشکى-3160589282805132بهتاز 52562125
35

4941 اصفهان 41آبى-29095518314054کبیران 52563125
626-15712نقره اى -83089182569483پرند 52564125
622-44772قرمز -53412318272053تى وا 52565125
625-29415مشکى -2005712088508172توربو 52566125
-قرمز -3160498282913343کبیران 52567125
3378 اصفهان مشکى -2305158400437بهرو 52568125

42
5712 اصفهان 22قرمز -29699348283278کویر 52569125
625-12968آبى -2006250948524591تیزکار 52570125
627-87144قرمز -192648223572شهاب 52571125
623-98712قرمز -0273708205406هرمز 52572125
52573CG125 79125 تهران 27مشکى -18377616500332هوندا
624-38713قرمز -4140391183013537سفر 52574125

5519 اصفهان آبى -220026592011283سپند 52575125
43

628-82869نقره اى -03687858483957جترو 52576125
32743 تهران آبى -534023583335813لیزر 52577125

25
619-11577مشکى -2920668932060جت رو 5257870
9974 اصفهان8مشکى -2138192201156جهانرو 52579110
623-18216مشکى -414309818574681تیزتک 52580125
-قرمز -02020838500686نیکان 52851125
-مشکى -43223878260435پارت 52582125
-مشکى -2811482747090جیران 52583125
-مشکى -29796578294053کویر 52584125
7896 اصفهان قرمز -8630835986308359یاماها 52585100

65
-قرمز -2701605083950466کبیران 52586125
7297 اصفهان قرمز -031024268602709پیشرو 5258770

67
-مشکى -3112849082748863تیزتک 52588125
-قرمز -00036888475388نیکران 52589125
9578 اصفهان قرمز -3040246458309418آمیکو 52590125

38
8195 اصفهان 12مشکى -0500036382000320ایرکو 52591125
8335 اصفهان مشکى -200200975782000310رویال 52592125

54
2416 اصفهان 69آبى-370072رویت نشد یاماها 52593125
-آبى-6796623040490یاماها 5259480
52595CG125 618-33459نقره اى -24024167201167هوندا
627-48145مشکى -29169678130561کویر 52596125
11913 اصفهان 16قرمز -10026398502670شباب 52597125
6412 اصفهان 24مشکى -4121466183911324کوثر 52598125
626-87254مشکى -3179849583108354تیزتک 52599125
624-56359قرمز -030799182332934لیزر 52600125
622-17913مشکى -29145398130969کویر 52601125
1739 اصفهان 12قرمز -43441328273461پارت 52602125
52603CG125 9754 اصفهان 3آبى -7018944 مخدوش مخدوش 22067هوندا
5417 اصفهان مشکى -330456983009900سفر 52604125

25
هوندا 52605

CDI12529034027806481- 4627 نجف قرمز
آباد 10

9311 اصفهان 44آبى -04013728302169ونتا 52606125
4992 نقره اى -30578088501048الماس 52607125

اصفهان77
65436 تهران آبى -5796018200761جهش 52608125

13
86547 تهران قرمز -63242628230530هرمز 52609125

18
52610 CG هوندا

9338 اصفهان 7مشکى -12518095426020471

1952 اصفهان نقره اى -433708300849دایى چى 52611125
43

56372 اصفهان نقره اى -030316038712224پیشرو 5261270
14

1934 اصفهان 62قرمز -30246258400152بهرو 52613125
6148 اصفهان قرمز -10003018410925شهاب 52614125

57
1946 میبد 2آبى -525284232028515یاماها 5261580
624-33168نقره اى -03850468225657تیزتک 52616125
7797 اصفهان قرمز -120308758454710پرند 52617125

31
627-86455مشکى -20050232684014775ایرکو 52618125
52619CG125 3355 تهران 97قرمز -23600507115749هوندا
76882-تهران21نقره اى -3116859093950امجد 52620125

1923 اصفهان مشکى -3113689983001713آتش 5262170
28

هوندا 52622
CDI12529182207901679- مشکى-

-مشکى -22900905821432مکروب 52623125
2736 قرمز -29548358274165کویر 52624125

اصفهان49
622-18527قرمز -3116371784786267کویر 52625125
-مشکى -330145808117827بهران 52626125
622-17856مشکى -سنگ گرفته015274شهاب 52627125
625-72178قرمز -29538018268249کویر 52628125
622-45215مشکى -63128398219360هرمز 52629125
628-16619مشکى -4313248502986گلکسى 52630125
621-17292قرمز -0013630837662495شهباز 52631125
4288-نجف نقره اى -0209942238421840گلکسى 52632125

آباد2
-قرمز -035419018481کاواساکى 52633125
52634CG125 8939 اصفهان1سبز -18113556421679هوندا
621-73217آبى 004647880435388نیما 52635125
4511 اصفهان 25مشکى 353326870233087اترك 52636125
بهتاز سیکلت 52637

6577- اهواز 53مشکى 125922493870680587
64161-626قرمز 71115236861416886پرواز 52638125
23173-619مشکى 10111023891043089سحر 52639125
ایران دوچرخ 52640

-نقره اى 12500053567900126790
97366-618مشکى 0941226894595689پاك سیما 52641125
-مشکى 0959598881196588مهتاب 52642125
44396-624مشکى 701494911021791جترو 52643125


