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عده اى به جاى بدعهدها به 
مذاکره کنندگان

 مى تازند

افزایش بى سابقه 
قیمت گوشت در اصفهان

پایان سیاست «پاى خیس، پاى خشک»شرکت هاى هواپیمایى منطقه با آسمان ایران چه مى کنند؟جو آرام و پایدار براى امروز و فردازنان با 20 سال سابقه بازنشسته مى شوندفیش نجومى مدیرعامل فروشگاه رفاه هم منتشر شد بین المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

     

در صفحه  حوادث بخوانید

نقشه شوم براى 
همسر دوم جد پدرى

پســرى که با مرگ مادربــزرگ پدرش و 
ازدواج پدربزرگ کینه بــه دل گرفته بود، با 
همدستش نقشه خشن سرقت از مادر بزرگ 
را طراحى کردند.به گزارش مهر، بعد از ظهر 
هفتم دى ماه امســال ماجراى  یک سرقت 

خشن از خانه اى در ...
4

5

آنفلوآنزاى فوق حاد طیور به اصفهان رسیدآنفلوآنزاى فوق حاد طیور به اصفهان رسید

زاینده رود با «آب» آمد
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مدرسان 
حق التدریس 

قراردادى 
مى شوند
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هاشمى کجا دچار عارضه قلبى شد؟

شمارش 
نفس هاى آخر 
ویسى!
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7070قطعه از پرندگان محمدآباد جرقویه به علت جلو گیرى از شیوع آنفلوآنزاى معدوم شدندقطعه از پرندگان محمدآباد جرقویه به علت جلو گیرى از شیوع آنفلوآنزاى معدوم شدند

کنکاش هاى رسانه اى براى یافتن پاسخ یک سئوال

«ولتا» دنیاى ابررایانه ها را 
دگرگون مى کند

از یک ماه پیش قیمت گوشت هر 48 ساعت یکبار افزایش یافت اما در یک هفته اخیر، قیمت گوشت ثابت مانده است

مردم شهر! بهوشید؟ 

بازداشت 
235 شکارچى طى 9 ماه

امالك  مشــروحه  ذیل را از طریق مزایده  به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى 
به مدت 10 روز جهت کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از ملک، دریافت فرم شرکت در مزایده ، تکمیل 
مدارك وارائه پیشنهاد قیمت ، به نشانى اصفهان ، پل ابوذر ، ابتداى خ توحید ، سرپرستى بانک مهر 
اقتصاد ، طبقه چهارم ، دایره پشتیبانى و مهندسى مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 38100 داخلى 133 

و تلفن همراه 09131081361 آقاى مصدق تماس حاصل نمایند.

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است.

2- صرف شــرکت در مزایده هیچ گونه تعهدى بــراى مزایده گر (متقاضى خریــد) ایجاد نکرده و 
مزایده گزار(بانک)در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.                                                                            

 آگهى مزایده  آگهى مزایده 
بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر داردبانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد

 اداره امور شعب استان اصفهان

روحوح مشمش مامالامالكك

ف
وضعیت انتقال مشخصات ملک قیمت پایه(ریال)اعیانعرصه پالك ثبتىنوع ملکنشانى ملک کد ملکردی

اسناد

1 8399-1

اصفهان – ملک شهر- 
خیابان مفتح – نبش 
کوچه شاهد-مقابل 

مجتمع ستاره 

119/931,919,000,000-68/9733آپارتمان
مسکونى

انشعابات: آب - 
برق -گاز 

انتقال قطعى

2 8399-2

اصفهان – ملک شهر- 
خیابان مفتح – نبش 
کوچه شاهد-مقابل 

مجتمع ستاره

120/151,983,000,000-68/20088آپارتمان
مسکونى

انشعابات: آب - 
برق -گاز

انتقال قطعى

3 8399-3

اصفهان – برآن جنوبى–  
روستاى یفران- کوچه 
شهید مدنى – بن بست 
شهید ترابى – پالك 459

105/256125/19111/50678,000,000ساختمان
مسکونى- 

انشعابات: آب 
- برق - گاز 

انتقال قطعى

4  8399-4
اصفهان –  خیابان حکیم 

نظامى – اول خیابان 
محتشم کاشانى 

2021/42681813/25158,252,000,000ساختمان 
 تجارى- ادارى 
انشعابات: آب - 

برق -گاز 
انتقال قطعى

58399 -5

اصفهان –  نجف آباد– 
خیابان  امام خمینى 

(ره) – نرسیده به خیایان 
رضائى جنوبى 

2/1 ، 3/1 و ساختمان
3/2132307/915,331,000,000

تجارى  انشعابات: 
آب - برق - گاز 

- تلفن
انتقال قطعى

 کاشان – خیابان امیرکبیر 6- 68399
انتقال قطعىمسکونى 1,925,000,000-34/4868137/5زمینکوچه باغستان 21

مزایده امالك بانک مهر اقتصاد    مزایده امالك بانک مهر اقتصاد    ( نوبت اول)( نوبت اول)

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 
95/100/887 مورخ 95/7/18 شوراى اسالمى شهر نسبت 
به واگذارى یک قطعه محصور مشتمل بر چند غرفه ادارى با 
کاربرى ترمینال مسافربرى با شرایط مندرج در آگهى مزایده 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 95/11/20 

به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده مرحله سوم

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران  

نوبت اول
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معــاون اول رئیس جمهورى گفت: فکــر مى کنیم در 
مســئله مذاکرات هســته اى و توافق، کار استثنایى و 
تاریخى در کشور صورت گرفت و دستاوردهاى آن در 

طول یکسال گذشته بسیار قابل توجه بوده است.
به گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیرى با اشــاره به قرار 
داشتن در سالروز اجراى برجام خاطرنشان کرد: واقعیتى 
که وجود داشــت این بود که به بهانه هسته اى در طى 
سال هاى گذشــته فشار ســنگینى بر ملت ایران وارد

 شد.
وى خاطرنشــان کرد: قبل از اجراى برجــام تنها یک 
میلیون بشکه نفت صادر مى کردیم و آنها برنامه ریزى 

کرده بودند که طى ســال هاى بعد نفت در برابر غذا را 
پیش بگیرند.

معاون اول رئیس جمهورى تصریح کرد: عده اى در بین 
قدرت هاى بزرگ حتمًا نمى خواهند ایران توسعه یابد یا 
همانند آمریکایى ها بدعهدى کنند. این در حالى است 
که آنها بدعهدى مى کنند و عــده اى به جاى اینکه به 
آن ها حمله کنند به تیم مذاکره کننده تاخت و تاز مى کنند.

جهانگیرى اضافــه کرد: برجام یک تعهــد بین المللى 
اســت که به تصویب شــوراى امنیت رســیده و هیچ 
کشــورى به تنهایى نمــى تواند این توافــق را نقض 

کند.

یک کارشناس مسائل حقوقى بر این عقیده است که رئیس 
جمهور دیگر نمى تواند رئیس مجمع تشخیص هم باشد.

حسین احمدى نیاز کارشناس گفت: آیین نامه داخلی این 
مجمع ســه بار مورد اصالح و تغییر قرار گرفت. بر اساس 
آیین نامه قدیمى، رئیس جمهور وقت رئیس مجمع هم 
تلقى مى شد. بعد از آن در سال 76 اصالحاتى بر این آیین 
نامه تصویب شد و آخرین اصالحیه نیز در 92/7/15 انجام 
شد. طبق آخرین اصالحیه در سال 76 و 92 رئیس جمهور 

دیگر رئیس مجمع تشخیص داده نشد.
احمدى نیــاز با بیان اینکه در اصالحیه ســال 68 رئیس 
جمهور رئیس مجمع نیز تلقى مى شد، خاطرنشان کرد: در 

آخرین اصالحیه مجمع طبق ماده 3  یک ابهام به سکوتى 
در باب تعیین رئیس مجمع وجــود دارد. طبق اصل 112 
قانون اساسى اعضاى ثابت و متغیر مجمع توسط رهبرى 

منصوب مى شوند.
احمدى نیاز بــا تأکید بر اینکه با ایــن وضعیت نمى توان 
به آیین نامه سال 68 اســتناد کرد، تصریح کرد: بنابراین 
طبق اصل 112 قانون اساسى و با توجه به قیاس حاصل 
از ماده 3 آیین نامه مجمع،  انتخاب رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از اختیارات مقام معظم رهبرى است. ولی 
اکنون رئیس جمهور طبق آیین نامه هاى موجود نمى تواند 

به عنوان رئیس مجمع تلقى شود.

عده اى به جاى بدعهدها
به مذاکره کنندگان مى تازند

روحانی 
نمی تواند رئیس شود

تشکر ناطق نورى از کرباسچى 
  فرارو| در آیین هفتمین روز درگذشـت آیت ا... 
اکبر هاشـمى رفسـنجانى که در حرم امام خمینى(ره) 

برگزار شد على اکبر ناطق نورى سخنرانى کرد.
نکته جالب در سـخنان رئیس اسـبق مجلس شوراى 
اسالمى اشاره غیر مستقیم به غالمحسین کرباسچى 
بود. آنجا کـه گفت: «برخى شـبکه ها علیه هاشـمى 
برنامه پخش کردند و من تشکر مى کنم از آن برادرى 

که تلفنى به آنها پاسخ داد.»
یادآور مى شود فرداى درگذشـت هاشمى رفسنجانى 
تلویزیـون فارسـى بى بـى سـى در برنامه اى بـه نقد 
عملکرد فرهنگى مرحوم هاشمى رفسنجانى در دوران 
ریاست جمهورى پرداخت که حاوى پاره اى اتهام ها و 
به تعبیر برخى اهانت هایى به رئیس جمهورى پیشین 
ایران بود و شب بعد غالمحسـین کرباسچى دبیر کل 
حزب کارگزاران سـازندگى ایران با این شبکه تماس 
گرفت و به تنـدى بـه آن برنامـه تاخـت و در دقایقى 

گفتگوى او با مجرى به تنش کشید.

سینما و کنسرت  حرام است!
  ایسنا| مفتى اعظـم عربسـتان در اظهاراتى 
عجیب به جنجال اخیـر در این کشـور در مورد مجوز 
برگزارى کنسرت ها و سینما پایان داده و این دو اقدام را 
 حرام  خواند. وى گفت در این تفریحات  مفسده اى براى 
اخالق و ارزش ها وجـود دارد! «عبدالعزیـز بن عبدا... 
آل شیخ» هشدار داد:  برگزارى کنسـرت  و دایر کردن 
سینما هیچ سـود و منفعتى ندارد و بلکه در آنها ضرر و 
فساد نهفته است و اینگونه فعالیت ها مفسده اى براى 
ارزش هاى اخالقى اسـت و به مختلط شدن زن و مرد 
مى انجامد!  آل شیخ گفت: خیرى در کنسرت ها نهفته 
نیست چراکه سرگرمى با آهنگ ها در صبح و شب و باز 
شدن سالن هاى سینما در هر زمان ایجاب مى کند که 

زن و مرد با هم مختلط شوند.

عربستان تکذیب کرد
  میزان | وزیـر دولـت سـعودى در امـور خلیج 
فارس وجود میانجى بین ریاض و تهران به منظور رفع 

اختالف میان دو کشور را تکذیب کرد.
 «ثامر السـبهان» در مصاحبـه با روزنامـه «الحیات» 
ضمن ابراز بى اطالعـى از وجود میانجـى گرى میان 
عربستان و ایران گفت: عربستان به میانجى گرى هیچ 
طرفى براى رفع اختالف با ایران نیاز نـدارد. این وزیر 
سعودى تصریح کرد: ایرانى ها مى دانند که باید براى 
بهبودى روابط با عربستان به چه اقداماتى دست بزنند.

وزیر خارجه عراق از میانجى گرى این کشور در روابط 
ایران و عربستان خبر داد و گفت: «این اقدامات از سال 
گذشـته ادامه دارد و مـن پیام هایى میان دو کشـور رد 

وبدل کرده ام.»

سرلیستى محسن هاشمى
  میزان | عضو شوراى شـهر تهران گفت: این 
احتمال وجود دارد که پس از پذیرش اسـتعفاى احمد 
مسجد جامعى براى پنجمین دوره شوراى شهر تهران، 
محسن هاشمى رفسنجانى به عنوان سرلیست اصالح 

طلبان در دوره بعد معرفى شود.
اسماعیل دوستى گفت: برخى اسـامى دیگر نیز براى 
پذیرش سرلیستى اصالح طلبان در دوره پنجم شوراى 
شهر تهران مطرح هستند اما معرفى محسن هاشمى 
رفسنجانى به عنوان سرلیسـت بیش از سایر گزینه ها 

مطرح است.

وصیت هاشمى تکذیب شد
  ایسنا| مرکز روابط عمومى و اطالع رسـانى 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکى اعالم کرد 
مطلبى که در گروه ها و شبکه هاى اجتماعى با عنوان 
«آخرین وصیت سیاسى آیت ا... هاشمى رفسنجانى» 

منتشر شده، از اساس کذب است.
مرکز روابط عمومى و اطالع رسـانى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـکى در این تکذیبیه آورده است: 
در آخریـن دیـدار وزیر بهداشـت بـا آیت ا... هاشـمى 
رفسـنجانى در سـاعات آخـر عمـر ایشـان، صحبتى 
در خصـوص انتخابات ریاسـت جمهـورى 96 مطرح 

نشده است. 

توئیتر

نصف جهان بعد از رحلت آیت ا... هاشـمى، همواره این 
سـئوال مطرح بود کـه رئیـس فقید مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظام در چـه محلى دچار سـکته قلبى شـده 
اسـت؟ عده اى مى گفتنـد وى بعد از جلسـه مجمع در 
روز یک شـنبه 19دى ماه دچار عارضه قلبى شده و در 
بیمارستان شهداى تجریش از دنیا رفته است و عده اى 
دیگر، درگذشت هاشـمى را در حین انتقال او از مجمع 
تشـخیص به بیمارسـتان تأیید مى کردند. حتى همان 
روزهاى اول گفته شـد که هاشـمى رفسـنجانى بعد از 
عارضه قلبـى از مجمع به منـزل رفته و سـپس از آنجا 
به بیمارستان منتقل شده اسـت. در هر حال آنچه همه 
نزدیکان هاشمى بر آن تأکید داشتند این بود که احیاى 
یک ساعت و نیمه هاشمى در بیمارستان ثمرى نداشته 

و او ساعت 19 و 30 دقیقه روز یک شنبه هفته پیش 
از دنیا رفته در حالى که تا سـاعت 17 همان روز 

ظاهراً نشانه اى از بیمارى نداشته است. 
همین ابهامات باعث شـد تا رسانه ها در طول 
چند روز گذشته سعى کنند به این سئوال پاسخ 
دهند که اکبر هاشمى رفسنجانى دقیقًا کجا 
دچار حمله قلبى شده است؟ در پاسخ به یکى 
از ایـن ابهامـات، غالمعلى رجایى مشـاور 
آیت ا... هاشمى در گفتگویى که با روزنامه 
شـرق انجـام داد تأییـد کرد که هاشـمى 
رفسـنجانى بعد از بروز عارضـه قلبى از 
مجمع به منزل نرفته است: «اگر منزل 
بودند که ایشان را به همان بیمارستان 

قلب جماران مى بردند.»
روزنامـه اعتمـاد هم بـه نقـل از احمد 
مازنـى نماینـده تهـران بـا قاطعیـت 

مى گوید آیت ا... هاشـمى در اسـتخرى 
در مجموعـه سـعدآباد بوده و در حین شـنا 

سـکته کرده اسـت: «آنطـور که بـراى من نقل 
شده ایشان همیشـه تنها مى رفتند و ورزش مى کردند. 
موقع شنا همه را از استخر بیرون مى کردند. آن روز هم 
به همین صورت رفتند داخل اسـتخر. خودشـان گفته 
بودند نزدیک اذان بیرون مى آینـد که براى نماز مغرب 
آماده شـوند. همه محافظان هم بیرون اسـتخر منتظر 
بودند تا طبق روال همیشگى همان موقعى که گفته اند 
خودشـان بیرون بیایند. امـا محافظین ایشـان متوجه 
مى شـوند که تأخیرى پیش آمده وقتـى مراجعه کردند 
دیدند آن اتفاقى که نباید رخ داده است. ایشان متأسفانه 

سکته کرده بود.»
واقعیت این است که هاشمى عالقه فراوانى به ورزش و 
به خصوص شنا داشته است و این موضوع در خاطرات 
متعددى که از او نقل مى شود هم به چشم مى خورد. اما 
آیا هاشمى 82 سـاله در روز آخر زندگى خود به استخر 
رفته است؟ گفتگوى روزنامه تماشاگران امروز با محمد 
جمعه اى از محافظان هاشمى رفسنجانى این موضوع 
را تأیید مى کند. جمعه اى به ایـن روزنامه گفته:«حاج 

آقا حداقـل هفته اي یک بار شـنا می کردند و هـر روز از 
تردمیل اسـتفاده می کردند. وقتی ایشـان وارد سیاست 
و نظام شدند بیشتر به شـنا و کوهنوردي می پرداختند و 
شناگر ماهري بودند. ایشان چنان از پله ها باال مى رفتند 
که ما جوان ترها کم مى آوردیم. برنامـه کوه را که قبًال 
داشـتند ولی این مدت اخیر کمتر شـده بود. یک بار هم 
کوه توچال را تا قلـه هفتم پیاده رفتیـم و صبحانه اي با 
حضور آقاي یزدانی خرم و مرحوم مالیري که مسـئول 

تله کابین توچال بودند، خوردیم و برگشتیم.»  
پایان ناپذیر بودن حاشـیه هـا در این باره باعث شـد تا 
محمد هاشمى برادر کوچک تر اکبر هاشمى رفسنجانى 
هم به این موضوع واکنش نشان دهد. او که خبرگزارى 
صدا وسیما را براى انعکاس سخنانش انتخاب کرده بود 

با رد شایعات و طرح موضوعات بى اساس درباره علت 
و چگونگى درگذشـت آیت ا... هاشـمى در رسانه هاى 
بیگانه با تأکید بر ایـن نکته که اولین نفـرى بود که در 
کنار آیت ا... هاشمى حاضر شد به این خبرگزارى گفت: 
«برغم تـالش هاى تیم پزشـکى براى احیا متأسـفانه 
موفق نشدند و این نشان مى داد که آقاى هاشمى قبل 
از انتقال به بیمارسـتان رحلـت کردند و هیـچ آثارى از 

خفگى، کبودى و... وجود نداشت.» 
محمد هاشـمى با تأکید بر صحت اعالم تیم پزشـکى 
مبنى بر ایسـت قلبى گفـت: «آن چیزى که پزشـکان 
اعالم کردند ایسـت قلبى بـوده، این اعـالم صحیح و 
درست بوده اسـت و معاندان هم سعى مى کنند با طرح 

موضوعاتى، تفرقه و شبهه ایجاد کنند.» 

کنکاش هاى رسانه اى براى یافتن پاسخ یک سئوال

هاشمى کجا دچار عارضه قلبى شد؟
 هاشـمى، همواره این 
فقید مجمع تشـخیص

چار سـکته قلبى شـده 
 بعد از جلسـه مجمع در 
عارضه قلبى شده و در 
نیا رفته است و عده اى 
حین انتقال او از مجمع 
 مى کردند. حتى همان 
ـمى رفسـنجانى بعد از 
ل رفته و سـپس از آنجا 
همه  هر حال آنچه . در
شتند این بود که احیاى 
مارستان ثمرى نداشته 

ک شنبه هفته پیش 
7ت 17 همان روز 

ه است. 
نه ها در طول 
 سئوال پاسخ 
ى دقیقًا کجا 
سخ به یکى 
یى مشـاور 
 با روزنامه 
 هاشـمى 
ه قلبى از 
ر منزل 
رستان 

ز احمد 
طعیـت 

سـتخرى 
 حین شـنا 

ه بـراى من نقل 
ند و ورزش مى کردند. 
ن مى کردند. آن روز هم 
سـتخر. خودشـان گفته 

پرونده بابک زنجانى میلیاردر نفتى که به صدور رأى نیز رسیده، هنوز آنقدر ابهام دارد که بتواند گاه انتقاد 
برخى مسـئوالن به عملکرد یکدیگر را هم در این خصوص به همراه داشـته باشـد. به دالیلى که یکى 
از عمده ترینشـان، همکارى نکردن این متهم مشهور است. بر این اساس اسـت که دستگیرى یکى از 
همدسـتان وى این امیدوارى را به وجود آورده که اطالعات جدیدى در خصـوص فعالیت هاى وى در 

خارج از کشور به دست آید.
به گزارش تابناك، روز 26 دى ماه، رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد یکى از عوامل اصلى پرونده فساد 
نفتى به کشور خبر داد. اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه نیز با تأیید این خبر اعالم کرد: متهم مذکور که 
«ع.ز» نام دارد، به دستور شعبه ششم بازپرسى دادسراى ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللى قرار گرفته 

بود، توسط پلیس بین الملل نیروى انتظامى با همکارى سایر نهادها به کشور مسترد شد.
در همین حال وکیـل مدافع بابک زنجانـى ضمن ارائـه توضیحاتى در خصوص 

دستگیرى «ع.ز» گفت که هرگونه تصمیم گیرى درباره بابک زنجانى باید 
به بازجویى کامل از این متهم و صدور حکم قطعى درباره وى منوط شود.
رسـول کوهپایـه زاده افزود: بـه عنوان فردى کـه از محتویـات پرونده 
مطلع هسـتم و دویسـت سـیصد جلد پرونده را مطالعه کردم، مى دانم 
که بازداشـت و بازجویى قانونى از این فرد مى تواند خیلى از مسـائل را 

روشن کند.
وکیل مدافع بابک زنجانى افـزود: نکته اى که وجود دارد 
این است که زنجانى به شخصه در عملیات اجرایى خرید 
و فروش نفت نقش نداشـت و خیلى از کارها از طریق 
تلفن و ایمیل انجام مى شـد اما این فـرد در عملیات 
اجرایى خرید و فروش نفت نقش اساسـى داشـت. 
فکر مى کنم دسـتگیرى و بازداشـت ایـن فرد که 
در عملیـات اجرایى تحویل و تحـول نفت نقش 
اساسى و کلیدى داشته به کشف حقیقت خیلى 
کمک مى کند. به ویژه اینکه یک شرکت نفتى 
مدعى شده بود دربخشى از نفت تحویل شده، 
آب وجـود داشـته و همیـن امر بـراى موکل 
ایجاد مشکل کرده بود و آن شرکت به همین 
بهانـه از پرداخـت بدهى خـوددارى مى کرد. 
بنابراین از این حیث مى تواند به احراز واقعیت 

کمک کند.
وکیل مدافع بابک زنجانى با بیان اینکه سرنوشت 

موکلش به اقدامات فرد بازداشت شده، گره خورده است 
افزود: این فرد قبـل از وقوع این اتفاقات به کشـور رفت و 

آمد داشت اما بعد از دستگیرى موکلم دیگر به کشور نیامد. 
البته قبًال هم براى دسـتگیرى وى در مالزى اقدام شده بود 

که خوشبختانه این بار به ثمر نشست.
بدین ترتیب به نظر مى رسد که با دستگیرى این متهم، پرونده 
مهمى که مدتى اسـت گشـوده و به صدور احکامى نیز منجر 

شده، ممکن است ابعاد جدیدى پیدا کند. 
 این در حالى اسـت که بابک زنجانى متهم اصلـى این پرونده 
نفتى اسـت و حکـم اعـدام وى در دیـوان عالى کشـور تأیید 
شـده اسـت. هرچند نقص حکـم اعـدام دو متهـم دیگر این
 پرونـده، همچنـان ایـن پرونـده را مفتـوح نگـه داشـته

 است.

فیش حقوقى مدیرعامل شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه نشان مى هد که وى ماهانه بیش از 24 میلیون 
تومان حقوق دریافت مى کند.

به گزارش فارس، فیش هاى حقوقى فرشید گل زاده کرمانى که نزدیک به دو سال و نیم پیش به عنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه از سوى بانک ملى ایران انتخاب شد، نشان 

مى دهد که نامبرده رقمى بالغ بر 24 میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافتى دارد.
جمع مزایاى دریافتى گل زاده در فروشگاه رفاه حدود 19 میلیون تومان است که رقمى بالغ بر سه میلیون و 
800 هزار تومان هم در بن آى رفاه به صورت ماهانه شارژ و رقمى بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تومان نیز 

به عنوان کارانه غیر نقدى به حساب آقاى مدیر عامل واریز مى شود.
دریافت حقوق چند ده میلیونى از سوى مدیر عامل فروشگاه رفاه در حالى اسـت که رسانه ها گزارش داده 
اند که بر اساس آمار منتشر شده، شرکت فروشـگاه هاى رفاه در سال مالى منتهى به 30 مهرماه 92 (از 30 
مهرماه 91 تا 30 مهرماه 92) حدوداً 29 میلیارد تومان سوددهى خالص داشته است اما پس از انتصاب گل 
زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره، سـود این شرکت در سـال مالى منتهى به 30 مهر سال 93 به حدود 17 

میلیارد تومان رسید.
اما روند کاهش سود شرکت فروشگاه هاى رفاه در سال 94 نیز ادامه پیدا کرد؛ بر اساس جدیدترین اطالعات 
مالى حسابرسى شده از شرکت فروشگاه هاى رفاه، سود خالص این شرکت در سال مالى منتهى به 30 مهر 

سال 94 نیز با کاهشى جدى مواجه بوده و به حدود 15 میلیارد تومان رسیده است.
در این باره گفتنى است که فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه، بزرگ ترین فروشگاه موجود در سطح کشور به 

شمار مى آید و گردش مالى نزدیک به هزار میلیارد تومانى در سال دارد.

«الرپوبلیـکا» چـاپ ایتالیا نوشـت: آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى همواره بـه ماهیت 
عملگراى خود، مقاوم در برابر افراط گرایى ها و متمایل به مذاکره وفادار ماند. 

به گزارش انتخاب، این روزنامه ادامه داده است روحانى رئیس جمهور با فوت وى یک 
حامى ارزشمند را از دست داد. این رفسـنجانى بود که بعد از رد جنجالى نامزدى اش از 
سوى شوراى نگهبان در سال 2013 از ایجاد جنجال صرفنظر کرده بود و با حمایت از 
نامزدى حسن روحانى، فرد میانه رویى که مدت هاى مدیدى در کنار او کار کرده بود، 

او را به ریاست جمهورى رساند.
پیوند نیروها میان رفسنجانى و اصالح طلبان این امکان را براى ایران فراهم آورد که 
درها را به روى جهان باز کند و توافق هسـته اى را به امضا برساند. رفسنجانى پیش از 

آن یعنى در سـال 1997 خواسـتار آن بود یعنى زمانى که رئیس دولت اصالحات روى 
کار آمده بود لیکن در آن زمان کارایى نداشت. هشـت سال ریاست جمهورى احمدى 
نژاد مى بایسـت طى مى شـد تا همه متوجه این موضوع مى شـدند کـه فرصتى را از 

دست دادند.
ریاست جمهورى وى که در سال 1989 آغاز شده بود، اولین تالش براى گشایش ایران 
به شمار مى رفت. وى به محض انتخاب شدن «دوران بازسازى» را اعالم کرد. جنگ 
تأثیر وحدت بخشى بر مردم ایران گذاشته بود، لیکن براى کشور خرابى به بار آورده بود.

رفسنجانى وعده توسعه و بهبود وضعیت زندگى داده بود لیکن انزواى بین المللى ایران 
مانعى بیش از حد سنگین بود و در دوره دوم ریاست جمهورى اش میزان فقر و بیکارى با 
افزایش روبه رو بود. رشد تصاعدى جمعیت کشور هم مزید بر علت بود (33 میلیون نفر 

جمعیت کشور در سال 1976، بیست سال بعد به 68 میلیون نفر رسیده بود).
رفسنجانى یقین داشت که فقط یک سیاست میانه رو مى توانست ایران را نجات دهد 
که حتى در سال 2005 در مقابل احمدى نژاد نامزد شده بود تا کشور را از افراط گرایى 
نجات دهد. لیکن در انتخابات شکست خورد. در میتینگ نهایى در سالن بزرگ دانشگاه 
تهران از دانشجویان خواسته بود به او رأى بدهند و آنها را متقاعد کرده بود. آنان در پایان 
فریاد هاشمى، حمایتت مى کنیم سر داده بودند اما دیگر دیر شـده بود. او در انتخابات 
شکست خورد اما مغلوب نگردید. سرانجام نیز در سال 2013 موفق شده بود کارى کند 
یک فرد میانه رو انتخاب شود. در انتخابات آینده که در ماه مِ ى برگزار خواهد شد، زمانى 
که اصولگرایـان نبردى بى وقفه به منظـور جلوگیرى از انتخاب مجـدد روحانى به راه 

خواهند انداخت، فقدان رفسنجانى احساس خواهد شد.

پرونده میلیاردر نفتى 
وارد فاز جدیدى خواهد شد

فیش نجومى مدیرعامل 
فروشگاه رفاه هم منتشر شد

گزارش روزنامه ایتالیایى الرپوبلیکا از درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت ا... هاشمى چگونه احمدى نژاد را مغلوب کرد؟ 

ى با همکارى سایر نهادها به کشور مسترد شد.
ـىضمن ارائـه توضیحاتى در خصوص 

یم گیرى درباره بابک زنجانى باید
کمقطعى درباره وى منوط شود.
ردى کـه از محتویـات پرونده 
ونده را مطالعه کردم، مى دانم

رد مى تواند خیلى از مسـائل را 

ى که وجود دارد 
تاجرایى خرید 
ارها از طریق
 در عملیات 
ى داشـت. 
ن فرد که 
تنقش 
 خیلى
 نفتى
شده، 
وکل
مین

کرد. 
قعیت 

سرنوشت 
ره خورده است 

 به کشـور رفت و 
گر به کشور نیامد. 
لزى اقدام شده بود 

رى این متهم، پرونده
احکامى نیز منجر  ور

هم اصلـى این پرونده 
ن عالى کشـور تأیید
 دو متهـم دیگر این
تـوح نگـه داشـته

■■■
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رئیس جامعه متخصصان داخلى ایران نسبت به خالى شدن 
پزشکان حاذق از بیمارســتان هاى دولتى با اجراى قانون 
منع فعالیت همزمان پزشکان دولتى در بخش خصوصى 
هشدار داد. ایرج خسرونیا درباره تبعات قانون منع فعالیت 
همزمان پزشکان دولتى در بخش خصوصى اظهار داشت: 
در خصوص این مصوبه بر خالف دیدگاه برخى ها که عنوان 
کردند مطب هاى زیادى تعطیل مى شــود، نظر و دیدگاه 
معکوس آن را دارم و معتقدم اتفاقاً پزشکان بیشتر به سمت 
مطب دارى رو مى آورند. رئیس جامعه متخصصان داخلى 
ایران ادامــه داد: بنابراین با اجراى ایــن قانون تعدادى از 
پزشکان بازنشسته، سهامداران بیمارستان ها و کسانى که 

در مطب هایشان درآمد خوبى دارند به هیچ عنوان فعالیت 
در بخش دولتى را نمى پذیرند و به نوعى نیز بیمارستان هاى 
دولتى از حضور پزشــکان حاذق خالى مى شود. خسرونیا 
درباره راه حل و پیشنهاد براى حضور منظم پزشکان حاذق 
و اساتید در بیمارستان هاى دولتى عنوان کرد: این کار باید 
از بدو فعالیت استخدام اســتادیار صورت پذیرد کما اینکه 
چندسالى هســت این کار در حال انجام است ولى باید به 
صورتى یک پزشــک حاذق را تأمین مالى کنند که دیگر 
پزشک نیاز نداشته باشد در بخش خصوصى فعالیت کند 
و پرداختى ها به پزشــکان نیز به مانند امــروز که با تأ خیر 

چندماهه است صورت نپذیرد.

رئیس دانشــگاه فنى و حرفه اى کشور از تغییر وضعیت 
مدرسان حق التدرس دانشگاه فنى و حرفه اى در سراسر 

کشور خبر داد.
به گزارش مهر، مسعود شــفیعى اظهار داشت: در حال 
حاضر 700 مدرس دانشگاه فنى و حرفه اى حق التدریس 
هســتند که به زودى تعیین وضعیت خواهند شــد. وى 
افزود: بر اساس برنامه ششــم، مقرر شده این مدرسان 
به صورت قــراردادى فعالیت خود را در این دانشــگاه 

ادامه دهند.
شفیعى همچنین از پرداخت بدهى حق التدریس ها خبر 
داد و بیان کرد: بودجه دانشگاه فنى و حرفه اى در سال 

92 تقریباً  192 میلیارد تومان بود که با رشد 200 درصدى 
اکنون به 450 میلیارد تومان رسیده است و بر این اساس 

توانستیم بدهى هاى دانشگاه را به صفر برسانیم.
رئیس دانشگاه فنى و حرفه اى کشور با اشاره به تالش 
جدى براى جذب 100 درصــدى بودجه تصریح کرد: با 
جذب کامل بودجه، وضعیت رفاه اساتید و کارکنان این 

دانشگاه بهبود خواهد یافت.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود در مورد بازار کار 
دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه فنى و حرفه اى بیان 
کرد: در حال حاضر 80 درصد دانشجویان این دانشگاه ها 

به راحتى جذب بازار کار مى شوند.

مدرسان حق التدریس 
قراردادى مى شوند

پزشکان حاذق از
 بیمارستان هاى دولتى مى روند

افسردگى تحصیلکرده ها
عضو کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
بیکارى مشکل امروز جوانان اسـت، خطاب به رئیس 
جمهور گفت: دولت یازدهم و مجلس دهم توجه کنند 
که هیچ کارى مهمتر از حل مشـکل اشـتغال جوانان 
و على الخصوص جوانان تحصیل کرده بیـکار ندارند، 

جوانان افسرده شده اند.
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى با بیان اینکه بزرگ ترین 
مشـکل این مردم بیکارى جوانان شـان اسـت، افزود: 
بزرگ ترین سرمایه انسانى کشـور عین شمع در حال 

آب شدن هستند. 
وى اظهار داشت: در کشور با توجه به ترکیب جمعیتى، 
کسـب و کارهاى کوچک خانگـى مى  توانـد بازدهى 
مناسـبى داشـته و در کوتاه مدت یا میان مـدت در رفع 

معضل بیکارى مؤثر باشد.

ما کنسرت نمى خواهیم...
جمعى از طالب و روحانیون بسـیجى و اساتید مدرسه 
علمیه النبـى(ص) بندرعباس طى نامـه اى خطاب به 
مسـئولین هرمزگان، خواستار لغو کنسـرت هاى این 

شهر شدند.
قسمتى از متن این نامه به شرح زیر است:

اینجانبان ضمن اعتراض شدید خود نسبت به برگزارى 
مکرر  کنسرت ها و مجالس عمومى لهوى که بعضاً در 
اماکن مربوط به بیت المال و به نام شهدا  و همراه با عدم 
رعایت موازین شرعى و مصداق بارز منکر بوده، خواستار 

پیگیرى در برچیده شدن این گونه مجالس مى باشیم.

زنان رئیس جمهور
معاون امـور زنان و خانواده ریاسـت جمهـورى گفت: 
تاکنون هیچ منعى براى حضور زنان در انتخابات ریاست 
جمهورى نبوده و آنان مى توانستند براى این انتخابات 

ثبت نام کنند.
شـهیندخت موالوردى خاطرنشـان کرد: به طور کلى 
اکنون شاخصه هاى رجل سیاسى را بررسى و به صورت 
شفاف اعالم مى کنند تا کمتر با حرف و حدیث هایى که 

وجود دارد مواجه باشیم. 
وى اضافه کـرد: در دوره هایى که زنان براى انتخابات 
ریاسـت جمهورى ثبت نـام کردند، حتى اگـر زنان رد 
صالحیت مى شدند بخاطر زن بودن آنها نبوده اما مهم 
این اسـت که باید ببینیم که در مراحل بررسـى ها چه 

اتفاقى رخ خواهد داد.

اقیانوس اطلس و شادمهر 
چند روزى اسـت که شایعه بازگشت شـادمهر عقیلى 
به ایران در فضاى مجازى منتشـر شـده و بسیارى از 
طرفداران وى در صفحات شخصى شادمهر از او درباره 

بازگشت به ایران سئوال مى کردند. 
این خواننده با انتشار متنى به این شـایعه ها پایان داد: 
«براى اینکه به شایعات پایان بدهم واسه اولین و آخرین 
بار این پسـت را به مدت یـک روز باال نگه مـى دارم و 
بعد پاك مى کنم و اگر اشکال نداره دیگه در این مورد 
کامنت نزارید.  من پارسال توسط وکیل خودم وصیت 
کردم که اگه واسم اتفاقى افتاد به هیچ وجه بدن من به 
ایران برنگرده، اون رو بسـوزونن و خاکسـترش رو در 

اقیانوس اطلس بریزند.»

کشف گیاه جدید در مشهد
محققان دانشگاه فردوسى گونه جدیدى از گیاه زنبق 
را کشـف کردند که این گیاه با نام «زنبق فردوسـى» 
ثبت شد. این گونه گیاهى براى نخستین بار از کوه هاى 
هزارمسجد و ا...  اکبر در شمال استان خراسان  رضوى 
جمع آورى شده و به عنوان گونه جدیدى براى علم گیاه 

شناسى و دنیا معرفى شده است.
این گونه جدید، به افتخار شـاعر بلندآوازه ایران زمین، 
 Iris ferdowsii حکیم ابوالقاسم فردوسى، به نام علمى

یا «زنبق فردوسى» نامگذارى شد.
با توجه به جمعیت هاى بسـیار پراکنده این گونه و نیز 
تخریب زیستگاه ها بر اثر چراى بى رویه دام، شخم  زنى 
مراتع کوهسـتانى بـراى کشـاورزى دیـم و عملیات 
جاده سـازى، این گونـه گیاهى بـر مبنـاى معیارهاى 
اتحادیـه جهانى حفاظـت از طبیعت گونـه اى درخطر 

انقراض محسوب مى شود.

چرك نویس

هر ملتى میراثى دارد که در حفظ و نگهدارى آن کوشاست، 
یکى از این میراث گرانبها که در خراســان رضوى و در 
نزدیکى شهر فیروزه قرار گرفته، معدن فیروزه است که 
مى توان از این معدن به عنوان بزرگ ترین معدن طالى 

فیروزه اى یاد کرد.
به گزارش مهر، نام فیروزه تداعیگر معدن فیروزه نیشابور 
است، معدنى که پس از هفت هزار ســال هنوز چراغى 

روشن در دل کوه دارد. 
قدیمى ترین تراش از فیروزه معدن نیشابور مجسمه اى به 
شکل یک گوساله است که حدود هفت هزار سال قدمت 
دارد. معدن فیروزه نیشابور که یکى از منحصربه فردترین 
معادن جهان است که ســاالنه بین 30 تا 40 تن سنگ 
فیروزه از آن استخراج شده و حدود 20 درصد آن به صورت 
نگین تراش مى خورد؛ همچنین بیــش از 300 کارگاه 
تراش فیروزه در این شهر و 25 استادکار بر روى هنر فیروزه 

تراشى به صورت تخصصى فعالیت مى کنند.
این معدن تا سال 1381 در اختیار بخش دولتى قرار داشت 
که سهم اهالى دو روســتاى مجاور فقط خاك خوردن و 
تماشاى عبور و مرور کامیون ها بود و بس. اما با پیگیرى 
هاى صورت گرفته توسط مردم، مدیریت بهره بردارى از 
معدن فیروزه از سال 81 به اهالى این دو روستا واگذار شد و 
در پى آن شرکت تعاونى نیز تشکیل شد که هم اکنون 165 
کارگر که همه از اهالى این دو روستا هستند در این معدن 

مشغول به کارند.

کنترل بازار معدن فیروزه از دست خارج 
شده است

یکى از کارگران این معدن در خصوص مشکالت بزرگ 
ترین معدن فیروزه اظهار داشــت: ما در ایران یک معدن 
فیروزه داریم اما متأسفانه کنترل بازار این معدن بى نظیر 
از دست خارج شده است. وى ادامه داد: شرکت بهره بردار 
معدن فیروزه توانایى مدیریت و رقابــت در بازار تحول 

را ندارد.
این کارگر مجموعه فیروزه اى با بیان اینکه باید پذیرفت 
که شیوه هاى سنّتى در دنیاى مدرن پاسخگو نیست، افزود: 
در صنعت فیروزه نیز به شکلى در حال «خام فروشى» و 
قناعت به ارزش افزوده حداقلى هستیم، بنابراین مسئوالن 

باید در این خصوص تدبیرى بیاندیشند.

وى تأکید کرد: ادامه روند کنونى، فیروزه نیشــابور را که 
با نام این شــهر گره خورده، به آغوش کشورهاى دیگر 

مى فرستد.

مرگ تجارت فیروزه نزدیک است
یکى دیگر از کارگران این معدن از به تاراج رفتن سنگ 
فیروزه در کف خیابان ها اظهار نگرانى کرد و گفت: عاقبت 
گرانقیمت ترین معدن جهان از  نمایــش در موزه هاى 
جهانى به بساط در کف خیابان هاى نیشابور رسیده است. 
وى عنوان کرد: همچنین این سنگ در شهرهاى اطراف 
نیشابور نیز به صورت دستفروشى عرضه مى شود و این 

یعنى که مرگ تجارت فیروزه نزدیک است.
وى در ادامه افزود: متأسفانه این گوهر ناب، امروزه با قیمتى 

ارزان از معدنکاران خریدارى و پس از فرآورى شــدن با 
قیمت هاى گزافى به کشورهاى اروپایى و آمریکایى صادر 
مى شود، بنابراین، این هنر ناب و اصیل که نگینى آسمانى 
است هنوز به خوبى مدیریت نشده و نیاز دارد که پرونده 
سنگ هاى فیروزه در افق هاى چشم انداز میراث فرهنگى 

بهتر دیده شود تا به سوى ثبت جهانى حرکت کند.
فرماندار شهرستان فیروزه نیز با اشاره به قدمت این معدن 
و کیفیت مرغوب ترین فیروزه دنیا در این شهرستان، اظهار 
داشت: روســتاى معدن عالوه بر دارا بودن استعدادهاى 
طبیعى و بکر بودن و نیز جاذبه اقتصادى براى ســرمایه 
گذاران،  مى تواند پایتخــت بدون رقیب هنرهاى فیروزه 

دنیا باشد.
صالحى افزود: قصد داریم تا روســتاى معدن فیروزه را 

به عنوان یک مدل خاص گردشــگرى مبتنى بر اقتصاد 
مقاومتى معرفى کنیم، از این رو مى کوشیم تا این منطقه به 
عنوان منطقه ویژه گردشگرى اقتصادى در نظام روستایى 

کشور شناخته شود.
وى تصریح کرد: هدف ما این اســت که همه هنرهاى 
خاص و تلفیقى با سنگ فیروزه در بازارچه فیروزه روستایى 

خودنمایى کند.
صالحى به طرح هاى پیشــنهادى دیگرى نظیر سرمایه 
گذارى در حوزه گردشــگرى این معدن نیز اشاره کرد و 
افزود: تالش داریم با برنامه ریزى هاى صورت گرفته و 
جلب نظر سرمایه گذار بتوانیم پذیراى گردشگران داخلى 
و خارجى اى باشیم که عالقه  مند به بازدید از کهن ترین 

معدن دنیا هستند.

مجلس در مصوبه اى دســتگاه ها و شرکت هاى دولتى 
و غیردولتى را موظف کرد با درخواســت بازنشستگى 
بانوان شــاغل با 20 ســال ســابقه خدمت موافقت 

کنند.
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى با الحاق ماده اى 
به برنامه ششــم مقرر کردند دســتگاه ها، سازمان ها 
و شــرکت هاى دولتــى و عمومــى غیردولتــى تابع 
صندوق هاى بازنشســتگى اعم از کشــورى یا تأمین 
اجتماعى موظف هســتند با درخواســت بازنشستگى 
بانوان شاغل که داراى حداقل 20 سال سابقه خدمت 
هستند بدون محدودیت سنى موافقت کنند. به موجب 
این مصوبه میزان محاســبه حقوق آنها بر اساس تعداد 

سال هاى کارکرد و پرداخت حق بیمه شان خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنیــن در ماده الحاقى دیگرى 
مصوب کردند در راستاى اجراى قانون تعرفه خدمات 
پرستارى مصوب سال 1386 مجلس شوراى اسالمى، 
تعرفه هاى خدمات پرســتارى در سقف کارانه به گروه 

پرستارى پرداخت شود.
وکالى ملت در ادامه بندى را به الیحه برنامه پنج ساله 
ششم توســعه الحاق کردند که بر اســاس آن تمامى 
رانندگان وسایل نقلیه سنگین بین شهرى راه سازى و 
راهدارى که داراى 30 سال سابقه گواهینامه پایه یک 
رانندگى هستند و 25 سال سابقه پرداخت بیمه دارند، 

مى توانند با 25 روز حقوق بازنشست شوند.

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش از 
جزئیات آیین نامه تغییر رشــته دانــش آموزان در پایه 

دهم خبر داد.
على زرافشــان در خصوص جزئیــات تصویب آیین 
نامه تغییر رشته دانش آموزان پایه دهم اظهار داشت: 
دانش آموزان پایه نهم که انتخاب رشــته خود را انجام 
مى دهنــد و در پایه دهــم در همان رشــته تحصیل 
مى کنند در صورتى که از انتخاب رشــته خود راضى 
نباشــند مى توانند در پایان ســال تحصیلى پایه دهم 

درخواست تغییر رشته دهند.

وى افزود: دانش آموزانى که قصد تغییر رشــته دارند 
باید شــرایط الزم را از نظر تحصیلى داشته باشند چرا 
که نمرات آنها در رشته مدنظر در فرم هدایت تحصیلى 

مورد بررسى قرار مى گیرد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
اداره آموزش و پرورش براى توازن بیشــتر در خواست 

بررسى مى دهد.
زرافشان در پایان ادامه داد: دستور العمل این آیین نامه 
به استان ها ابالغ شده است و در روزهاى آینده جزئیات 

بیشترى از آن مشخص مى  شود.

رئیس اداره مراقبــت بیمارى هــاى واگیر وزارت 
بهداشــت گفت: در صــورت مشــاهده پرندگان 
مرده بــه تیم بهداشــتى وزارت بهداشــت اطالع 
داده شــود تا از آن پرنده تلف شــده نمونه بردارى 

شود.
محمــود ســروش در گفتگــو بــا میــزان اظهار 
داشت:درحال حاضر به دلیل رسیدن فصل مهاجرت 
پرندگان وحشى، موج جدیدى از آنفلوآنزاى پرندگان 

در تاالب ها مشاهده شــده که تلفات بسیارى هم 
براى پرندگان داشته است.

وى افزود: توصیه مى شود مردم به خصوص کودکان 
از پرندگان نگهدارى نکنند و به آنها دســت نزنند و 
در صورت مشــاهده پرندگان مرده به تیم بهداشتى 
وزارت بهداشت اطالع دهند تا از آن پرنده تلف شده 

نمونه بردارى شود.
رئیس اداره مراقبــت بیمارى هــاى واگیر وزارت 

بهداشــت در ادامه گفــت: اخیراً تبلیغات ســوئى 
در خصوص مصــرف مرغ ها و تخم مرغ ها شــده 
اســت و گفته شــده که از مصرف این مواد غذایى 
پرهیز شــود که بایــد بگویم این تبلیغات درســت 
نیســت و آنچه زیــر نظر ســازمان دام پزشــکى 
تولیــد مى شــود هیــچ مشــکلى نــدارد و مردم 
مى توانند بــا خیال راحــت این مواد را اســتفاده 

کنند.

معلم فداکار پیرانشــهرى با 30 سال ســابقه تدریس 
به صورت داوطلبانه روزانه 30 کیلومتر با ماشــین و 5 
کیلومتر را پیاده در دل کوهستان  براى آموزش و تعلیم 

سه دانش آموز روستایى طى مى کند.
به گزارش فارس،  معلم روســتاى مرزى بــدر آباد از 
توابع استان آذربایجان غربى در سال آخر خدمت خود 
داوطلبانه کار تعلیم و تربیت سه دانش آموز روستایى را 

به عهده گرفته است.
این روستاى مرزى و جنگلى که در 35 کیلومترى شهر 
پیرانشــهر واقع شده است تا چند ســال پیش مدرسه 
نداشــت و دانش آموزان آن باید در روستاهاى اطراف 

مشغول تحصیل مى شدند یا ترك تحصیل مى کردند.
با مستقر کردن یک کانکس 6 مترى توسط آموزش و 
پرورش شهرستان پیرانشهر و اعزام معلم از سال 1393 
به بعد، این روستا داراى مدرسه شد و روند ترك تحصیل 

دانش آموزان این روستا متوقف شد.
این معلم پیرانشهرى در این روستا غیر از درس دادن به 
سه دانش آموز دختر که در پایه هاى مختلف تحصیلى 
مشغول تحصیل هستند، هر شــب براى دیگر اهالى 
روستا که از نعمت ســواد بى بهره هستند و سال هاست 
که آرزوى باسواد شــدن را دارند، کالس هاى نهضت 

سوادآموزى دایر کرده است.

«صالح الدین سخنور» معلم فداکار پیرانشهرى در این 
خصوص گفت: براى رســیدن به روستاى بدر آباد، 30 
کیلومتر از شهر پیرانشهر تا روستاى بدر آباد را با ماشین 

و 5 کیلومتر بعدى را پاى پیاده طى مى کنم.
وى افزود: با 30 ســال ســابقه تصمیم گرفتم بخاطر 
رضاى خداوند، خدمت به کشــور و بــا وجود تحمل 
مشــکالت و دورى راه در خدمت آمــوزش به دانش 

آموزان روستاى مرزى بدر آباد در این مدرسه باشم.
روستاى بدرآباد داراى ده  خانوار بوده و در 35 کیلومترى 

شهرستان پیرانشهر از توابع بخش مرکزى قرار دارد.

7000 سال بعد...

فداکارى معلم پیرانشهرى  زنان با 20 سال سابقه بازنشسته مى شوند

جزئیات تغییر رشته دانش آموزان سال دهمموج جدید آنفلوآنزاى پرندگان در کشورموج جدید آنفلوآنزاى پرندگان در کشور

نمایندگان مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
را مکلف کردند طرح الزم بــراى ایجاد بیمه تأمین 
اجتماعى زنان خانه دار داراى حداقل ســه فرزند را 

تهیه کند.
نمایندگان مجلس شوراى اســالمى با تصویب بند 
دیگرى از ماده 118 الیحه برنامه ششــم توســعه، 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى را مکلف کردند 
در راستاى سیاست هاى تحکیم خانواده ظرف شش 
ماه بررســى و طرح الزم براى ایجــاد بیمه تأمین 
اجتماعى زنان خانــه دار حداقل داراى ســه فرزند 
را فراهم کــرده  و براى تصمیم گیــرى قانونى ارائه 

دهد.
عالوه بــرآن در بند(ج) بهارستان نشــینان دولت را 
مکلف کردند بخشــى از اعتبارات عمرانى خود را در 
قالب بودجه ســنواتى به تأمین خوابگاه هاى مناسب 
براى دانشــجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت 
اســتفاده از این خوابگاه ها با زوجیــن داراى فرزند 

مى باشد.

زنان خانه دار
 داراى 3 فرزند 
بیمه مى شوند

کهن ترین معدن فیروزه کشور در یک قدمى نابودى قرار گرفت

رئیس مرکز توسعه پیشــگیرى سازمان بهزیستى 
کشور گفت: طى دو سال گذشته هزار و350 جنین 
معلول شناسایى و با هماهنگى پزشکى قانونى سقط 
جنین انجام شده، این درحالى است که چنانچه این 
کودکان به دنیا مى آمدند و به طور متوسط 18 سال 
زندگى مى کردند، هزینه هــاى مادى، اجتماعى و 

خانوادگى زیادى بر جامعه تحمیل مى شد.
مجید رضازاده در گفتگو با ایسنا،  در خصوص سقط 
قانونى جنین با تأکید براینکه تنها جنین هاى داراى 
معلولیت شدید سقط مى شوند، گفت: به عنوان مثال 
نابینایى  سقط نمى شــود اما معلولیت هاى ذهنى 
شــدید که توان زندگى را از فرد مى گیرند، ســقط 

خواهد شد.
وى همچنین با بیان اینکــه در حال حاضر پس از 
انجام مشــاوره ژنتیک در صورت لزوم، سقط هاى 
درمانــى انجام مى شــود که از اهمیت بســیارى 
برخوردار است، گفت: اگر نتیجه آزمایشات ژنتیکى 
فرد باردار نشان دهد که جنین وى مبتال به معلولیت 
شدید است با مجوز سازمان پزشک قانونى تأییدیه 
سقط درمانى اخذ مى شود تا نوزاد مبتال به معلولیت 

شدید متولد نشود.
رئیس مرکز توسعه پیشــگیرى سازمان بهزیستى 
کشور با تأکید براینکه هزینه فایده مشاوره ژنتیک 
یک به 100 است اظهار داشت: در حال حاضر 250 
مرکز مشاروه ژنتیک در کشور داریم که 200 مرکز 

خصوصى بوده و حدود 45 مرکز دولتى هستند.
رضازاده افزود: چنانچه مراکز خصوصى تشخیص 
دهند فرد نیازمند آزمایــش بضاعت مالى کافى را 
ندارد از سازمان بهزیستى یارانه گرفته و مشاوره و 

آزمایش را به صورت رایگان انجام مى دهند.
رئیس مرکز توسعه پیشــگیرى سازمان بهزیستى 
کشور در خصوص «مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج» 
اظهار داشت: در گذشته افراد یا اصًال براى مشاوره 
ژنتیک مراجعه نمى کردند یا زمانى به مراکز مشاوره 
مى آمدند که باردار بودند که این زمان براى اقدامات 
انجام شده خیلى کارآمد نیست، این درحالى است 
که بهترین زمان براى انجام مشاوره ژنتیک زمانى 

است که فرد هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته است.

کدام جنین ها
 سقط مى شود؟
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تمدید نمایش 
«سه شب با مادوکس» 

نمایش «سه شب با مادوکس» به کارگردانى رهام 
بحیرایى تــا هفتم بهمن ماه تمدید شــده و به روى 

صحنه تاالر هنر اصفهان مى رود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، این نمایش تنهایى انسان معاصر 
را در مواجهه با خودش به تصویر مى کشد و به نوعى 
شرح حال انسان امروز در تمام جوامع و کشورهاست 

و دغدغه اجراى آن به سال ها قبل برمى گردد.
نمایش «سه شب با مادوکس» به کارگردانى رهام 
بحیرایى با ایفاى نقش بهزاد ســیفى، فرهاد فتحى، 
مهسا کاظمى،  احســان صفرى و ایمان نظیفى اجرا 

مى شود.
این نمایش تــا هفتم بهمن ماه تمدید شــده که هر 
شب ساعت 18 در سالن کوچک تاالر هنر اصفهان 
ســازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان به 

اجرا در مى آید.

پرداخت مطالبات 11 هزار نفر 
از بازنشستگان پیش از موعد

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: باتالش و پیگیرى نمایندگان استان اصفهان 
مطالبات 11 هزار نفر از بازنشستگان پیش از موعد در 

برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.
ســمیه محمودى عنوان کرد: نماینــدگان مجلس 
شوراى اســالمى در جریان بررســى مواد ارجاعى 
الیحه برنامه ششم توســعه کل کشور با اصالح بند 
(ب) ماده 13 این الیحه با 125 رأى موافق، 52 رأى 
مخالف و هشت رأى ممتنع از مجموع 216 نماینده 

حاضر موافقت کردند.

 دهه فجر فرصتى براى تزریق 
شور و نشاط به جامعه است

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: دهه مبارك فجر فرصت طالیى براى 

ایجاد نشاط در جامعه است.
جعفر عســکرى اظهار داشــت: اینکه خدا در کتاب 
آسمانى ما مى فرماید گذشته را یاد آور شوید و عبرت 
بگیرید در واقــع درس هاى بزرگى اســت که باید 
بیاموزیم، روزهاى تاریخى همانند 22بهمن، 13آبان، 
روز قدس،9 دى و... نماد اقتدار ملت و انقالب ماست 
و پشتوانه این انقالب همین مردم و والیت مى باشد 
و اگر این دورکن اساسى از نظام گرفته شود؛ چیزى از 

انقالب نمى ماند.

انتشار اوراق اختیار فروش 
سهام فوالد مبارکه

اولین اوراق اختیار فروش ســهام منتشــره در بازار 
سرمایه به نام فوالدمبارکه ثبت شد تا سهامداران این 
شرکت بتوانند با خرید ورقه مذکور، سهام خود را در 

برابر ریزش هاى احتمالى قیمت بیمه کنند.
این اوراق که این بار توسط صندوق توسعه بازار و با نام 
فوالد مبارکه منتشر شده اند کلیه ویژگى هاى اوراق 

اختیار معامله اروپایى را در خود دارند.
بر این اســاس، دارنده هر ورق فروش فوالد مبارکه 
مى تواند ده هزار سهم فوالد خود را در سررسید(25 
بهمن سال جارى) به قیمت اِعمال مندرج در قرارداد 

به فروش برساند.
این ویژگى، امکان بیمه شدن قیمت سهم را به صاحب 
دارایى مى دهد تا در زمان ریزش سهم، با اعمال اختیار 

فروش خود، از ریزش بازار مصون بماند.

 تخصیص اعتبارات 
تملک دارایى در گلپایگان

فرماندار گلپایگان گفت: تاکنون 45درصد اعتبارات 
تملک دارایى شهرستان تخصیص یافته است.

حسین فراست اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایى 
این شهرستان اختصاص داده شده است که مسئوالن 

براى وصول این اعتبارت اقدام الزم را انجام دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: از 88 هزار و 606 خانوارتحت پوشش کمیته امداد، 

20 درصد بیمه تأمین اجتماعى هستند.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه از ابتداى ســال جارى 
تاکنون،12 میلیارد و 900 میلیون تومان حق بیمه تأمین 
اجتماعى براى 17 هزار و 923 نفر از افراد تحت پوشش 
پرداخت شده است، اظهار داشــت: این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 15 درصدافزایش یافته است.
وى با بیان اینکــه از این تعداد 9 هــزار و 659 نفر زنان 
سرپرست خانوار و هشــت هزار و 204 نفر مددجویان 
طرح هاى اشــتغال و خودکفایى امداد هســتند، افزود: 

حمایت روحى و اجتماعى مددجویان تحت پوشــش از 
اهداف اجراى بیمه تأمین اجتماعى امداد، طى این مدت 

بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با 
اشاره به اینکه تاکنون حق بیمه قالیبافى و صنایع دستى 
شناســه دار براى 893 نفر از مددجویان تحت پوشش 
پرداخت شده اســت، ادامه داد: داشــتن سن باالى 35 
سال، نداشتن عضویت در صندوق هاى حمایتى شامل 
صندوق هاى بازنشستگى و روستایى، داشتن اوالد زیاد و 
نداشتن سابقه حق بیمه از جمله شرایط مددجویان براى 

پوشش بیمه تأمین اجتماعى است.

کارشناس مســئول تغذیه و نظارت توزیع شیر مدارس 
استان اصفهان گفت: پیش بینى مى کنیم طبق برنامه 
ریزى هاى به عمل آمده، در هفته اول بهمن ماه توزیع 
شیر مدارس را در قالب شیر پاستوریزه و استرلیزه داشته 

باشیم.
رمضان همت اظهار داشت: امسال نیز قرار بر این بود که 
توزیع شیر مدارس از مهرماه شروع شود اما به دلیل عدم 
تأمین اعتبار پرداخت بدهى هاى سال گذشته، این کار از 

مهرماه محقق نشد.
وى افزود: اجراى این طرح در ســال هاى گذشته نیز به 
دلیل کمبود اعتبارات اجرایى نشــده است و معموًال از 

اواسط ســال تحصیلى  آغاز مى شد در حالى که در سال 
کنونى براى اجراى این موضوع، دستورالعمل و شیوه نامه 
وزارت آموزش و پرورش را در 15 دى ماه دریافت کردیم.

وى تأکید کرد: اجراى توزیع شیر در همه مدارس استان 
اصفهان در شش هزار و 63 واحد آموزشى  و براى 886 
هزار دانش آموز و مربیان و همکاران فرهنگى شــاغل  
پیش بینى شده است.کارشناس مسئول تغذیه و نظارت 
توزیع شیر مدارس استان اصفهان بیان داشت:  توزیع شیر 
در دو مرحله صورت مى پذیرد. مرحله اول با تأمین اعتبار 
الزم  از هفته آینده اجرا مى شــود و اجراى مرحله دوم 

منوط به تأمین اعتبار از سوى دولت خواهد بود.

بیمه شدن خانواده هاى 
تحت پوشش کمیته امداد

شیر مدارس از هفته اول 
بهمن ماه توزیع مى شود

بزرگ ترین ویژه برنامه شهروندى با عنوان «پایه خنده» 
با حضور ستاره هاى استندآپ کمدى کشور در تاالر نگین 

سپاهان شهر برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، رضا شفیعى جم، مهران غفوریان، الیکا 
عبدالرزاقى، هومن حاجى عبداللهى، سروش جمشیدى و 
امیر کربالیى زاده از جمله کمدین هاى کشورى هستند که 

در این برنامه به اجراى برنامه مى پردازند.
برنامه «پایه خنده» از ســوى کمیته فرهنگ شهروندى 
سازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان برنامه 

ریزى شده که از 23 دى تا 15 بهمن روزهاى پنج شنبه و 
جمعه برگزار خواهد شد.

این برنامه هر هفته با اجراى استندآپ یک میهمان ویژه و 
کمدین هاى اصفهانى برگزیده جشنواره «ایستاده خنده» 
میزبان شــهروندان اســت که عالقه مندان براى کسب 
اطالعات بیشتر مى توانند با شــماره 34467360 تماس 

حاصل کنند.
عمــوم شــهروندان بــراى تهیــه بلیت و شــرکت در 
این برنامه مــى توانند به ســایت اینترنتى نــواى مهر

 NAVATEMEHR.IR مراجعه کنند.

کارشناس اداره هواشناســى استان اصفهان گفت: طى 
روزهاى سه شنبه(امروز) و چهارشــنبه(فردا) جو نسبتًا 
آرامى خواهیم داشت  آسمان این استان به صورت صاف 

تا قسمتى نیمه ابرى در خواهد آمد.
ســیدان در رابطه با افزایش آالینده ها در شهر اصفهان 
ادامه داد: در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه به دلیل اینکه 
هوا موج پایدارى را به خود مى گیرد، آالینده ها تا حد غبار 

صبحگاهى افزایش خواهند داشت.
وى با بیان اینکه با پایدارى هوا، شرایط براى گروه هاى 
حساس به حد ناسالم خواهد رسید اما مشکل ساز نخواهد 
بود، خاطرنشان کرد: پایدارى  آب و هوا در اصفهان شدید 

نیست و نیاز به صادر شدن اطالعیه نمى باشد.
کارشناس اداره هواشناسى استان اصفهان اضافه کرد: 
اســتان اصفهان در روز چهارشــنبه هفته جارى(فردا) 
شاهد ورود سامانه بارشى جدید و ضعیفى خواهد بود که 

بارندگى هاى بسیار خفیف را همراه خود خواهد داشت اما 
این موج ناپایدار مى تواند هــواى اصفهان را تا حدودى 

پاك و تمیز کند.
وى در ادامه اظهار داشــت:دما در روزهاى سه شــنبه و 
چهارشنبه افزایش خواهد داشــت اما در ساعات پایانى 

شب تغییر دماى محسوسى نخواهیم داشت.

استاندار اصفهان گفت:50 نفر از کارتن خواب هاى معتاد 
در گرمخانه پذیرش شده اند.

رسول زرگرپور اظهار داشت: بر اساس آمار اعالم شده در 
استان اصفهان با کشف حدود 33 تن مواد مخدر تغییرى 

نسبت به سال قبل گزارش نشده است.
وى با اشــاره به میزان مرگ و میر ناشى از مسمومیت 
حاد مواد مخدر، گفت: سهم زنان، هم در اعتیاد و هم در 
مرگ ناشى از آن 10 درصد است و طبق بخشنامه  وزارت 
بهداشت بیمارستان ها مکلف  هستند نسبت به شناسایى 
زنان معتاد باردار اقدام کنند تا روند درمان نوزاد و معرفى 

به بهزیستى انجام شود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه خیرین اســتان هاى 
اصفهان، کرمان و کردستان اقدامات خوبى در امر مبارزه 
با مواد مخدر و پرداخت هزینه هاى درمان انجام داده اند، 
گفت: در جمع آورى معتادان متهاجر نیز اقدامات خوبى 

از سوى این بخش صورت گرفته است.
زرگرپور با اشــاره به گزارش مدیرکل بهزیستى استان 
در خصوص کمپ هاى ترك اعتیاد گفت: در 9 ماه  اخیر 
90 کمپ با حدود 18 هزار نفر مراجعه در استان فعالیت 

مى کنند.
وى با بیــان اینکه بر اســاس این گــزارش 50 نفر از 
کارتن خواب هاى معتاد در گرمخانه پذیرش شــده اند، 
گفت: 50 نفر هم به مرکز ماده 16 اســتان ارجاع داده 

شده اند.
استاندار اصفهان بر جمع آورى معتادان متهاجر به توجه 
به فصل ســرما و همچنین بر در اختیار قرار دادن تعداد 
بیشــترى از خودرو و امکانات با بهترین کیفیت براى 
دستگاه هاى کاشــف از جمله نیروى انتظامى در جهت 
مبارزه  بهتر با این پدیده  خانمان سوز تأکید کرد و گفت: 
باید امکانات الزم براى کسانى که در مقابل مواد مخدر 

سینه سپر مى کنند فراهم شود.

با وجود آغــاز بارش هــا در شهرســتان فریدن و 
همچنین لغزنده بــودن محورهاى مواصالتى این 
شهرستان و بروز مشــکالت در فرآیند عبور و مرور 
خودروها، اکیپ هاى راهدارى این شهرستان،یک 

شنبه شب در این محورها حاضر نبودند.
به گزارش فارس، در همین راســتا عبور و مرور در 
محورهاى مواصالتى اصلى این شهرستان ازجمله 
داران-چــادگان، دامنه-خوانســار و داران-بوئین 
میاندشت به علت بارش گسترده برف دچار مشکل 
شده بود و با کندى صورت مى گرفت؛ به طورى  که 
در برخى قســمت هاى این مســیرها، جاده با برف 

پوشیده شده بود و رانندگى را دشوار کرده بود.
با توجه به آغاز طرح زمستانه وزارت راه شهرسازى 
و آماده باش اکیپ هاى اداره راهدارى و حمل  و نقل 
جاده شهرستان ها،انتظار مى رفت،نیروهاى راهدار 
در این شــرایط نامســاعد جوى در این محورهاى 
مواصالتى اصلى شهرســتان حضور داشته باشند 
اما در هیچیک از مسیرهاى اشاره  شده این اکیپ ها 
حاضر نبودند و این مشــکالتى را بــراى رانندگان 

ایجاد کرده بود.

100 کارتن خواب  در اصفهان شناسایى شدندجو آرام و پایدار براى امروز و فردا

مشکل در عبور و مرور 
همزمان با بارش برف

حضور  کمدین هاى معروف کشور در اصفهان

او لین آنفلوآنزاى فوق حاد طیــور در محمد آباد جرقویه 
اصفهان مشاهده شد. به گزارش خبرگزارى صداوسیما ،  
مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: بر اثر مشاهده 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در یکى از منازل مسکونى 
محمد آباد جرقویه ،70قطعه از پرندگان این روســتا به 

علت جلو گیرى از شیوع آنفلوآنزا معدوم شد . 
شهرام موحدى افزود: در بازرسى کارشناسان بهداشت 
این اداره کمتر از ده مرغ خانگى بر اثــر آنفلوآنزا در این 

منزل مسکونى تلف شدند . 
وى با  اشاره به اینکه حدود ســه ماه در این استان دوره 
آموزشــى،ترویجى وهشدارهاى بهداشــتى در زمینه 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به روستاییان و واحدهاى 

صنعتى طیور داده شده است، گفت : 11استان کشور هم 
اکنون در گیرمقابله با این بیمارى هستند . 

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه مردم 
اســتان براى تهیه فرآورده هاى خام دامى به مراکز  زیر 
پوشش حوزه دامپزشکى اســتان مراجعه کنند،افزود:به 
دلیل اینکه نمى توان از هیچگونه واکسیناسیونى براى  
مقابله با این ویروس استفاده کرد،تنها راه مقابله، معدوم 

کردن طیور است . 
وى به مــردم و مرغــدارى ها توصیه کــرد: به منظور 
جلوگیرى از شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان از نزدیک 
شــدن پرندگان مهاجر مانند کالغ و گنجشک به طیور 

خانگى خود خوددارى کنند . 

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان گفت: نمایشگاه، یک برند ترکیبى براى شهر و 

استان اصفهان ایجاد مى کند. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان، رسول محققیان در جریان بازدید مدیر و 
اعضاى تیم روابط عمومى شهردارى اصفهان از محل 
پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان اظهار داشت: در موضوع 
برند شــهرى اصفهان، اختالف نظرهایــى وجود دارد؛ 
برخى صنایع دستى را برند شهرى اصفهان مى دانند و 
برخى به موضوع گردشگرى، صنعت و یا فرش اصفهان 
مى پردازند و این موضوعات را برند شهرى اصفهان تلقى
 مى کنند؛ حال آنکه نمایشــگاه، تجمیع همه صنایع و 
زمینه ها در کنار یکدیگر است و یک برند ترکیبى را براى 

شهر اصفهان ایجاد مى کند.
وى با اشــاره بــه اینکه بــه عنوان 
مثال، برند شــهر فرانکفورت آلمان، 
نمایشــگاه هاى این شــهر اســت و 
این شــهر را به برگــزارى مهمترین 
نمایشــگاه هاى جهان مى شناسند، 
بیان داشت: دنیا به ســمت برندهاى 
ترکیبــى پیــش مــى رود و در مورد 
شــهر اصفهان نیــز با وجــود تنوع 
و تعــدد ویژگى هــا و شــاخصه ها،

 مى توان به این سمت حرکت کرد.
محققیــان، بــه نقش نمایشــگاه 

در توسعه شــهرهاى جهان اشــاره داشــت و با بیان 
اینکه متأسفانه اصفهان ده تا 15 ســال از روند توسعه 
نمایشــگاهى بى بهره بود، گفت: در سال هاى گذشته 
با وجود فضاى فیزیکى محدود توانستیم اصفهان را به 
عنوان یک شهر نمایشگاهى به ایران و برخى کشورها 
بشناسانیم اما اگر ظرفیت هاى نمایشگاهى در فضایى 
اســتاندارد و بین المللى، به موقع به کار گرفته مى شد، 
اصفهان به قطب نمایشگاهى خاورمیانه تبدیل شده بود.

محققیان، ضمن تشریح ظرفیت هاى پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان گفت: این پروژه 47 هکتار فضاى فیزیکى 
را شامل مى شــود که 17 هکتار آن مربوط به فاز اول و 
شامل 15 هزار مترمربع سالن نمایشگاهى، هشت هزار 
مترمربع فضاى خدماتى و بخشى از محوطه سازى است 

و امیدواریم تا نیمه اول سال 96 به بهره بردارى برسد.

آنفلوآنزاى فوق حاد طیور به اصفهان رسید نمایشگاه، برند ترکیبى شهر اصفهان است

بازداشت 235 شکارچى طى 9 ماه
ساسان اکبرزاده

«محیط زیســت از ارکان توســعه بوده و متأســفانه رشــد نامتوازن، 
کمبود آب، آلودگــى منابع آب، خــاك و هوا و... همــه محصول بى 
توجهى به فرآیند توســعه بوده، که خوب مدیریت نشــده اســت.این 
در حالى اســت که عمده شــهرهاى متراکم در شــعاع 50 کیلومترى 
شهر اصفهان بوده و صنعت، حمل و نقل و کشــاورزى در آنها مستقر 
شــده و در حال بهره بردارى اســت که از محیط زیســت اســتفاده 

مى کنند و این محیط، تحمل آن را ندارد.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان که در آستانه 29 دى 
روز هواى پاك با خبرنگاران گفتگــو مى کرد با اعالم این مطلب گفت: 
در موضوع آب، رشدى که در صنعت، کشاورزى، شهرنشینى و... ایجاد 
شد متناسب با شرایط ترسالى بوده و امروز در شرایط خشکسالى و نرمال، 
این موارد خارج از ظرفیت فعلى استان است و این اشتباه استراتژیک در 

توسعه مدیریتى است که بیش از حد پذیرش، آلودگى را تزریق کردیم.
حمید ظهرابى با بیان اینکه توسعه گردشگرى باید محور توسعه استان 
قرار مى گرفت افزود: امروز که به مشــکل محیط زیســت رســیدیم 
گردشگرى را محور توسعه و رفع چالش هاى زیست محیطى مى دانیم.

وى با اشاره به وظایف ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان 
محیط زیست اســتان اصفهان مخالف بســیارى از اتفاقاتى است که 
در فرآیند رشد صنعتى، کشاورزى، شهرنشینى اســتان افتاده بود و به 
صراحت با موضوع ایجاد کارخانجات در غرب استان مخالفت کرد ولى 

به این امر توجهى نشد.
این در حالى بود که بسیارى از توسعه گران که روزى به درخواست محیط 
زیست بى توجه بوده اند امروز خود از مطالبه گران محیط زیست هستند. 
اصفهــان  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
اظهــار داشــت: وظیفــه ســازمان محیــط زیســت اســتان، 
گوشــزد بــه موقــع مســائل و بیــان اثــرات فعالیــت هــا در 

بخش هــا ى مختلف بــراى تصمیــم ســازى تصمیم گیــران در
 برنامه ریزى هاست. ظهرابى با تأکید بر اینکه باید به سازمان حفاظت 
محیط زیست بیشتر توجه شود افزود: محور برنامه ششم توسعه بر تقویت 
بیشتر سازمان حفاظت محیط زیســت بوده و دولت تدبیر و امید، خود را 
دولت محیط زیست اعالم کرده اســت، بنابراین از اولویت هاى دولت، 
محیط زیست است که اتفاق بسیار خوبى است و البته مشارکت مسئوالن 
و مردم مى تواند در کنترل چالش و کاهش آلودگى هاى زیست محیطى 

بسیار نقش آفرین باشد.
ظهرابى گفت:برنامه جامع کاهش آلودگى منطقه مرکزى در سال 92 

تصویب شد و مبناى کار قرار گرفت .بر این اساس در 9 ماهه سال  92 
که مبناى این سازمان قرار گرفته، 74 روز هواى سالم، یک روز هواى 
پاك، 152 روز هواى ناســالم براى گروه هاى حساس، 71 روز هواى 
ناسالم براى عموم و ده روز هوا  در حالت هشدار اضطرارى و شرایط بسیار 
ناسالم بود در حالى که در 9 ماهه سال جارى تعداد روزهاى با هواى پاك 
هفت روز، 240 روز هواى ســالم، 58 روز هواى ناسالم براى گروه هاى 
حساس، سه روز هواى ناسالم براى عموم بود و روزهاى با هواى بسیار 

ناسالم نداشتیم.
وى ادامه داد: حــذف کامل مازوت با گوگرد 3 درصــد، تأمین، توزیع و 

نظارت بر کیفیت سوخت یورو 4، اجراى طرح کهاب، توسعه ناوگان داخلى 
و عمومى، مدیریت ترافیک، معاینه فنى خودروها و... از اقداماتى بود که 

در افزایش کیفیت هوا بسیار مؤثر بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 30 دستگاه 
اجرایى در برنامه جامع کاهش آلودگى هوا در استان دخالت دارند گفت: 
از 30 دستگاه، 15 دستگاه فعالیت مســتقیم دارند که البته در بین آنها، 
شرکت پخش فرآورده هاى نفتى، شــرکت گازو پلیس راهور عملکرد 
بسیار خوبى در کاهش آلودگى هوا داشته و مؤثر بوده اند،که در این میان از 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رضایت کامل نیست و باید بیشتر 
دغدغه در حوزه محیط زیست داشته باشند.ظهرابى در ادامه گفت: اراده 
جدى مسئوالن در اجراى آمایش سرزمینى مى تواند براى تمرکز زدایى از 

اصفهان به محیط زیست کمک کند.
وى همچنین از صدور هزار و 490 مــورد اخطار به واحدهاى آالینده که 
مسائل زیست محیطى را رعایت نکردند خبر داد و افزود: در 9 ماهه سال 
92، صدو هفتاد مورد پیگیرى قضائى واحدهاى آالینده در استان انجام 
شد که این میزان در 9 ماه امسال به 515 مورد رسیده است.ظهرابى با تأکید 
بر اینکه باید در ضابطه حمل سالح، اصالحاتى صورت گرفته و سالح ها 
مجهز به مکانیاب و حمل ســالح منوط به دریافت مجوز شود،گفت: در 
9 ماهه سال جارى 235 شکارچى متخلف با 116 قبضه سالح دستگیر 
شدند که 37 قبضه غیرمجاز بود. از ســوى دیگر 120 واحد تولید آجر و 
گچ در یکسال اخیر در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان در شاهین شهر و 
میمه و... پلمب شــد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به 
عنوان یک کارشناس اعتقاد دارد معاون رئیس جمهور همچنان سازمان 
حفاظت محیط زیست را زیرپوشش داشته باشد و با وزارتخانه شدن آن 
موافق نیســت و مى گوید: معاون رئیس جمهور مى تواند از وزرا توضیح 
بخواهد. البته چون سازمان حفاظت محیط زیست ضعیف نگه داشته شد 
ما نتوانستیم از جایگاه آن خوب بهره بردارى کنیم. این در حالى است که 
هر روز به وظایف ما اضافه شده و ساختار فعلى جوابگوى مطالبات نیست.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد
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تشکیل 16 کمیته براى 
برگزارى  دهه فجر در نطنز

فرماندار نطنز از تشکیل 16 کمیته اجراى برنامه هاى 
دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

یوسف حسنى گفت: باید از ابزارهاى جدید، خالقانه 
و هنرمندانه براى معرفى دستاوردها و تبیین جایگاه 
انقالب اسالمى استفاده شود.وى افزود: تمامى این 
کمیته  ها باید با ایجاد فضایى مناســب، باشکوه و با 
نشاط در جهت تبیین دستاوردهاى انقالب اسالمى 
و معرفى آنها به عموم مردم بــه خصوص جوانان و 
نوجوانان و نســل  هاى بعدى انقالب اسالمى گام 

بردارند.

ارسال کمک به 
مناطق جنگ زده سوریه  

مسئول بسیج سازندگى ســپاه ناحیه امام صادق (ع) 
اصفهان از ارسال کمک هاى نقدى و غیرنقدى براى 
مردم مظلوم سوریه و مدافعان حرم خبر داد.سرگرد 
پاسدار محمد مرادى افزود: در راستاى ابراز همدردى 
با مردم مظلوم ســوریه  و کمک به جبهه مقاومت و 
مدافعان حرم، کمک هاى نقدى و غیر نقدى شامل 
پتو، انواع لباس زمســتانه، کفش، مــواد خوراکى به 
همراه نان خشک جمع آورى و به وسیله پنج خودرو 
وانت به مناطق جنگ زده سوریه ارسال شد.وى اظهار 
داشت: همچنین به همراه کمک هاى غیرنقدى، 15 
میلیون ریال کمک نقدى نیز به آن مناطق ارسال شد.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان گفت: 
مصوبات شــوراى ترافیک اســتان براى اجراى طرح 
پارکومتر اخذ شــده و تا یک ماه آینده این طرح در 14 
خیابان اصلى شهر از جمله خیابان هاى آیت ا... طالقانى، 
آیت ا... شــمس آبادى، شیخ بهایى، شــهید بهشتى، 

چهارباغ باال و توحید اجرا مى شود.
به گفته علیرضا صلواتى قرار است طرح پارکومتر در 138 

خیابان شهر اصفهان به صورت مکانیزه اجرا شود.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداري اصفهان با 
بیان اینکه نظارت بر اجراى طــرح پارکومتر به صورت 
مکانیزه انجام مى شود، افزود: نظارت از طریق دوربین 

نصب شده بر روى یک دســتگاه خودرو انجام مى شود 
که این خودرو در خیابــان هاى مورد نظــر، گردش و 
تخلفات را ثبت مى کند و البته درصورت نیاز جریمه صادر

 مى کند.
وى یادآور شد: طرح پارکومتر دو ماه به صورت آزمایشى 

انجام مى شود.
صلواتى ادامه داد: خط کشى و شماره گذارى خیابان ها 
در حال تکمیل است و در این هفته دستگاه نارنجى رنگ 
پارکومتر براى پرداخت الکترونیک در حاشیه خیابان ها 
نصب مى شود و عملیات اجرایى آن از اواسط بهمن ماه 

کلید مى خورد.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: از یک 
ماه پیش قیمت گوشت هر 48 ساعت یکبار افزایش یافت 

اما در یک هفته اخیر، قیمت گوشت ثابت مانده است.
اصغر پورباطنى در گفتگو با مهر اظهار داشــت: در حال 
حاضر قیمت گوشت به کیلویى 36 هزار تومان رسیده که 

تاکنون بى سابقه بوده است.
وى با بیان اینکه هر ســال تا پایان سال قیمت گوشت 
تقریباً به مرز 30 هزار تومان مى رسید که بعد از عید و آغاز 
سال جدید قیمت کمى افت مى کرد، ادامه داد: امسال در 
صورتى که واردات گوشــت به اصفهان صورت نگیرد 

احتمال گران تر شدن گوشت وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان در پاســخ 
به این ســئوال که با صعود بى ســابقه قیمت گوشت، 
این ماده غذایى از سبد خانوار بســیارى از مردم حذف 
خواهد شد، آیا قرار نیست نظارتى روى قیمت ها صورت 
گیرد؟ ادامه داد: ما قدرت اجرایــى نداریم و تا زمانى که 
واردات گوشت به اســتان انجام نگیرد، نمى توان کارى

 کرد.
پورباطنى بیان داشــت: در یک دوره اى به مســئوالن 
هشدار دادیم که دام ســبک در حال صادر شدن است و 
چون اقدامى براى این کار نکردند اکنون قیمت گوشت 

قرمز افزایش یافت.

افزایش بى سابقه 
قیمت گوشت در اصفهان

پارکومتر بهمن ماه به 
خیابان هاى اصفهان مى آید

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 1073/95 خواهان احمد طائى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت اشرف کلنگى 
فشارکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شــنبه مورخه 95/12/14 ساعت 8/30 تعیین گردید، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31947 شعبه 53 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/825
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1042/95 خواهان جابر رئوفى نیا دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 121/850/000 ریال موضوع 
دو فقره چک به طرفیت آقاى على حاج  حیدرى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخ 95/12/1 ساعت 
5/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان 
شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى 
تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 31932 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/826
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-1051 خواهان جابر رئوفى نیا دادخواستی مبنی بر تقاضاى مطالبه ى مبلغ 50/000/000 
ریال یک فقره چک با احتساب تاخیر و تادیه به طرفیت امین شاهانى شهنى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز یکشنبه 
مورخ 1395/12/1 ساعت 6 عصر تعیین گردیده،  لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل 
اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـ ی اتـخـاذ خواهد شد .  م الف: 31933 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/10/827
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951255/ ش 11 خواهان صفرعلى محمدزاده با وکالت خانم مستوره محمدزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا دیندار تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/11 ساعت 8/30 صبح  
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه 
وکال مجتمع شوراى 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 مى شود. م الف:31934 شعبه 11  حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/828
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951256 ش 11 خواهان صفرعلى محمدزاده با وکالت خانم مستوره محمدزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا دیندار تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/12/11 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه 
وکال مجتمع شوراى 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 مى شود. م الف:31918 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/829 /10
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 664/95 خواهان سرور اصفهانى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محبوبه هندیجانى 
زاده تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 15/30 بعدازظهر 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 ارباب مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 31908 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/ 830 /10
ابالغ 

عطف به نامه شماره 3043/95 آن اجراى محترم در خصوص درخواست خواهان بنام آقاى روح اله فتوحى مبنى بر ارزیابى 
یکدستگاه خودرو سوارى دوو سى یلو به شماره 479 ى 18  ایران 13 مدل 1380 رنگ مشکى شماره موتور 839046 
شاسى IR 80105027477 باستحضار میرساند اینجانب کارشناس منتخب با راهنمائى و بهمراه خواهان در پارکینگ 
فجر واقع در اتوبان فرودگاه از خودرو سوارى صدرالذکر بازدید نمودم قیمت پایه براى انجام مزایده سوارى یاد شده با توجه 
به وضعیت فنى و ظاهرى مدل و رنگ و شرایط روز بازار بنظر اینجانب مبلغ /75/000/000 ریال معادل هفت میلیون 
پانصد هزار تومان برآورد میگردد. ضمناً خانم مریم دهقانى چنانچه به نظریه کارشناسى اعتراض دارید ظرف مهلت یک 
هفته پس از رؤیت به اجراى احکام مراجعه نماید. م الف: 31917 شعبه اول اجراى احکام حقوقى شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/832
اجراییه

شماره: 950301 ش/7- 1395/10/8 به موجب راي شماره 1324 تاریخ 95/7/28 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدعلى شمس ارمندى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ نه میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هفتصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید 93/12/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: مجید جدیدى به نشانى: اصفهان رهنان خ شریف 
جنب کوچه 40 مبل جمشیدى و پرداخت نیم عشر حق اجرا. 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: 31899 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/834
اجراییه

شماره: 581/95 ش 25- 1395/9/29 به موجب راي شماره 699 تاریخ 95/7/19 حوزه 25 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على مهرابى کوشکى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1/965/000 ریال و هزینه دادرسی 
به مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان: اصغر کریمى به نشانى: زینبیه- دارك- کوى طالب پ 22 
صادر و پرداخت نیم عشر اجرائى. 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: 31910 شعبه 25 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/835
اجراییه

شماره: 580/95 ش 25- 1395/9/29 به موجب راي شماره 698 تاریخ 95/7/19 حوزه 25 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: احمدرضا بخشنده فر به نشانی: مجهول المکان محکوم است به محکومیت 
خوانده پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهى در حق خواهان: اصغر کریمى به نشانى: زینبیه- دارك- کوى طالب پ 22 صادر و پرداخت نیم عشر اجرائى. 
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: 31911 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/836
اجراییه

شــماره: 941450- 1395/8/11 به موجب راي شــماره 9509976796300049 تاریخ 95/1/17 حوزه 33 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على پاکدل به نشانی: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال (40/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ /280/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/30 تا تاریخ وصول. مشخصات 
محکوم له: امیرحسین بنده کریم با وکالت خانم ها فرزانه طباطبایى و مینا عمران به نشانى: اصفهان- خیابان سه راه 
سیمین- جنب پمپ بنزین- مجتمع تجارى آرش- طبقه چهارم- واحد 402. 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: 31935 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/10/837
اجراییه

شماره: 94-1341 -95/8/16 به موجب راي شــماره 355 تاریخ 95/3/24 حوزه 17 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد کاظمیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى پالك 24/613 بخش 14 در حق خواهان: اشرف عطاریان پور اصفهانى با وکالت عادله 
السادات موسوى و علیرضا عشدریان به نشانى هشت بهشت حدفاصل چهارراه حمزه- چهارراه پردیس خ ایلیا واحد 13 و 
پرداخت مبالغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 

31949 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/838
اجراییه

شماره: 950791 ش ح 7- 95/10/13 به موجب راي شماره 1403 تاریخ 95/8/9 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- داوود عبدیزدان 2- روح اله قادرى هردو به نشانى: مجهول المکان 
محکوم اند به بطور تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار میلیون و صد و بیست 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/15 لغایت تاریخ وصول در حق 
خواهان محسن کریمى به نشانى: اصفهان خ مدرس کوى نرگس پ 223 شرکت ماکان طرح سپنتا و پرداخت نیم عشر 
حق اجرا. 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: 31955 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/839
مزایده

در اجراى احکام مدنى شعبه دوم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
950216 ج 2 له 1- مینا مالکى 2- رامین مالکى 3- بیتا مالکى و علیه خواندگان 1-زهرا شیرانى 2- محمدناصر مالکى 
3- منصور مالکى 4- نصرت مالکى 5- زینت مالکى دستور فروش به منظور فروش شش دانگ پالك ثبتى 12-1962 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشانى ثبت اصفهان به نشانى خ کاشانى کوچه جوزدان کوچه صفا بن بست شهید 
حسین شــیرازى پالك 19 با وصف کارشناســى فوق الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 
1395/11/11 ساعت 8/30 تا 9 در محل این اجرا (خ نیکبخت 200 متر باالتر از ساختمان دادگسترى اصفهان- جنب 
بیمه پارسیان ساختمان اجراى احکام حقوقى اصفهان طبقه چهارم شعبه دوم اجراى حقوقى اصفهان برگزار نماید در 
خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده 
به نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10٪ قیمت کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به 
شماره 2171290210008 نزد بانک ملى و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند و مزایده از مبلغ 
کارشناسى شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.مشخصات ملک بر اساس نظریه کارشناسى 
پالك ثبتى 1962 فرعى مجزى شده از 12 اصلى داراى چهار جلد سند مجزى بشرح ذیل مى باشد. 1- خانم مینا مالکى 
فرزند محمد دو دانگ مشاع از شش دانگ بشماره دفترچه مالکیت 376101 بشماره ثبت 54932 در دفتر 432 صفحه 
569 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان مى باشد. 2- آقاى رامین مالکى فرزند رضا مالک سیزده حبه مشاع از هجده حبه 
به استثناى بهاى ثمینه اعیانى 10 حبه آن 72 حبه (شش دانگ ) بشماره سند تک برگى 926453 ب/ 90 بشماره ثبت 
ملک 53310 در دفتر امالك 424 صفحه 483 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان مى باشد.3- خانم بیتا مالکى فرزند 
رضا مالک پنج حبه مشاع از هجده حبه به استثناى  بهاى ثمینه اعیانى آن از 72 حبه (ششدانگ) در سند تک برگى شماره 
926454 ب/ 90 بشماره ثبت ملک 222265 در دفتر  امالك 989 صفحه 57 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان  مى 
باشد. 4- مشخصات مابقى دو و نیم دانگ باقیمانده از شش دانگ در دسترس نبوده. مشخصات ملک پالك مورد نظر 
ساختمانى است مسکونى با قدمت حدود 40 سال با اسکلت دیوار باربر و سقف هاى تیرچوبى شامل زیرزمین به مساحت 
حدود 5 متر مربع و طبقه همکف بصورت مسکونى با یک اتاق خواب آشپزخانه با کابینت فلزى هال و پذیرائى بدنه ها از 
گچ سفید و رنگ روغنى درب داخلى و خارجى از چوب با رنگ دیوارهاى حیاط از سیمان سفید کف حیاط موزاییک ایرانى 
پالك داراى برق آب و فاضالب و گاز مجزى مى باشد سیستم گرمایش بخارى گازى سیستم سرمایش کولر آبى مساحت 
عرصه طبق سند مالکیت 149/92 مترمربع مى باشد که بنظر مى رسد از سمت شمال و جنوب پالك داراى عقب نشینى 
طبق طرح تفصیلى باشد مساحت اعیانى حدود 100 متر مربع برآورد مى گردد. لذا با توجه به مراتب فوق مساحت محل نوع 
دسترسى قدمت قواره و کلیه عوامل موثر در قیمت گذارى ارزش شش دانگ پالك مورد معرفى برابر 2/300/000/000 
ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون ریال) برآورد و اعالم مى گردد. ضمنا هزینه کارشناسى طبق تعرفه برابر 6/250/000 
ریال ( شش میلیون و پنجاه هزار ریال ) اعالم مى گردد خواهشمند است در این خصوص دستورات مقتضى صادر فرمایید. 

م الف: 31977  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/10/896
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113733100453 شماره پرونده: 9409983733100252 شماره بایگانى شعبه: 940272 حسب 
شکایت آقاى محمد موذنى به طرفیت آقاى رامین حدادى فرزند على به شــماره شناسنامه 12040 صادره از شهریار 
دائر بر کالهبردارى از طریق اینترنت که وقت رسیدگى پرونده روز دوشنبه 95/12/02 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به اینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان مى باشد در اجراى ماده 115 ق.آ.د.ك از طریق نشر این آگهى 
وقت رسیدگى به وى ابالغ مى گردد تا در وقت مقرر در شعبه حاضر گردد. بدیهى است عدم حضور نامبرده مانع از تشکیل 
جلسه و اتخاذ تصمیم نیست. ضمناً این آگهى فقط یکبار نشر مى شود و تاریخ نشر آگهى تاریخ ابالغ محسوب میشود. 

م الف: 3107 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/10/1059
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 49/95- 1395/10/20 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: بانک مهر اقتصاد به وکالت از هاجرالسادات رضویان 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1- جمشید مولیانى 2- فرهاد خودسیانى فرزند ولى ا... به 
شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 8 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/12/2 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3099 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/10/1064
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 48/95- 1395/10/20 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: بانک مهر اقتصاد به وکالت از هاجرالسادات رضویان 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1- سیدقاسم مویدى فرزند سیدکمال 2- حسن رحیمى 
ورپشتى فرزند محمدعلى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 8 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/2 ساعت 4 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 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: 3098 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/1065
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 50/95- 1395/10/20 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: بانک مهر اقتصاد به وکالت هاجرالسادات رضویان 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1- محسن رحیمى فرزند فتح اله 2- ابوالقاسم قیصرى 
فرزند مصطفى 3- نسرین شمس فرزند عشقعلى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 8  ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/2 ساعت 3/45 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 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: 3101 شعبه 12 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1066
فقدان سند مالکیت

 آقاى تقى قندهارى علویجه فرزند حسین به وکالت از طرف وراث حسین قندهارى علویجه فرزند نظرعلى باستناد یکبرگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و طى شماره 15836 – 1395/8/19 به تائید دفترخانه 182 
علویجه رسیده است مدعى است که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 427 فرعى واقع 
در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 296 دفتر یک امالك ذیل ثبت 74 بنام نظرعلى قندهارى 
علویجه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعدا طبق سند قطعى شماره 7910 – 1349/10/14 دفترخانه 42 نجف آباد به وى 
انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده مى باشد. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 3136   ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/1122 
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر 
گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا 
شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را 
به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 راي شماره 139560302019000610- 1395/10/19 آقاى ماشاء اله زین على دهاقانى فرزند محمد تمامت یکدانگ 
مشاع ازششدانگ یکدرب باغ پالك 732  فرعى از127 اصلى به مساحت ششدانگ 1159 متر مربع واقع در اراضى خلف 
دزجا دهاقان انتقال عادى مع الواسطه از طرف مریم جعفرطیارى و زهرا امین جعفرى (مالکین رسمى) تاریخ انتشار نوبت 
اول: سه شنبه 1395/10/28 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1395/11/13 م الف: 95/232 آقاسى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك دهاقان/1130 /10
مزایده

در پرونده کالســه 950340 ح 1 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730100046 صادره از شــعبه اول حقوقی 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى غالمعلى شاهسون مارکده فرزند اسماعیل محکوم است به پرداخت 67/280/179 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکــوم له و مبلغ 2/830/000 ریال نیم عشــر دولتی 
در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس 
رسمى دادگستري منتخب آقاي حسین پورقیصرى به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است. وانت مزدا مدل 1388 رنگ 
نقره اى متالیک تیپ پى 2000 آى به شــماره انتظامى 91 ج 559  ایران 71 آثار تصادف بر روى سپر جلو- گلگیر جلو 
چپ- درب سمت چپ- ســپر عقب- گلگیر جلو راست مشهود است- فرورفتگى ستون وســط راست موتور سالم 

است- گیربکس و دیفرانسیل سالم اســت ارزیابى بر مبناى داشتن بیمه شــخص ثالث مى باشد که به مبلغ هجده 
میلیون تومان (18/000/000 تومان) مورد ارزیابى قرار گرفته اســت. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/11/10 ساعت 
10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شــخصی اســت که از قیمت کارشناسی
 باالتریــن قیمــت را انتخــاب کــه بایســتى 10٪ آن را فی المجلــس بــه حســاب 2171290354001 
واریز و چنانچــه ظرف مهلــت مقرر نســبت به واریــز مابقــی آن اقــدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه

 به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمنًا  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک 
مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3147  اجراي احکام  شعبه اول حقوقی دادگسترى نجف آباد/10/1146

مزایده
در پرونده هاى کالسه 940691 و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى شرکت کاشى نیلو محکوم است به پرداخت 55/671/041/000 ریال بانضمام خسارات دادرسى بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/391/416/757 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب 
آقاي مهندس صابرى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. 1- 4 دستگاه مخزن دوار بنام بالمیل بچ با عمر کاکرد باالى 
25 سال از جنس فوالد ضدزنگ بطول 5 متر و قطر سه متر بظرفیت 1/5 تن در ساعت با سایر متعلقات و الکتروموتور 
200 و HP۵۰ و کوپل شــده به یک عدد گیربکس کاهنده و 20 عدد تســمه همراه با شاســى و تابلو برق بارزش 
3/000/000/000 ریال 2- خط کامل شاب (پلیش) ساخت کشور چین ایتالیا بطول حدود 132 متر داراى 6  ایستگاه 
ساب و دو ایستگاه بغل ساب مى باشد و ابتداى خط سکوى فلزى برداشت متصل به نوار نقاله به همراه لیفتراك ثابت 
و واحد نوار نقاله بطول 10/8 متر و عرض 1 متر همراه با 6 عدد الکتروگیربکس 101/5 کیلووات و ایستگاه ساب اول 
بطول 7/5 متر و عرض 1/4 و الکتروگیربکس اصلى تــوان 10 کیلوولت و کلیه متعلقات و واحد نقاله بطول 4/6 متر و 
عرض 1/4 متر بانضمام الکتروگیربکس و سایر متعلقات و نیز دستگاه ساب دوم و دستگاه ساب سوم ون چهارم بطول 
12/5 متر و عرض 1/4 متر به همراه 16 عدد کلید ســاب و الکتروگیروبکس و سیســتم آبرسانى بر روى سرامیک و 
تابلو برق و سایر متعلقات و دستگاه ساب پنجم و ششــم و واحد بغل ساب اول و واحد بغل ساب دوم با کلیات متعلقات 
و واحدهاى نوار نقاله جمعاً بارزش 6/720/000/000 ریال 3- دو دســتگاه مخزن دوار بنام بالمیل کانسنیوز از جنس 
فوالد ضدزنگ بطول 20 متر و قطر حدود کوچک 2/5 متر و بزرگ 4 متر و ظرفیت 6 تن در ســاعت به همراه شاسى 
فلزى و سایر متعلق الکتروگیربکس 500KW و دو دستگاه پرس هیدرولیک 4600 و 2890 تن ایتالیایى داراى سیستم 
کنترل CNC و مانیتورینگ هوشــمند بانضمام واحد گردگیر و متعلقات و یکدستگاه جت پرینتر رنگى دیجیتالى و 
سیستم کنترل CNC و صفحه نمایش مانیتور و حدود 300 فرم چاپ در ساعت ســاخت ایتالیا و با کلیه ملزومات 
نصب و متعلقات و در داخل اطاقک ایزوله که جمعاً بارزش 44/000/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. که با توجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی 
نجف آباد و در تاریخ 95/11/6 ساعت 11 صبح و در همان محل به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت 
کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار می گردد ضمنًا  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 

3167  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/10/1231
حصر وراثت

پرویز احمدى مبارکه فرزند حسین داراي شماره شناسنامه 67 به کد ملى 5419078538 بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1530 در این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین احمدى 
مبارکه فرزند اکبر به شناسنامه شماره 290 در تاریخ 1395/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- پرویز احمدى مبارکه فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 67 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- على احمدى مبارکه فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 232 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- سیمین احمدى مبارکه فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 85 نسبت به متوفى (فرزند) 4- اختر احمدى مبارکه 
فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 69 نســبت به متوفى (فرزند) 5- پروین احمدى مبارکه فرزند حسین شماره 
شناسنامه یا کدملى 72 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/676 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1117
حصر وراثت

اکبر سلیمانى فرزند قربانعلى داراي شماره شناسنامه 1841 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1540  این شورا، 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى سلیمانى دیزیچه فرزند یداله به شناسنامه 
شماره 29 در تاریخ 1395/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- اکبر سلیمانى دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1841 نسبت به متوفى (فرزند) 
2- فاطمه دانشمند دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 41 نسبت به متوفى (همسر) 3- محسن سلیمانى 
دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 132 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حمید سلیمانى دیزیچه فرزند قربانعلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 120 نسبت به متوفى (فرزند) 5- سعید سلیمانى دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 382 نسبت به متوفى (فرزند) 6- مهدى سلیمانى دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 964 نسبت 
به متوفى (فرزند) 7- زینب سلیمانى دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 159 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- طیبه سلیمانى دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1112 نسبت به متوفى (فرزند) 9- مهرى سلیمانى 
دیزیچه فرزند قربانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1346 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/679 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1139
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9510100370004007 شماره پرونده: 9409983752200192 
شماره بایگانی شعبه: 950162 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: مهدى فرهمند به 
نشانی: مجهول المکان، تاریخ حضور: 1395/12/02 دوشنبه ساعت 9:00 محل 
حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى 
کل اســتان اصفهان- طبقه 4  اتاق 455 علت حضور: در خصوص شکایت على 
داورى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 30304 شعبه 2 دادگاه کیفرى یک اســتان اصفهان (16 کیفرى استان 

سابق)/10/381

جمال نوروز باقرى 
آمــدن آب زاینده رود خبر چندان مهمى نیســت چون 
امروز اگر آن ر ا نبندند فردا حتمًا باز شــیر آن را ســفت 
مى کنندکه: «آب در حال تمام شدن است، لطفًا مردم 

صرفه جویى کنند!» 
زاینده رود بیشتر از هر اســمى در ذهن مردم اصفهان 
در حال تکرار اســت به طورى که عده اى با شــنیدن 
وضعیت آن مشمئز مى شــوند و عده اى دیگر از آن به 
عنوان یک وسیله ابزارى استفاده مى کنند؛ خواه در یک 
میتینگ سیاســى یا اجتماعى و خواه در کسب عنوان و 

پست دولتى.
زاینده رود دیگر اسم جذابى نیست و گاهى حتى باعث 
تمسخر نیز مى شود به همین خاطر براى حفظ آبروى 
شــهروندان اصفهانى و همینطور حفظ سابقه، قدمت، 
تاریخ و چه چه که در دنباله اسم این شهر مى آورند، بهتر 
است در یک نظرخواهى جمعى وبا مشارکت مردم شهر 

اصفهان اسم آن را عوض کنیم. 
پس لطفًا یک نفر زحمت راه انــدازى گروه تلگرامى را 

بکشد و به مردم شهر خبر بدهد:
«مردم شهر بهوشید...؟

هرچه دارید و ندارید بپوشــید و برقصیــد و بخندید که 
امشب سر هر کوچه خدا هست...

روى دیوار دل خود بنویسید خدا هست...
مردم شهر بهوشید...؟»

زاینده رود سال هاى سال اســت که نه زایش مى کند 
و نه تولدى را با خود به دنبال دارد بلکه بیشــتر شــبیه 
عزرائیل شده است که آمدنش جان عده اى را مى گیرد 

و نیامدنش نیز ، جان بیشترى را قبض روح مى کند.
در همین لحظه که در حال نگارش این متن هســتیم 
«رود رانر» معروف در صفحه شــخصى خــود در ابراز 
عالقه اى فراوان به باز شــدن آب زاینده رود ، متنى را 

منتشر کرد:
«از آنجایى که اســم کوچک من و نام بزرگ "زاینده"، 

"رود" است؛ احساس عجیبى به زاینده رود دارم. من در 
زمان خشــک بودنش همراه "کایوت" چند بارى در آن 

دنبال هم کردیم، باال وپایینش کردیم،چقدر من"میگ 
میگ" گفتم.» 

بله... اینگونه اســت دیگر؛ همه نســبت به زاینده رود 
احساس عجیب دارند به جز...؟ 

باز شدن مقطعى آب زاینده رود مانند بخیه زدن است؛ 
به وقت احتیــاج بخیه مى زنیم و به وقــت نیاز بخیه را 
مى کشــیم. اســمش را نیز مى گذاریم: «طرح جامع 

سالمت زاینده رود!»
لطفًا اسامى پیشــنهادى خود را در این کانال تلگرامى 
بگذارید تا در یک همفکرى جمعــى بتوانیم براى آن 
چاره اى بیاندیشــیم. در همین لحظه اسامى مختلفى 
جهت جایگزین شدن کلمه زاینده رود ارسال شده است: 

«عکس رود ، َیز رود، َگز رود و َخز رود.»
این نام ها جزو اسامى اولیه اى هستند که مردم ارسال 
کرده اند؛ لطفًا اســامى دیگر را نیز ارســال کنید تا در 
یک رأى گیرى اســم منتخب را اعالم کنیم. فقط لطفًا 
یارکشــى نکنید.با آمدن آب زاینده رود، عده اى جمع 
مى شــوند وســط رودخانه تا با کوبیدن یک گوسفند 
به زمین؛ آبــش را خونى کنند. عده اى آتش روشــن

 مى کنند، اســپند آتش مــى زنند تا آبــش را دودى 
کنند. عــده اى نیــز گل مــى گذارند کــف رودخانه 
تا آبــش را ُگلى کننــد. باالخره هرکســى بــه زبان 
خودش آمــدن آب زاینــده رود راتبریک مــى گوید.

اما از هرچه بگذریم،گذشته ایم و دیگر نمى شود کارى 
کــرد. آبى که آمــده ، مســئولى که زحمت کشــیده 
، کشــاورزى که فریــاد کشــیده و مردمى کــه ناله 
ســرداده اند همه با هم دســت بــه دســت داده تا در 
ایــن روز آب زاینــده رود جــارى شــود پــس لطفًا 
زحمــات، فریادهــا و ناله هــاى دیگــران را ضایع 
نفرمایید.اگــر هــم آب زاینــده رود بــه این شــکل 
و ســیاق را نمــى خواهیــد کــه نــه یکبار، نــه ده 
بار کــه صدبار بــا تواضــع بنویســید: نخواســتیم،

 نخواستیم...

زاینده رود با «آب» آمد  

مردم شهر! بهوشید؟  
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ویترین

چالش تعطیلى 
در معادن

رئیس خانه معدن ایران گفت: در حال حاضر در بخش 
سنگ هاى تزئینى با تشدید رکود و کاهش ساخت و 

ساز فضاى مطلوبى وجود ندارد. 
محمدرضـا بهرامـن بـه مشـکالت بخـش معـادن 
سنگ آهن که این روزها تعطیلى بسـیارى از معادن 
را در ایـن حوزه بـه وجـود آورده اسـت اشـاره کرد و 
اظهار داشـت: حدود سـه سـال اخیر کاهـش قیمت 
مواد معدنى باعث شـده تـا معادن کوچـک با حداقل 
تولیـد فعالیـت کنند و بـا بحرانى شـدن موضـوع به 
تعطیلـى کشـیده شـوند. در ایـن شـرایط واحدهاى 
بزرگ توانسـتند سـرپا بوده و بـه فعالیت خـود ادامه 

دهند.

افت قیمت 
برخى خودروهاى داخلى

این هفته قیمت چند مـدل خودروى داخلـى در بازار 
کاهش یافته است.

 EF 7 قیمت پژو 405 معادل 200 هزار تومان، سمند
معـادل 300 هزار تومـان، پژو پارس سـال صد هزار 
تومان و تنـدر 90 اتومـات 200 هـزار تومان کاهش 

یافته است.
قیمت باقى خودروهاى داخلى در بـازار تغییر خاصى 
نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته 

است.

رئیس اتحادیه آبزیان در رابطه با وضعیت بازار شیالت 
گفت: در بحث بازار کار خاصى صورت نگرفته اســت 
افرادى فرصــت طلب ماهــى تیالپیا را وارد کشــور 
مى کنند، چراکه کشــور چین بازار ما را شناسایى کرده 
اســت و این ماهى را به شــکل آماده به مصرف وارد 
بازار کشــور مى کند؛ یعنى بازار 70 میلیونى کشــور 
دو دستى تقدیم چین شد اما متأســفانه در بازار داخل 
ذائقه مردم شــناخته نشــد و همچنــان میگوها را به 
صورت کامل و با جعبه هــاى دوکیلویى تحویل مردم 

مى دهند. 
ارسالن قاسمى  بیان داشت: در ســال هاى نه چندان 

دور 300 تن خاویار دریایى صادر مى شــد. چند سال 
اســت که به دلیل حفــظ ذخایر صیــد از دریا ممنوع 
اســت و صادرات این گونه صفر است. در زمینه خاویار 
پرورشــى کشــورهاى دیگر از ما ســبقت گرفته اند؛ 
در حالى که خاســتگاه این ماهى دریاى خزر اســت؛ 
اما ســال گذشــته چینى ها 100 تن ماهى خاویارى 
تولیــد کردنــد که طعــم آن شــبیه به طعــم و مزه 
نمونه ایرانــى نیســت؛ در زمینه تولید حتــى ایتالیا و

 کره نیز از ما ســبقت گرفته اند و در ســال گذشــته 
یک تــن خاویــار پرورشــى از کشــور صادر شــده

 است.

وزیر امور اقتصادى و دارایى رقم بدهى دولت را بین 600 
تا 700 هزار میلیارد تومان اعالم کرد.

على طیب نیا افزود: پــس از راه اندازى دفتر بدهى هاى 
دولــت در وزارت اقتصــاد، بررســى هاى انجــام 
شــده نشــان داد بدهى دولت و شــرکت هاى دولتى 
در حدود 600 تــا 700 هــزار میلیارد تومــان برآورد

 مى شود.
وى درباره وضعیت کنونى اقتصاد ایران بیان کرد: امروزه 
در صحنه نبرد سهمگین اقتصادى هستیم. وسیع ترین 
و گســترده ترین تحریم ها بر ما تحمیل شده و از سوى 
دیگر هم به لحاظ شدت و طول کاهش قیمت نفت، در 

وضعیتى قرار گرفته ایم که کم نظیر بود و شرایط پیچیده 
و سختى را به ما تحمیل کرد. 

طیب نیا در ادامه افزود: شــرایط دولت در ســه ســال 
گذشته بسیار سخت بوده اســت، ولى ما مى توانیم آن 

را مدیریت کنیم. 
وزیر اقتصاد دربــاره بدهى هاى دولت هــم بیان کرد: 
درست اســت که عدد بدهى هاى دولت اکنون بزرگ 
اســت ولى نســبت به تولید ناخالص داخلى ما چندان 
بزرگ نیســت و زیر 40 درصد برآورد مى شود و اکنون 
نگرانى هاى ما عمدتًا به نابســامان بودن بدهى ها بر

 مى گردد.

بازار 70 میلیونى ماهى 
دو دستى تقدیم چین شد

دولت 700 هزار میلیارد تومان 
بدهى دارد

ادامه از صفحه 11
146- راى شماره  10396 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي  جعفر پذیرفته به شناسنامه شماره 
525 کدملی 1829015338 صادره خرمشهر فرزند عبدالعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  107,10  
مترمربع پالك شماره 45  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرحیم ابراهیمى آفارانى
147- راى شــماره  28539 1394603020260   مورخ  03 /08/ 1394آقاي حسین رنجبران به شناسنامه 
شماره 35 کدملی 1291221239 صادره اصفهان  فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مســاحت 101,20مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
148- راى شماره  28538 1394603020260   مورخ  03 /08/ 1394خانم رقیه طوطیان به شناسنامه شماره 
43924 کدملی 1280864834 صادره اصفهان فرزند سیدحسین در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 101,20مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
149- راى شــماره  10202 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 خانم گلبهار باقریان به شناســنامه 
شماره 1479 کدملی 1159116288 صادره فریدن فرزند تقی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   95,50 مترمربع پالك شماره 182  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى معقول کار  
150- راى شــماره  10200 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقــاي محمدرضا حبیبی ازناوله به 
شناسنامه شماره 22 کدملی 6219833015 صادره فریدن فرزند پاالن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   95,50 مترمربع پالك شماره 182  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى معقول کار  
151- راى شــماره  13267 1395603020260   مورخ  10 /08/ 1395 خانم ملوك هوشمند  به شناسنامه 
شــماره  1645  کدملی  1286564778   صادره اصفهان  فرزند  محمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 256,10  مترمربع قسمتى از پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  خدیجه اکبرى مورنانى
152- راى شماره  15782 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 اقاى داود شفیعى  به شناسنامه شماره  
161  کدملی  1291138374  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 178,65  مترمربع از پالك شماره 26و27 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
153- راى شــماره  15781 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 خانم معصومه صفرى قهســاره  به 
شناسنامه شماره  2025  کدملی  1287028675  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 178,65  مترمربع از پالك شماره 26و27 فرعى از 15177 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
154- راى شماره  07234 1395603020260   مورخ  15 /04/ 1395 خانم ثریا کیان ارثی به شناسنامه شماره 
916 کدملی 2298949001 صادره شیراز فرزند عزت اهللا در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201,55 مترمربع 
پالك شماره 678 فرعی از 14915اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
155- راى شماره  11816 1395603020260   مورخ  12 /07/ 1395 آقاي محمد نافذ به شناسنامه شماره 
390 کدملی 1286323452 صادره  اصفهان فرزند آقا مرتضی در   ششــدانگ  یک باب   خانه  به مســاحت    
138,87     مترمربع پالك شــماره     15180    اصلی واقع در بخش 5  ثبــت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
156- راى شماره  13538 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى  فاضل جمال بافقى  به شناسنامه 
شماره  22941  کدملی  4722402701   صادره  کربال  فرزند  عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
161,60  مترمربع از پالك شماره  37 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا زارعى
157- راى شــماره  14569 1395603020260   مورخ  25 /08/ 1395 آقاي  الیاس عیوضی به شناسنامه 
شماره 66 کدملی 5129715233 صادره سمیرم سفلى فرزند رمضان در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
226,50  مترمربع پالك شماره 12 فرعی از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على عابدینى
158- راى شــماره  14221 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 اقاى محمدحسین فقیهى رنانى به 
شناسنامه شماره 163 کدملی 1290029873  صادره اصفهان  فرزند على محمد  نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت  465,33  مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالفضل قدوسى دهنوى
159- راى شــماره  13989 1395603020260   مورخ  19 /08/ 1395 اقاى سیدحسین قاضى عسگر  به 
شناسنامه شماره  46003  کدملی 1280351330 صادره اصفهان  فرزند سیدمحسن نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 2274,95  مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
160- راى شــماره  12496 1395603020260   مورخ  29 /07/ 1395 خانم طاهره کالنتري مزرعه نو به 
شناسنامه شــماره 33 کدملی 4449855701 صادره  اردکان فرزند محمود در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت    109,56     مترمربع پالك شماره   84  فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
161- راى شماره  13847 1395603020260   مورخ  17 /08/ 1395 آقاي یوسف سوادکوهی به شناسنامه 
شماره 4 کدملی 1129801292 صادره فریدونشهر فرزند گودرز در  ششــدانگ  قسمتی از یک باب خانه  به 
مساحت    32,29 مترمربع پالك شماره  171 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
162- راى شــماره  11809 1395603020260   مورخ  11 /07/ 1395 آقاي  رســول قدسیه به شناسنامه 
شماره 55457 کدملی 1281651591 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 
75  مترمربع پالك شماره 268  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
163- راى شــماره  14825 1395603020260   مورخ  01 /09/ 1395 آقاي حسین قندهاري علویجه به 
شناسنامه شــماره 1352 کدملی 1283608464 صادره اصفهان فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  156,60  مترمربع پالك شماره 124  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زمانى علویجه
164- راى شماره  12341 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395آقاي مهدي نجار خدابخش به شناسنامه 
شماره 249 کدملی 1291327835 صادره  اصفهان فرزند حســین در 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  
ساختمان   به مساحت    153,50  مترمربع پالك شــماره     17  فرعی از 15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
165- راى شــماره  13240 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395خانم صدیقه اله دادي به شناسنامه 
شماره 4893 کدملی 6609307024 صادره دولت آباد فرزند حسین در 2   دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  
ساختمان   به مساحت    153,50     مترمربع پالك شماره     17    فرعی از      15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
166- راى شماره  01975 1395603020260   مورخ  08 /02/ 1395خانم سهیال روان بخش حبیب آبادي 
به شناسنامه شــماره 32 کدملی 6609838054 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع پالك شماره 315 فرعی از14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
167- راى شماره  01976 1395603020260   مورخ  08 /02/ 1395 آقاي  اکبر شکل آبادي به شناسنامه 
شماره 1659 کدملی 1286921661 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 158 مترمربع پالك شــماره 315 فرعی از14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
168- راى شماره  14078 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 خانم زهره تیموري به شناسنامه شماره 
1961 کدملی 1286872774 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  80,60  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15082 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر تحویلیان 
169- راى شماره  13516 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى مسعود مسائلى به شناسنامه شماره  
4343  کدملی  1288444028  صادره  اصفهان  فرزند  رسول  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  176  
مترمربع از پالك شماره 15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
170- راى شــماره  13400 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395 اقاى امان اله اسحاقى  به شناسنامه 
شماره  25  کدملی  1199695491  صادره شــهرضا  فرزند  نعمت اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  131,25  مترمربع از پالك شــماره  84 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
171- راى شــماره  13401 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395 خانم رضوان افشارى  به شناسنامه 
شــماره  152  کدملی  1198844401  صادره شهرضا  فرزند  کریم  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  131,25  مترمربع از پالك شــماره  84 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
172- راى شماره  14563 1395603020260   مورخ  25 /08/ 1395 خانم زهرا رضایی ادریانى به شناسنامه 
شماره 55990 کدملی 4720711103 صادره کنســولى بغداد فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت 216,20 مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
173- راى شــماره  15990 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى محمدحســین دهکردى  به 
شناسنامه شماره 2787  کدملی 1289234663  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 260,55  مترمربع از پالك شماره 23 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى مى باشد. م الف: 33136   تاریخ انتشار نوبت 95/10/28 تاریخ انتشار نوبت 95/11/13  

ایروانى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /10/1138
مزایده

شماره آگهى: 139503902133000012 شــماره پرونده: 9104002133000048 بر اساس پرونده اجرائى 
کالسه 9100117 اموال منقول و غیر منقول مشروحه ذیل همگى متعلق به شرکت تولید فراورده هاى غذایى 
نیکو طعم نجف آباد به شماره ثبت 1364 که بموجب سند شماره 21356 مورخ 88/10/2 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 72 نجف آباد در رهن بانک صادرات اصفهان قرار دارند از ساعت 9 صبح تا 12 روز یکشنبه مورخ 
95/11/17 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى رســد و موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده مربوط به هریک توسط کارشناسان 
رسمى شروع و به هرکس خریدار باشــد بصورت نقدى و جمعا به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود 
و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده 
برنده مزایده مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از موارد مزایده به آدرس 
نجف آباد ابتداى جاده حاجى آباد جنب باند هلى کوپتر دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 95/10/28 
در روزنامه نصف جهان درج و منتشــر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلى رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الف) مشخصات اموال غیر منقول: ششدانگ عرصه و اعیان 
پالك ثبتى 1121 فرعى مجزى شــده از 10 اصلى واقع در حاجى آباد بخش 12 ثبت اصفهان به انضمام یک 
حلقه چاه آب و متعلقات آن که برابر نامه شماره 94121036463303 مورخ 94/5/19 اداره ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد در صفحه 101 دفترجلد 8 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 1114 به نام شرکت تولید فراورده هاى 
مواد غذایى نیکوطعم نجف آباد سابقه دارد و حدود و مشخصات ششدانگ آن به مساحت هفت هزار و هفتصد و 
سه متر و هفتاد و پنج دسى متر مربع شماال در پنج قسمت که قسمتهاى دوم و چهارم به ترتیب غربى و شرقى 
است درب و دیواریســت به جاده خاکى بطولهاى 24/10 متر، 2/10 متر، 2/92 متر، 1/60 متر و 23/80 متر 
شرقا دربها و دیواریست به خیابان 12 مترى بطول 157/80 مترجنوبًا دیواریست به پالك 10 اصلى باقیمانده 
بطول 49/90 متر غربا اول به دیوار پالك 10 اصلى باقیمانده بطول 9/80 متر دوم دیواریست اشتراکى با پالك 
10 اصلى باقیمانده بطول 140/20 متر حقوق ارتفاقى ندارد به مبلغ بیســت و شش میلیارد و نهصد و چهل و 
هفت میلیون و یکصد و سى و هفت هزار و پانصد ریال ب) مشخصات اموال منقول: قسمت اول ماشین آالت 
و ابزار آالت: 1- یک دستگاه باالبر انتقال سیب زمینى از انبار به ســرخط 2- یک دستگاه شستشو (گل گیر) 
سیب زمینى داراى درام دورانى 3- یک دستگاه کانوایر انتقال سیب زمینى از دستگاه گل گیر به سمت دستگاه 
پوست کنى 4- یک دستگاه پوست کن دورانى سیب زمینى دو قلو( یک دستگاه سه فاز و یک دستگاه تک فاز) 
5- یکدستگاه کانوایر بازبینى سیب زمینى بعد از پوست کنى 6- یک دستگاه کانوایر حلزونى (مارپیچ) انتقال 
سیب زمینى به دستگاه خالل کن 7-  یک دستگاه خرد کن سیب زمینى با 8 تیغه برشى 8-  یک دستگاه نشاسته 
گیرى (پاشش آب به خالل سیب زمینى) با درام دورانى 9- یک دستگاه بالنچر (غوطه ورى در آب داغ) مجهز 
به موتور گیربکس 10- یک عدد کانوایر تورى استیل 11- یک دستگاه خشک کن داراى کانوایر تورى از جنس 
استیل مجهز به ویبراتور تسمه اى و متعلقات آن 12- یک دستگاه سرخ کن خالل چیپس به طول تقریبى 7 
متر (داراى کانوایر تورى شناور در روغن و کانوایر روغن گیرى و همزن پارویى) مجهز به مبدل حرارتى داراى 
باالبر غوطه ورى سیستم پمپاژ سانتریفوژ انتقال روغن به قدرت 10 اسب بخار داراى مخزن استیل دو جداره 
1000 لیترى نگهدارى روغن سیستم روغن گیرى کانوایرى و فن مکش 40 سانتى حلزونى بخار روغن سرخ 
شده 13- یک دستگاه کانوایر خنک کارى بعد از سرخ کن با تورى استیل و متعلقات آن 14- یک دستگاه طعم 
زن مجهز به مخزن دورانى 15- یک دستگاه نوار نقاله تورى استیل بازدید انتهاى خط به طول تقریبى 3 متر 
و عرض یک متر مجهز به موتور گیربکس 16- یک دستگاه صفحه سنگ برشى pukka و دستگاه جوش 

برق 200 امپر مدل miller و ابزار آالت و اچار در سایزهاى مختلف دستگاه شعله هواى برش دستگاه جک 
پالت 2 تنى دو عدد مدل noveltek کارواش پرتابل گارى- فن مکش پره اى 1 مترى تهویه سالن تولید 
چیپس 17- یک دستگاه بویلر روغن HTI  مدل HE12H40  داراى مشــعل گازوئیلى مخزن هواگیرى 
1000 لیترى زمینى و منبع انبساط 1500 لیترى هوایى- سیســتم پمپ سیر کوالسیون روغن داغ و سیستم 
هاى لوله کشــى مربوطه تابلو برق کنترل بویلرجمعا به مبلغ 4/270/000/000 ریال قسمت دوم تاسیسات 
الکتریکى: 1- تجهیزات سر خط از ترانس هوایى تا اتاقک تابلو برق ورودى به شرکت 2- لوازم اندازه گیرى و 
کلید اتوماتیک Schneider فیدر ورودى و شمش مسى کلید سه فاز در تابلو برق اصلى و خازن هاى ذخیره 
در ظرفیت  هاى مختلف با سایر تجهیزات منصوبه 3- تابلوهاى برق کنترل فن تهویه سالن تولید و تابلو برق 
کمپرسور باد مجهز به کلید 100 آمپر تابلوهاى برق دستگاههاى ابتداى خط تولید تا کانوایر حلزونى و کمپرسور 
شبکه کابل کشى شامل: 4- الف: کابلهاى سه فازه حد فاصل ((کت اوت)) سرخط تا اتاقک برق ورودى و انتقال 
به سالن تولید ب- دیگرکابل هاى تغذیه تابلوهاى فرعى و سیستم روشنایى و تابلو ماشین آالت خط تولید سیم 
کشى سیستم هاى روشنایى و پریزهاى صنعتى در سایزهاى مختلف (تک فاز) 5- سیستم روشنایى سالن تولید و 
بسته بندى و انبار محصول با المپهاى گازى و معمولى و روشنایى قسمتهاى ادارى و پروژکتور محوطه بیرونى و 
چراغ کشى زمینى به همراه تیرك ها 6-  سیستم دوربین مداربسته سالنهاى ادارى تولید محوطه و نگهبانى (15 
دوربین) جمعا به مبلغ 350/000/000ریال قسمت سوم تاسیسات مکانیکى: 1- لوله کشى هاى آب و هواى 
فشرده شامل: الف- لوله کشى 2 اینچ پلى اتیلنى به طول 150 متر از استخر ذخیره آب تا تانکر هوایى 20000 
لیترى ب- لوله کشى فلزى تاسیسات شستشوى کف سالن تولید به طول تقریبى 150 متر در سایزهاى مختلف 
ج- لوله کشى فلزى 2 اینچ انتقال آب از مخزن هوایى به سالن تولید د- لوله کشى فلزى هواى فشرده مصرفى 
سالن تولید و انشعابات مربوطه 2- کمپرسور 2 سیلندر سپاهان 3- کپسولهاى آتش نشانى اطفا حریق شامل 
1 عدد کپسول پودر گاز، یک عدد کپسول co2 یک عدد کپســول پودر و گاز 4- مخزن هاى ذخیره شامل: 
الف: مخزن هوایى 20000 لیترى ذخیره آب مصرفى ب- مخزن 3000 لیترى مکعبى زمینى نگهدارى پساب 
جهت شست و شوى سیب زمینى ابتداى خط ج- مخزن 30000 لیترى زمینى گازوئیل چ- مخزن 800 لیترى 
گازوئیل مکعبى ه- مخزن 30000 لیترى دوجداره استیل افقى نگهدارى روغن مجهز به میکسر مدل 10000 
3cn جمعا به مبلغ 535/000/000 ریال قسمت چهارم انشعابات: انشعاب برق kw 200 با ترانس هوایى به 
مبلغ 950/000/000 که ارزش کلیه ماشین آالت تاسیسات تجهیزات و سایر اموال منقول ذکرشده منصوبه در 
پالك ثبتى 1121 مرقوم جمعا به مبلغ شش میلیارد و یکصد و پنج میلیون ریال مى باشد. در ضمن طبق اعالم 
بستانکار موارد مزایده تا تاریخ 96/10/23 به مبلغ 8/740/710 ریال تحت پوشش بیمه سرمد مى باشد. م الف: 

3044  اجراى اسناد رسمى نجف آباد/10/779
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-705 خواهان اعتبار حســنات با وکالت فرحناز کامیابى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به پرداخت مبلغ 22/880/000 به طرفیت برزو مهدى پور تقدیم نموده است.وقت رسیدگی 
براي روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4 ساعت 16 تعیین گردیده اســت.  لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاي خواهان مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ قانونى تلقی شده 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد .  م الف: 31972 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/803
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-704 خواهان شرکت تعاونى حسنات با وکالت خانم کامیابى دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چک به پرداخت مبلــغ 35/350/000 به طرفیت بهروز روانبخش تقدیم نموده اســت.و وقت 
رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 1395/12/4 ساعت 15/30 تعیین گردیده،  لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و 
تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ خواهد شد .  م الف: 31973 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/804
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1730/95 ش 5 خواهان امیر شفیعى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت  مرتضى 
سودایى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 95/12/2 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال مجتمع شوراى 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 مى شود. م الف:31968 شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/807
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951515 خواهان على کریمى دادخواستی مبنی بر استرداد اتومبیل به طرفیت محمد 
وطنى شهرستانى- مجید باغى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخه 1395/12/2 ساعت 10/30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 31969 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/808
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 679/95 خواهان احمــد نادرى دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت 1- 
شــرکت هنر ســنگ آریا 2- حســین مکارى 2- بهداد مختارى تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي روز 
مورخ 1395/12/8 ســاعت 4 عصر تعییــن گردیده،  لذا بــا عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاي خواهان مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا،پالك 57 کدپســتی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان- شــعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد .  م الف: 31964 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

(مجتمع شماره یک)/ 10/811

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 942/95 خواهان علیرضا رحمانى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محسن 
فشارکى- منصور روزبهانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 95/12/14 ساعت 9/30 
تعیین گردید، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام 
على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31959 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/10/812
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونــده کالســه 1037/95 خواهان محمدجــواد داورى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ 
183/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت احسان عکاشه تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي روز 
دوشنبه مورخ 95/12/2 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، 
حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 31951 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/10/814
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 435/95 ش 4  اخطارشونده: سلطانعلى داورى به نشانی: مجهول المکان محل حضور: شعبه 4 شوراي 
حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد خ ارباب وقت حضور: یک هفته پس از رؤیت ساعت ادارى علت حضور: 
جهت رؤیت نظریه کارشناسى به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 31938 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/817
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 271/95 خواهان عبدالحمید کالئى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
رسول رئیسى فرزند نیازعلى تقدیم نموده  اســت؛ وقت رسیدگی براي روز دو شنبه مورخ 95/12/1 ساعت 16 
عصر 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 خیابان 
کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72  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: 

31937 شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/818
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1726/95 ش/5 خواهان حمید صافى نجف آبادى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت مجتبى طغیانى دولت آبادى تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي روز دو شنبه مورخ 95/12/2 ساعت 
8/30 صبح 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 چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 31945 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/823

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 950952 ش/5 خواهان حمید صافى نجف آبادى دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مجتبى قدیریان خوابجانى تقدیم نموده  است؛ وقت رســیدگی براي روز دو شنبه مورخ 95/12/2 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شــیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 31946 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/824
اجراییه

شــماره: 94/ 26/1007- 95/10/13 به موجب راي شــماره 516 تاریخ 95/5/26 حوزه شــعبه 26 شوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهــان که قطعیــت یافته اســت محکوم علیه جــواد حبیب الهى به نشــانی: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و نــود و دو میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 3/385/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت (94/12/10) وصول آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق محکوم له محســن اعظمى 
به نشــانى: خ ارباب مجتمع کســرى واحــد 1 کدپســتى 8165833631 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 
ماده 34 قانــون اجراي احــکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت 
ظــرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجراي مفاد 
اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعــالم نماید. م الف: 31970 شــعبه 26 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/10/840
اجراییه

شماره: 950175 ش/ 33 -95/10/14 به موجب راي شماره 9509976796301063 تاریخ 95/5/30 حوزه 
شعبه 33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه داوود شیرانى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون ریال وجه دو فقره حواله به شماره هاى 
9251/506664 و 9251/506665 عهده تعاونى اعتبار ثامن االئمه و مبلــغ 1/630/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (95/1/30) لغایت تاریخ وصول آن طبق شاخص 
بانک مرکزى در حق محکوم له هادى محمدى به نشانى اصفهان پیربکران روستاى پالرت جنب پست بانک و 
همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 31976 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/10/841

ورود نخستین فروند از ایرباس هاى خریدارى شده ایران ایر 
به آشیانه فرودگاه مهرآباد دوران تاریخى جدیدى را آغاز کرد 
که مى تواند پس از سال هاى طوالنى، بار دیگر ناوگان ایران 

را به جایگاه اصلى خود در منطقه بازگرداند.
در حالى قرارداد خرید صدفروند هواپیما از ایرباس حدود ده 
میلیارد دالر تخمین زده مى شود که طبق آمارهاى رسمى 
وزارت راه و شهرسازى مسافران ایرانى در طول یکسال 
حدود نیمى از این مبلغ را صرف خرید بلیت از شرکت هاى 

هواپیمایى خارجى مى کنند.
به گزارش ایسنا نبود ایرالین هاى ایرانى در رقابت براى 
به دست آوردن مسیرهاى پرتردد بین المللى باعث شده 
پروازهاى کانکشن- ارتباطى- شرکت هاى هواپیمایى 
منطقه به یکى از پرطرفدارترین پروازها در سطح جهان 
تبدیل شوند و این شرکت ها را به جایى برسانند که تعداد 
ناوگانشان به شــکل فعال به بیش از 200 فروند هواپیما 

رسیده است.
بازگشت ایران به عرصه جهانى نیازمند قرار گرفتن دوباره 
شرکت هاى ایرانى در تیم هاى بزرگ هوایى جهان است، 
تیم هایى که با همکارى و مشارکت خود توانسته اند آسمان 
ایران را تســخیر کنند و براى هر یک از مقاصد احتمالى 

مسافران ایرانى برنامه هایى جدى به وجود بیاورند.
در حال حاضر سه تیم مجزا از ایرالین هاى بین المللى در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا بازار خود را به شکل جهانى 
تعریف کنند. یکى از این گروه ها شرکت «استارایرالینز» 
است. این شرکت که در حال حاضر 28 ایرالین رقمى تحت 
نام آن فعالیت مى کنند توانسته میزان زیادى از مسافران 

جهانى را در خود جاى دهد.
شرکت هواپیمایى  «لوفتهانزا»، شرکت هواپیمایى چین، 
شرکت هواپیمایى کانادا، شــرکت هواپیمایى آفریقاى 
جنوبى، شرکت هواپیمایى سوئیس و حتى شرکت هایى 
از کروواسى، سنگاپور و مصر نیز در این اتحاد بین المللى 

حضور دارند.

اصلى ترین رقیب منطقه اى ایران در بین این شــرکت ها 
«ترکیش ایرالینــز» خواهد بود، شــرکتى که در طول 
سال هاى گذشته تعداد هواپیماهاى خود را به شکل قابل 
توجهى افزایش داده و توانســته با برقــرارى پروازهاى 
کانکشن میان تهران-استانبول، مســافران ایرانى را به 
مقاصد اروپایى و آمریکایى رهســپار کند، موضوعى که 

سودى خالص براى این شرکت ترکیه اى به وجود آورده 
است.

دومین تیم مشهور در این عرصه «استایتین» است. این 
مجموعه نیز در حال حاضر 20 شرکت هواپیمایى را به طور 
رسمى در خود جاى داده است. شرکت هلندى KLM به 
عنوان یکى از قدیمى ترین ایرالین هاى جهان عضو این 

مجموعه شده و در کنار آن شرکت هاى هواپیمایى آسمانى 
از کشور چین و ویتنام نیز در آن حاضر شده اند.

قرار گرفتن نام شرکت عربستان سعودى در اتحادى که در 
آن نام هایى مانند KLM و ایرفرانس قرار گرفته اند نشان 
از آن دارد که شرکت هاى ایرانى تا چه میزان از قافله رقابت 

عقب ماندند.

سومین گروه از ایرالین ها زیر نام «وانورد» فعالیت مى کنند. 
در این اتحاد بزرگ شرکت هاى هواپیمایى «ایربیر برلین»، 
«امریکن ایرالینز» و «بریتیش ایرویز» قرار دارند و در این 
مجموعه بزرگ نام شرکت قطر به عنوان یکى از جدى ترین 

رقباى منطقه اى ایران جاى گرفته است.
اهمیت این اتحادهاى جهانى وقتى خود را نشان مى دهد که 
یکى از مدیران کالن شرکت بریتیش ایرویز درباره  وضعیت 
رقابت این شرکت در آسمان ایران اعالم مى کند ما با شرکت 
قطر اتحادى جدى داریم و از این رو در بازار ایران یا دیگر 
بازارهاى منطقه قصد رقابت با آنها را نخواهیم داشت زیرا در 

نهایت این یک همکارى کالن به حساب مى آید.
این اتحاد جهانى و البته باالرفتن تعداد ناوگان شرکت هاى 
منطقه باعث شده آنها در آســمان ایران به شکلى جدى 
جوالن دهند، در حالى که ایرالین هاى ایرانى براى برقرارى 
تعداد محدودى از پروازهاى بین المللى مجبور به اتکا به 
هواپیماهاى قدیمى خود هستند که هزینه باالیى را نیز در بر 
مى گیرد، شرکتى مانند قطر توانسته پروازهایى را برقرار کند 

که از نظر قیمتى رقابت با آن بسیار دشوار است.
براى مثال این شرکت، پروازى را از تهران آغاز مى کند و 
در نهایت به بوستون آمریکا مى رساند آنهم در شرایطى که 
قیمت بلیت آن براى هر مسافر تنها دو میلیون و 300 هزار 

تومان تمام مى شود.
نبود مقاصد متنوع در فرودگاه هاى ایران باعث شده فرودگاه 
کشور قطر در دوحه پروازهاى برنامه اى جدى براى اروپا 
و آمریکا در نظر بگیرد تا این حد کــه پروازها از دوحه به 
مقاصدى مانند پاریس و لندن حتى از چند پرواز در روز نیز 
باالتر مى رود و تعداد مسافران آنها به بیش از هزار نفر در 

طول یک روز مى رسد.
این واقعیت هاى بین المللى نشان از آن دارد که نه تنها ایران 
نباید نگرانى از خرید هواپیماهاى جدید داشته باشد که حتى 
ورود آنها در حال حاضر در شرایطى اتفاق مى افتد که براى 

بازکردن فضاى رقابت جدید بسیار دیر شده است. 

شرکت هاى هواپیمایى منطقه با 
آسمان ایران چه مى کنند؟
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ربیع عطایا 
به ذوب آهن پیوست

«ربیع عطایا» بازیکن شـیعه تیم ملـى لبنان با حضور 
در باشـگاه ذوب آهن، قراردادى به مدت یک فصل و 

نیم امضا کرد. 
 شایان ذکر اسـت؛ باشـگاه قبلى این بازیکن 26 ساله 
لبنانى که ازجمله بازیکنان ثابت تیم ملى لبنان محسوب 
شده و در پست هافبک و مهاجم بازى مى کند، باشگاه 

االنصار لبنان است.

براى پیشرفت 
از سپاهان جدا شدم 

سعید قائدى فر بازیکن یاسـوجى تیم فوتبال سپاهان 
پس از کـش  و قوس هاى فـراوان از جمع زردپوشـان 

اصفهانى جدا شد و به تیم ماشین سازى تبریز رفت. 
قائدى فر درباره اینکه چرا ماشین سـازى را براى ادامه 
فوتبالـش انتخاب کـرده گفـت: باوجود پیشـنهادات 
بسـیارى کـه از لیگ برتر و لیگ دسـته اول به دسـتم 
رسیده بود، تصمیم گرفتم به تبریز بیایم و زیرنظر فرهاد 
کاظمى فوتبال را ادامه دهم. وقتى به تبریز آمدم، شرایط 
را مناسب دیدم هم از نظر باشگاه، هم امکاناتى که در 
ماشین سازى وجود دارد و ... همه چیز در تبریز عالى بود. 
البته با بزرگان تیم سپاهان مثل محرم نویدکیا و هادى 
عقیلى هم مشورت کردم. آنها هم نظرشان این بود که 
اگر مى خواهم در فوتبال پیشرفت کنم، شاگردى آقاى 

کاظمى مى تواند در آینده ام تأثیرگذار باشد. 
او دربـاره فرهـاد کاظمـى و تأثیـر حضـورش در 
ماشین سـازى گفت:  تعریف هایى که درباره آقافرهاد 
شنیدم، اینکه ایشـان آدم بى حاشیه اى هسـتند، او در 
دوران مربیگرى اش به خارج کردن تیم هاى ضعیف از 
بحران معروف است. با حضورم در اینجا به آنچه شنیده 
بودم رسیدم، ایشان با مدیریت  فنى شان در ماشین سازى 

توانستند شرایط را مساعد کنند. 

صدور کارت بازى
 مهاجم سپاهان

کارت بازى مسعود حسن زاده بازیکن جدید تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان صادر شد.کمیته نقل و انتقاالت 
اعالم کرد کـه قرارداد مسـعود حسـن زاده با باشـگاه 
سـپاهان اصفهان رسـماً ثبت شـده وکارت بازى این 
بازیکن صادر شده است.حسـن زاده در نیم فصل دوم 

در تیم سپاهان پیراهن شماره 14 را برتن خواهد کرد.

اعالم داوران زردها و سبزها
اسـامى داوران هفته هفدهم لیگ برتر مشـخص شد 
که حمید حاج ملک دیدار دو تیم سپاهان و نفت تهران 
را سوت خواهد زد و قضاوت دیدار سایپا با ذوب آهن را 

شاهین حاج بابایى سوت خواهد زد.
 دیدار فوالد مبارکه سپاهان با نفت تهران را که از ساعت 
14و30 دقیقه روز چهارشـنبه 29 دى ماه در ورزشگاه 
نقش جهـان برگزار مى شـود، حمید حاج ملک سـوت 
مى زند و حمید غمزه، فرهـاد مروجى و جواد رحیم زاده 
او را در امر داورى کمک مى کننـد و ناظر این دیدار نیز 

خداداد افشاریان است.
همچنیـن در بازى دیگـر ایـن روز ذوب آهن اصفهان 
در تهران مهمان سایپاسـت که این مسابقه از ساعت 
16و40 دقیقه آغاز مى شود و شاهین حاج بابایى قضاوت 
آن را بر عهـده دارد، تـورج عیوضى محمـدى، رحیم 
شاهین و على صفایى او را در امر داورى یارى مى کنند 

و ناظر این دیدار نیز زاهد بحرینى است.

به نفع تیم بود
 دور برگشت بازى نکنیم!

سـرمربى تیم بسـکتبال بانوان ذوب آهن گفت: عدم 
حضور ما در دیدار با کوشا به علت مسائل مالى و یا نتیجه 
نبود.کتایون ظفریان درباره اینکه چرا تیمش در دیدار با 
کوشاى تهران در مرحله پلى آف دور برگشت حاضر نشد 
و اینکه آیا فکر مى کرده نتیجه از قبل مشخص است، 
گفت: ما دور رفت هم بازى خوبى مقابل این تیم داشتیم. 
اگر بخاطر نتیجه بود دور رفت هم با هفت هشت بازیکن 
بازى نمى کردیم. ما مقابل تیم پرمهره بازى قابل قبولى 
داشـتیم. براى دور برگشـت هم با کادر بـه این نتیجه 

رسیدیم که نباشیم.

تایم اوت

با تأیید امیر قلعه نویى، هاشــم بیــک زاده در تمرینات 
تراکتورسازى شرکت مى کند. رضایتنامه هاشم توسط 
باشگاه صبا صادر شده و او مشــکلى براى پیوستن به 

تراکتورسازى ندارد.
هاشــم بیک  زاده بازیکن مورد عالقه قلعه نویى است و 
اگر به تراکتورسازى بپیوندد، براى چهارمین بار شاگرد 
او خواهد بود. بیک زاده اولین بار در اســتقالل زیر نظر 
قلعه نویــى کار کرد. وقتــى ژنرال به ســپاهان رفت، 
بیک زاده را به همراه بازیکنانى مثل خســرو حیدرى و 
مهدى رحمتى به این تیم برد و توانســت با سپاهان دو 
بار قهرمان لیگ برتر شود. قلعه نویى وقتى پس از یک 

فصل حضور در تراکتورسازى به استقالل برگشت، باز 
هم بیک زاده در جمع آبى ها بــود. البته در اواخر فصل 
روابط میان این دو کمى تیره شد. قلعه نویى معتقد بود 
ملى پوشان استقالل آنچنانکه باید و شاید در خدمت تیم 
نیســتند و بعضى اتفاقات مثل بازى نکردن بیک زاده 
در دربى به دلیل یــا به بهانه بیمــارى، به این حرف و 

حدیث ها دامن زد. 
قلعه نویى در پایان فصل با ناکامى از استقالل جدا شد 
و امروز یک بار دیگر و براى بار چهارم هاشم زیر نظر او 
بازى خواهد کرد. باید دید چهارمین قسمت از همکارى 

این دو نفر، چه پایانى خواهد داشت.

 بعــد از پایان لیــگ چهاردهم  و قهرمانى ســپاهان با 
گل هاى حساس شریفى، کسى فکر نمى کرد قدم هاى 
بلند پدیده جــوان لیگ آنقدر زود متوقف شــود.  فصل 
جدید براى شــریفى، با مصدومیتى طوالنى آغاز شــد 
اما او در کمترین زمان، بازگشــت فوق العاده اى داشته 
و توانســته 6 امتیاز سرنوشت ســاز براى تراکتورسازى

 بگیرد.شــریفى در ســه بازى ابتدایى بعد بازگشت از 
مصدومیت، نتوانســت موفق باشــد اما در بازى چهارم 
با نفــت، گل اول را وارد دروازه تیم دایــى کرد. در هفته 
اول نیم فصل دوم و در خوزســتان هم شــریفى دقایق 
پایانــى، گل 3 امتیازى تراکتورســازى را زد. شــریفى 

در این مســابقه، دقیقه 80 وارد زمین شــده بود.پدیده 
ســابق و مهاجم ناکام فصــل پیش لیــگ، فقط صد 
دقیقه الزم داشــت تا ورق را به نفع خــودش برگرداند. 
حــاال او در روزهــاى افــت و مصدومیــت ادینیــو،
مهاجم ثابت تراکتورسازى شــده و مى خواهد سناریوى 
لیگ چهاردهم با ســپاهان را تکرار کند. دو سال پیش، 
گل هاى شریفى براى ســپاهان به ضرر تراکتورسازى

 تمام شــد و جام را از تبریز به اصفهان 
برد. این فصل، شریفى مى تواند با 
برگرداندن جام به تبریز همه چیز 

را جبران کند.

100 دقیقه رؤیایى
 مهدى شریفى 

بیک زاده- قلعه نویى
اپیزود چهارم

بهاره حیاتى

حاال سپاهانى که به عقیده ویســى دوران پس از یک 
انقالب را طى مى کند دچار مشــکالت زیادى شــده 
است. ســرمربى ســپاهان که اصرار داشــت از تغییر و 
تحوالت این  تیم به عنوان انقالب سپاهانى یاد کند، حاال 
چالش هاى فراوانى را پیش روى انقالب خود مى بیند. 
چالش هایى که نشان داد وى براى مدیریت این انقالب 
فرد بزرگى نیست و هر لحظه ممکن است این انقالب با 
شکست هاى فاحشى مواجه شود. کما اینکه تاکنون این 

شکست در برخى ابعاد اتفاق افتاده است.
او که سابقه چند سال حضور در سپاهان به عنوان بازیکن 
را دارد، در کسوت مربى هر تیمى که بود، از سرمربیگرى 
در سپاهان به عنوان آرزوى بزرگ خود نام مى برد. در حال 
حاضر عبدا... به یکى از آرزوى هاى بزرگ خود دست یافته 
اما ظاهراً با اشتباهات بزرگى که مرتکب مى شود مایل 

است تا با آرزوى محقق شده خود خداحافظى کند.
 ویســى در بدو ورود به سپاهان لیســت بلند باالیى از 
بازیکنان مازاد را تهیه و آن را رسانه اى کرد. لیستى که  
شاید خروج و خداحافظى با برخى از آنان که کیفیت گذشته 
را نداشتند الزم به نظر مى رسید اما وضعیت این روزهاى 
سپاهان نشان مى دهد که برخى دیگر از آنان هنوز هم مى 
توانستند ستاره هاى کارآمد سپاهان باشند و وجود برخى 
مازادها در سپاهان امروز تا چه حد مى توانست وضعیت 

تیم را بهبود بخشــد و کمک 

حال ویسى باشند.
افراط عجیب ویســى در تغییر و تحوالت در سپاهان و 
جوانگرایى بیش از حد، امروز او را با مشکالت زیادى مواجه 
کرده تا سپاهان نشانى از شکوه سال هاى گذشته را نداشته 
باشد. شاید ویسى هم خود متوجه اشتباهاتش در نیم فصل 
شده باشد اما خیلى نمى تواند به این اشتباهات اعتراف کند 

و جرأت و جسارتى در این مورد ندارد. 
 اکنون  بیشتر متوجه مى شویم که چرا از اصغر باقریان به 
عنوان ضعیف ترین مدیرعامل تاریخ باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان نام مى برند. فقط چنین مدیر عامل ضعیفى مى 
توانســت به ســرمربى تازه وارد تیم خود اجازه دهد که 
هر جوالنى مى خواهد بدهد و با لشــکرى از ماساژورها، 
آنالیزورها، مدیر رسانه اى و... از شهرى دیگر وارد اصفهان 
شود. سرمربى جدید حتى توانست مسئولیت هایى مانند 
مدیر رسانه اى تیم فوتبال که انتخاب آن در حوزه اختیارات 
مدیرعامل است را قبضه کند و با لشکرى از دوستان خود 
در مسئولیت هایى که لزومى به تغییر و تحول نداشت در 

سپاهان حاضر شوند و جا خوش کنند.
ویسى از حضور در سپاهان به عنوان آرزوى بزرگ خود نام 
مى برد، ولى ظاهراً مایل بود این آرزو براى سایر رفقایش 
نیز محقق شود و افرادى که در خواب هم  فکر نمى کردند 
روزى به ســپاهان بیایند توانستند در سایه ضعف مفرط 
اصغر باقریان و یکه تازى و ویراژ ویسى به سپاهان کوچ 

کننــد. البته برخى 
از آنان  نتوانســتند ذوق زدگى بى حد و 

حصرشان از حضور در سپاهان را در پست هاى 
اینستاگرامى پنهان کنند.

به عملکرد ویســى در فصل نقل و انتقاالت براى 
خریدها که نــگاه مى اندازیم باز هــم برگى دیگر از  

ناکامى هاى او را مشاهده مى کنیم. خرید یک دروازه 
بان همیشه نیمکت نشین از برزیل، حتى  با وجود اینکه 
از سوى روزنامه باشگاه سپاهان لقب بمب هیدروژنى را 
دریافت کرد، یکى از فاجعه هاى سپاهان در نقل و انتقاالت 
بود. پدرو هنریکه دیگر بازیکن برزیلى که ویسى وى را 
یکى از برگ برنده هاى خریدهاى خود معرفى مى کرد 
هم آنقدر بد عمل کرد که سرمربى سپاهان مجبور شد در 
نیم فصل او را در لیست خروجى ها قرار دهد و نشان دهد 
که در جذب خارجى هاى با کیفیت هیچگونه مهارت و 

هنرى ندارد.
خریدهاى دیگــر مانند عماد میرجوان کــه او هم جزو 
خروجى هاى نیم فصل زردها بوده و یا على هلیچى که 
در آستانه خروج از سپاهان است وشاید ویسى هنوز روى 
اعالم خداحافظى با او را ندارد از دیگر ناکامى هاى ویسى 
است که انقالب سپاهانى او را به سوى سقوط و دره سوق 

مى دهد.
او حتى آنقدر جرأت و جسارت ندارد که در برخى موارد بر 
روى موضع خود بماند و سخنان متناقضى نداشته باشد. 

سرمربى ســپاهان در ابتداى 

فصل در لیســتى که با 
دستخط او در برخى شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شد نام هادى عقیلى را در لیست خروجى قرار داده بود و 
در حتى در برنامه «شب هاى فوتبالى» نیز اعالم کرد که 
عقیلى نمى تواند در پازل تاکتیکى او جاى بگیرد. اما در 
روزهاى اخیر براى فرار از پاسخگویى شفاف، مصاحبه اى 
انجام داد و گفته است که هادى عقیلى به دستور مدیریت 
وقت باشگاه در لیست خروج قرار گرفته و او خط قرمزى 

روى نام او نکشیده است!
ویسى مدام در ابتداى فصل از صرفه جویى در سپاهان 
جدیدش ســخن گفته و آن را یکى از دستاوردهاى خود 
عنوان کرده اســت. ولى وى عنوان  نکرده که بســتن 
قراردادهاى ایــده آل مالى با بازیکنــان بى کیفیتى که 
تا در تیــم هاى سابقشــان بــه میزان یــک پنجم و 
حتى یک دهم مبلغ قــرارداد امســال را نگرفته بودند 
در راستاى سیاســت صرفه جویى اســت؟ آیا پرداخت 
500 میلیون تومان بــه پدرو هنریکه کــه با عملکرد 
فاجعه بارش ســپاهان را با مشــکالت زیاد مواجه کرد 
در راســتاى سیاســت صرفه جویى بوده؟ و بسیارى از 
نمونه هاى دیگر که فعًال بهتر است آنها را بازگو نکنیم.

 ویســى خود را بنیانگذار جوانگرایى در سپاهان معرفى 
مى کند، اما نمى داند که  ایــن جوانگرایى که با افراط و 
اشتباهات فاحش در سپاهان اتفاق افتاده هر لحظه ممکن 
اســت که با معضالت فراوان رو به رو شــود. وقتى تیم 
قدرتمندى مانند سپاهان به یک باره در شکل و شمایل 
بى حد و حصرى جوان مى شــود، قطعًا با ناکامى هاى 

زیــادى مواجه 
مى شود و با وجود 
خویشتندارى 
هــواداران و 
همه صبورى 
ها، کاســه 

صبر باالخره لبریز مى شود و پروژه جوانگرایى 
شکست مى خورد و باشــگاه باید دوباره سراغ 

خرید ستاره ها برود.
بهتر بود ویسى براى جوانگرایى از زالتکو کرانچار 
یاد مى گرفت و مدل او را در سپاهان ادامه مى داد. کرانچار 
پیشگام واقعى جوانگرایى در معناى درست و گام به گام 
در سپاهان است و با احترام به لوکا بوناچیچ، تا ابد باید از 
زالتکو به عنوان معمار جوانگرایى منطقى در سپاهان عصر 
جدید نام ببریم. عملکرد ویسى فقط و فقط ذهن هواداران 
را نسبت به عبارت جوانگرایى مخدوش مى کند تا بگویند 
ما اصًال جوانگرایى نمى خواهیم و همان بهتر که بى خیال 

جوانگرایى شویم.
عزل باقریان از مدیریت باشگاه سپاهان که بى کفایتى او 
مدیران کارخانه فوالد مبارکه را به ستوه آورده بود، باعث 
شد تا عبدا... ویسى بیش از پیش انقالب کذایى خود در 
سپاهان را در بحران ببیند و دیگر قدرت اقدامات یکجانبه 

و خودسرانه قبل را نداشته باشد.
باقریان بخاطر عدم کارآمدى خود همه چیز را به عبدا... 

سپرده بود و خود کوچک ترین 
دخالتى در امور نداشــت و به قول برخى اصحاب رسانه 
جورى مدیریت مى کرد که هر لحظه آماده عزل خود بود!

حضور محسن طاهرى کابوس بزرگى براى ویسى بود. 
طاهرى مدیرعاملى نیست که اجازه دهد سرمربى خارج 
از چارچوب اختیارات خود عمل کند. او به سیستم و نظم 
و دیسیپلین ادارى باشــگاه عقیده ویژه اى دارد و برخى 
اقدامات او نشان مى دهد که دوست دارد سپاهان به دوران 

شکوه و جالل گذشته خود بازگردد.
این مشى طاهرى، قطعاً یک معضل بزرگ براى ویسى 
است تا سرمربى سپاهان با بن بست هاى جدى در یکه 
تازى هاى خود مواجه شود و بداند که باید براى اقدامات 

خود پاسخگو باشد و دالیل منطقى داشته باشد.
این بار قرار است ویسى در مورد کارهاى خود به مدیرعامل  
پاسخ بدهد. در مورد رد کردن دو گلر درجه یک و جذب 
یک گلر ضعیف برزیلى، در مورد اینکه چرا بســیارى از 
خریدهاى نیم فصلش یا در نیم فصل دیپورت شــدند، 
یا نیمکت نشــینند و یا از کیفیت الزم برخوردار نیستند. 
اینکه چه دلیل داشت که ماساژورهاى زیادى را از اهواز 
به ســپاهان بیاورد، آیا ماســاژور هم در اصفهان قحط 
بود؟! و خیلى موارد دیگر که باید ســرمربى سپاهان در 
مورد آنها پاســخگو باشــد. دیگر دوران اصغر باقریان 
نیست که ویسى بتواند از رفاقت محض با او لذت ببرد و 
پاسخى در مورد عملکردهاى منفى خود در ابعاد مختلف 

نداشته باشد...
...ویســى حق داشــت وقتى پس از قهرمانى استقالل 
خوزســتان در مورد اینکه دوســت دارد سکان هدایت 
استقالل یا پرسپولیس را بر عهده بگیرد مورد سئوال قرار 

مى گیرد، پاسخ دهد 
که این مسئولیت هنوز براى او زود است. 
راســت مى گفت؛ خیلى براى او زود است. اما اى کاش 
مى فهمید که ســپاهان باالتر و بزرگ تر از استقالل و 
پرسپولیس در سال هاى اخیر بوده و پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر ایران است و حضور در این تیم هم خیلى خیلى 
براى او زود بوده. بهتر بود همچنان حضور در سپاهان براى 
او آرزو بماند و این تیم را که همیشــه از آن به عنوان تیم 
محبوبش نام مى برد را به عرصه اى براى آزمون و خطاى 

خود تبدیل نکند.
 در مورد سفرهاى بى حد و حصر خارجى او نیز پیش تر 
نوشته ایم. ســفرهایى که اى کاش عمده آنها با تابلوى 
دانش افزایى انجام نمى شد تا هواداران سپاهان فکر نکنند 
که سرمربى تیمشان آنها را  فاقد هرگونه عقل و شعورى 
فرض کرده است. در میان سفرهاى خارجى او تنها سفرى 
که با هدف باشــگاهى صورت گرفت سفر به برزیل بود 
که پدرو هنریکه و لى اولیویرا جذب شــدند که در مورد 
کیفیت باالى(!) آنان به قدر کافى توضیح دادیم و همه 
ســپاهانى ها تا هفته ها اعصــاب الزم را داشــتند تا 

هنرنمایى هاى این بمب هاى عبدا... را ببینند!
 آخرین سفر خارجى او به ایتالیا آنقدر سر و صداى 

زیادى ایجاد کرد که شــاید  دیگر عبدا... 
خیلى نتواند تا پایان فصل به سفر دیگرى 

برود و پروژه دانــش افزایى(!) خود 
را ادامه دهــد. اعتراض هاى 

شــدید هواداران به سفر 
بــى موقع او نشــان 

داد که اینجا سپاهان 
است و با خیلى باشگاه 
هاى دیگر فرق دارد. 
اینجا همــه رخدادها 
توسط هواداران رصد 

مى شود.
 همه اتفاقات امســال 

سپاهان که با اصرار ویسى 
با عنوان انقالب سپاهانى 

انجام شــد خیلى چیزها را 
ثابت کرد. نشان داد که فرمول 

جوانگرایى در تیم هاى بزرگ 
آن چیزى نیست که انجام شده 

و ویســى نمى تواند از این شکل 
جوانگرایى به عنوان ســند افتخار 

خود یاد کند. نشان داد که سپاهان 
به درجه اى از بزرگى و شکوه رسیده 

که دیگر هر مربى نتواند لیاقت حضور در 
آن را داشته باشد. به غیر از یکى دو گزینه 
ایرانى که شاید با ارفاق بتوانیم آنها را  تا 
حدودى در حد سپاهان بدانیم، بهتر است 
سپاهان مجدداً به سراغ گزینه هاى ایده 
آل و با رزومه خارجى برود. دوباره تیم را  
با ترکیبى از جوانان و ستاره هاى واقعى 
و تأثیرگذار ساخته و پرداخته کند و 
تیمى بســازد در شأن و شخصیت 
شکوه گذشــته خود، هواداران بى 
شمارش و اســتادیوم مدرن نقش 

جهان.
تأکید مى کنیم که بازگشت به دوران شکوه 
نباید خداحافظى با جوانگرایــى و پایان تزریق بازیکنان 
آکادمى سپاهان به تیم بزرگساالن باشد. این کار باید با 
روندى معتدل و منطقى انجام شود. به گونه اى که هم 
اقتدار تیم حفظ شود و هم روند بازیکن سازى به شکلى 

پیوسته ادامه پیدا کند.
 ویسى هم با حفظ عالقه به ســپاهان که همیشه آن را 
اعالم کرده و این دیدگاهش در هنگام حضور در ســایر 
تیم ها قابل تقدیر بوده، باید به یک تیم متوسط در لیگ 
برتر برود و بداند که حاال حاالها زمان مى برد تا به پختگى 

الزم براى هدایت تیم هاى بزرگ برسد.
 شاید شکست احتمالى سپاهان در دیدار پیش رو با نفت 
تهران در روز چهارشنبه در لیگ برتر، شرایط را براى وداع 
زردها با ویسى سرعت بخشد، شــاید هم در ادامه نتایج 
سینوسى، ویسى بتواند نفت را ببرد و مجدداً از هواداران 
براى اینکه دیرتر اعتراض کنند زمان بخرد اما چیزى که 
واضح و مشخص است این است که نفس هاى عبدا...  در 
سپاهان به شماره افتاده است و اگر در حالتى خوشبینانه با 
نتایجى متوسط بتواند فصل را به هر مکافاتى که هست 
به پایان ببرد، در فرداى تیم فوتبال سپاهان در فصل آتى 

هیچ جایى نخواهد داشت.

,,
اگر به تراکتورسازى بپیوندد، براى چهارمین بار شاگرد 
او خواهد بود. بیک زاده اولین بار در اســتقالل زیر نظر 
قلعه نویــى کار کرد. وقتــى ژنرال به ســپاهان رفت، 
بیک زاده را به همراه بازیکنانى مثل خســرو حیدرى و 
مهدى رحمتى به این تیم برد و توانســت با سپاهان دو 
بار قهرمان لیگ برتر شود. قلعه نویى وقتى پس از یک 

در دربى به دلیل یــا به بهانه بیمــارى، به این حرف و
حدیث ها دامن زد. 

قلعه نویى در پایان فصل با ناکامى از استقالل جدا شد
و امروز یک بار دیگر و براى بار چهارم هاشم زیر نظر او
بازى خواهد کرد. باید دید چهارمین قسمت از همکارى

این دو نفر، چه پایانى خواهد داشت.

6و توانســته 6 امتیاز سرنوشت ســاز براى تراکتورسازى
 بگیرد.شــریفى در ســه بازى ابتدایى بعد بازگشت از 
مصدومیت، نتوانســت موفق باشــد اما در بازى چهارم 
با نفــت، گل اول را وارد دروازه تیم دایــى کرد. در هفته 
اول نیم فصل دوم و در خوزســتان هم شــریفى دقایق 
3پایانــى، گل 3 امتیازى تراکتورســازى را زد. شــریفى 

لیگ چهاردهم با ســپاهان را تکرار کند. دو سال پیش، 
گل هاى شریفى براى ســپاهان به ضرر تراکتورسازى

 تمام شــد و جام را از تبریز به اصفهان 
برد. این فصل، شریفى مى تواند با 
برگرداندن جام به تبریز همه چیز 

را جبران کند.

100 دقیقه رؤیایى
 مهدى شریفى

بهاره حیاتى

حاال سپاهانى که به عقیده ویســى دوران پس از یک 
مشــکالت زیادى شــده  انقالب را طىمى کند دچار
تغییر و  است. ســرمربى ســپاهان که اصرار داشــت از
تحوالت این  تیم به عنوان انقالب سپاهانى یاد کند، حاال 
چالش هاى فراوانى را پیش روى انقالب خود مى بیند. 
چالش هایى که نشان داد وى براى مدیریت این انقالب 
فرد بزرگى نیست و هر لحظه ممکن است این انقالب با 
شکست هاى فاحشى مواجه شود. کما اینکه تاکنون این

شکست در برخى ابعاد اتفاق افتاده است.
ک ا ا ا ا ض ال ق ا ک ا

کننــد. البته برخى
از آنان  نتوانســتند ذوق زدگى بى حد و 

حصرشان از حضور در سپاهان را در پست هاى 
اینستاگرامى پنهان کنند.

عملکرد ویســى در فصل نقل و انتقاالت براى به
خریدها که نــگاه مى اندازیم باز هــم برگى دیگر از  

ناکامى هاى او را مشاهده مى کنیم. خرید یک دروازه 
بان همیشه نیمکت نشین از برزیل، حتى  با وجود اینکه 
از سوى روزنامه باشگاه سپاهان لقب بمب هیدروژنى را 
دریافت کرد، یکى از فاجعه هاى سپاهان در نقل وانتقاالت 
بازیکن برزیلى که ویسى وى را هنریکه دیگر بود. پدرو
یکى از برگ برنده هاى خریدهاى خود معرفى مى کرد

سهم آنقدر بد عمل کرد که سرمربىسپاهان مجبور شد در 
قراردهدونشاندهد لیستخروجىها در نیمفصلاورا

زیــادى مواجه 
مى شود و با وجود 
خویشتندارى
هــواداران و 
همه صبورى 
ها، کاســه 

صبر باالخره لبریز مى شود و پروژه جوانگرایى 
شکست مى خورد و باشــگاه باید دوباره سراغ 

خرید ستاره ها برود.
بهتر بود ویسى براى جوانگرایى از زالتکو کرانچار 
در سپاهان ادامه مى داد. کرانچار یادمى گرفتو مدل او را

پیشگام واقعى جوانگرایى در معناى درست و گام به گام 
در سپاهان است و با احترام به لوکا بوناچیچ، تا ابد باید از 
زالتکو به عنوان معمار جوانگرایى منطقى در سپاهان عصر 
جدید نام ببریم. عملکرد ویسى فقط و فقط ذهن هواداران 
کندتابگویند مخدوشم ای تجوانگ ا تبهع ان

مى گیرد، پاسخ دهد 
که این مسئولیت هنوز براىاو زود است. 
راســت مى گفت؛ خیلى براى او زود است. اما اى کاش 
از استقالل و  بزرگ تر مى فهمید که ســپاهان باالتر و
پرسپولیس در سال هاى اخیر بوده و پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر ایران است و حضور در این تیم هم خیلى خیلى 
براى او زود بوده. بهتر بود همچنان حضور در سپاهان براى 
او آرزو بماند و این تیم را که همیشــه از آن به عنوان تیم 
محبوبش نام مىبردرا به عرصه اى براى آزمون و خطاى 

خود تبدیل نکند.
خارجى او نیز پیش تر حصر مورد سفرهاى بى حد و  در

نوشته ایم. ســفرهایى که اى کاش عمده آنها با تابلوى 
دانش افزایى انجام نمى شد تا هواداران سپاهان فکر نکنند 
که سرمربى تیمشان آنها را  فاقد هرگونه عقل و شعورى 
فرضکرده است. در میان سفرهاى خارجى او تنها سفرى 
که با هدف باشــگاهى صورت گرفت سفر به برزیل بود 
که پدرو هنریکه و لى اولیویرا جذب شــدند که در مورد 
کیفیت باالى(!) آنان به قدر کافى توضیح دادیم و همه 
ســپاهانى ها تا هفته ها اعصــاب الزم را داشــتند تا 

جهان.
تأکید مى کنیم که بازگشت به دوران شکوه
نباید خداحافظى با جوانگرایــى و پایان تزریق بازیکنان
باید با آکادمى سپاهان به تیم بزرگساالن باشد. اینکار
رروندى معتدل و منطقى انجام شود. به گونه اى که هم
اقتدار تیم حفظ شود و هم روند بازیکن سازىبه شکلى

پیوسته ادامه پیدا کند.
 ویسى هم با حفظ عالقه به ســپاهان که همیشه آن را
ایندیدگاهشدر هنگام حضور در ســایر اعالم کرده و
بتیم ها قابل تقدیر بوده، باید به یک تیم متوسط در لیگ
برتر برود و بداند که حاال حاالها زمان مىبردتا به پختگى

الزم براى هدایت تیم هاى بزرگ برسد.
 شاید شکست احتمالى سپاهان در دیدار پیش رو با نفت
تتتتهراندر روز چهارشنبه در لیگ برتر، شرایط را براى وداع
زردها با ویسى سرعت بخشد، شــاید هم در ادامه نتایج
سینوسى، ویسىبتواند نفت را ببرد و مجدداً از هواداران
براى اینکه دیرتر اعتراض کنند زمان بخرد اما چیزى که
واضح ومشخص است این است که نفسهاىعبدا...  در
سپاهانبه شماره افتاده است و اگر در حالتى خوشبینانه با
نتایجى متوسط بتواند فصل را به هر مکافاتى که هست
به پایان ببرد، در فرداى تیم فوتبال سپاهان در فصل آتى

اهدداشت نخ چجای ه
نسفر خارجى او به ایتالیا آنقدر سر و صداى 

 ایجاد کردکه شــاید  دیگرعبدا... 
تواند تا پایان فصل به سفر دیگرى 

 پروژه دانــش افزایى(!) خود 
ه دهــد. اعتراض هاى 

هواداران به سفر ید
موقع او نشــان 

 اینجا سپاهان 
 باخیلى باشگاه 
یگر فرق دارد. 
همــه رخدادها 
 هواداران رصد 

ود.
تفاقات امســال 

ن که با اصرار ویسى 
ن انقالب سپاهانى 
 شــد خیلى چیزها را

رد. نشان داد که فرمول 
رایىدر تیم هاى بزرگ

زى نیست که انجام شده 
اینشکل ــى نمى تواند از

رایى به عنوان ســند افتخار 
کند. نشان داد که سپاهان  د

جه اى از بزرگى و شکوه رسیده 
گر هر مربى نتواند لیاقت حضور در 

شته باشد. به غیر از یکى دو گزینه 
 که شاید با ارفاق بتوانیم آنها را  تا 
ى در حد سپاهان بدانیم، بهتراست 
ن مجدداً به سراغ گزینه هاى ایده 
 رزومه خارجى برود. دوباره تیم را  
بىاز جوانان و ستاره هاى واقعى 
گذار ساخته و پرداخته کند و
بســازد در شأن و شخصیت 
 گذشــته خود، هواداران بى 
اســتادیوم مدرن نقش  ش و

شمارش نفس هاى آخر ویسى!
 نگاه نصف جهان به برخى اشتباهات فاحش سرمربى سپاهان

 همه اتفاقات امسال 
سپاهان که با اصرار 
ویسى با عنوان 
انقالب سپاهانى 
انجام شد خیلى 
چیزها را ثابت کرد. 
نشان داد که فرمول 
جوانگرایى در
 تیم هاى بزرگ آن 
چیزى نیست که 
انجام شده و ویسى 
نمى تواند از این 
شکل جوانگرایى به 
عنوان سند افتخار 
خود یاد کند



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

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net
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افتتاح پارك محله اى سرکمر تا نوروز
با تالش شهردارى ادامه عملیات پارك محله اى سرکمر به مرحله  بهره بردارى رسید.

پارك محله اى سرکمر با زیربناى 600 متر مربع  و با اعتبارى بالغ بر 950/000/000 ریال شامل  دیوار ســازى ، کف سازى ، تجهیز مبلمان و نرده گذارى مى باشد و امید آن میرود تا عید نوروز آماده 
بهره بردارى گردد.

شهردار نیاسر گفت: ایجاد پارك هاى محله اى مى تواند زمینه هاى مساعد و مناسبى را براى تفریح و سرگرمى اهالى و خانواده ها در محالت فراهم کند.
سبحان نظرى، با تاکید بر ایجاد پارك هاى محله اى به عنوان یکى از اولویت هاى مهم شهردارى افزود: مبناى ایجاد و توسعه پارك هاى محله اى تحقق نیاز تفریحى شهروندان است و اساس و هدف 
ساخت و ایجاد اینگونه اماکن محله اى و عمومى، شاداب سازى روحیه شهروندى به عنوان حق طبیعى آنان است که  این مراکز تفریحى نقش بسزایى در ایجاد این روحیه نشاط و به تبع آن آسایش 

و آرامش زندگى شهروندى دارند.
وى، بر ضرورت اجراى طرح هاى مختلف با هدف ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح سالمت شهروندى تاکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تالش هاى همسو و یکپارچه مدیران این شهردارى شاهد رشد 

و توسعه در زمینه هاى شهرى و رفاهى براى شهر و شهروندان باشیم.
پارك محله اى سرکمر با زیربناى 600 متر مربع  و با اعتبارى بالغ بر 950 میلیون ریال شامل  دیوار سازى، کف سازى، تجهیز مبلمان و نرده گذارى است و امیدواریم تا نوروز 96 آماده بهره بردارى گردد.

بلوار خلیج فارس روشن مى شود
در راستاى ایجاد جلوه هاى بصرى، زیباســازى معابر اصلى همچنین دغدغه مدیریت شهرى در 
خدمت رسانى بیشتر به شهروندان و افزایش امنیت، روشنایى بلوار خلیج فارس در دستور کار قرار 
گرفته و به زودى عملیات روشنایى این پروژه ها آغاز خواهد شد.نصب حدود 70 پایه  چراغ تلسکوپى 
در ورودى شهر حد فاصل بلوار خلیج فارس تا بلوار شهدا  به طول سه کیلومتر باعث زیبایى دوچندان 
این مناطق و امنیت بیشتر در تردد خودروها خواهد شد.الزم به ذکر است با توجه به پیگیرى هایى 
که در دوسه ماهه اخیر انجام گردیده واقدامات موثر از طریق ادارات راه وشهرسازى وبرق جهت 
روشنایى بلوار صورت گرفته  که ادامه این روند درحال انجام مى باشد که تاامروز فنداسیون هاى 
در محل بلــوار تخلیه نصب گردیده ومقدارى از تیرهاى آن تخلیه گردیده اســت که ان شــاء... 
به زودى پروژه روشــنایى اســتارت خورده ودر آینده نزدیک بلوار فوق در زمان مناســب روشن

 مى گردد.

2 پروژه شهردارى نیاسر به زودى بهره بردارى خواهد شد
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  افکار نیوز | پدر و مادر کودك پنج ساله اى که چند وقت 
پیش گمشده اعالم شــده بود، پس از کشف جنازه دخترشان در 

رستوران خودشان به قتل او محکوم شدند.
جنازه «اشلى ژائو» پنج ساله در ایالت اوهایو پیدا شد.پدر و مادر 
اشلى به نیروهاى پلیس اعتراف کرده اند که مادر او در حال کتک 
زدن دختر پنج ساله با مشت بوده که پدر او از راه مى رسد و در حین 
رسیدن اشلى روى زمین افتاده بود و مایعى سبز رنگ از دهانش 

روى زمین ریخته بود.
پدر اشلى در ادامه اعتراف خود گفته است: «مشغول تمیز کردن 

زمین بودم که متوجه شدم اشلى نفس نمى کشد.»
گفتنى است؛ پدر اشلى به جرم همدستى در قتل و همسر او هم به 

جرم قتل دختر پنج ساله بازداشت شدند.

  فردا| یک رستوران چینى پس از آنکه پیشخدمت آن عکس 
وحشتناکى از سرو کردن پاى انسان را در فضاى مجازى به اشتراك 

گذاشت، متهم شد.
این پیشخدمت که ادعا کرده این عکس را در آشپزخانه این رستوران 
گرفته است، دو پاى قطع شده و تا حدى تجزیه شده انسان را در یک 

کاسه آبى رنگ نشان مى دهد.
اینطور به نظر مى رسد که یک اسلونیایى که به همراه دوستش به 
رستورانى در پادوا در شمال ایتالیا رفته بود درخواست خوراك پنجه 
خرس را کرده که به ادعاى پیشــخدمت آن، با این صحنه مواجه 

شده است.
پس از انتشــار این تصویرى در شــبکه هاى اجتماعــى، برخى از 

مشتریان ایتالیایى این رستوران آن را به مقامات گزارش داده اند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک دختر پنج ساله در چین بعد 
از این که از پنجره طبقه چهارم ساختمانى بیرون افتاده بود، توسط طناب 

آویز رخت نجات پیدا کرد.
این حادثه در روز ســردى اتفاق افتاد که این دختر و برادر سه ساله اش 
در خانه خود مانده بودند و مادر آنها به خرید رفته بود و زمانى که به خانه 

بازگشته بود این دختر پنج ساله لبه پنجره ایستاده بود.
مادر این دختر بچه که به بیرون دوید، او را در حالتى دید که پاهاى او در 

ارتفاع 18 مترى سطح زمین آویزان مانده بودند.
بر اســاس این گزارش، بعد از اینکه نیروهاى آتش نشــانى به صحنه 
آمدند، یکى از مأموران، بعد از شکاندن قفل در خانه به داخل خانه رفت 
و با رساندن خود به بند رخت و کشــیدن این دختر به داخل ساختمان، 

او را نجات داد.

کشف جنازه دختر گمشده در 
رستوران

جنجال پاهاى قطع شده انسان 
در یک رستوران

طناب لباس 
جان دختر 5 ساله را نجات داد 030201

چهل تکه

خودروى گرانقیمت پس از برخورد با دیواره پارکینگ و تخریب آن به «رمپ» ورودى 
پارکینگ سقوط کرد.

به گزارش تسنیم، ساعت 20و 40 دقیقه بیست و چهارم دى ماه سال جارى خبر سقوط 
یک خودروى سوارى در خیابان پاسداران تهران به سامانه 125 اعالم شد که به سرعت 

مأموران ایستگاه 61 آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبى میرزایى فرمانده آتش نشانان اعزامى به محل حادثه درباره سقوط خودرو اظهار 
داشت: یک دستگاه خودروى سوارى «کیا سورنتو» پس از برخورد با دیواره پارکینگ 

در طبقه همکف و تخریب آن از قســمت جلو به رمپ ورودى پارکینگ منفى یک با 
ارتفاع 1/5 متر سقوط کرده که راننده خودروى سوارى قبل از رسیدن نیروهاى عملیات 

از خودرو خارج شده بود.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ آتش نشانان به سرعت با قطع برق خودرو و ایمن سازى 
محل حادثه با استفاده از جرثقیل دســتى و با همکارى جرثقیل خودروهاى امدادى، 
خودرو را به ســطح پارکینگ منتقل کرده و به مالک تحویل دادند همچنین عملیات  

پس از ارائه تذکرات ایمنى  پایان یافت.

پسرى که با مرگ مادربزرگ پدرش و ازدواج پدربزرگ 
کینه به دل گرفته بود، با همدستش نقشه خشن سرقت از 

مادر بزرگ را طراحى کردند.
به گزارش مهر، بعد از ظهر هفتم دى ماه امسال ماجراى  
یک سرقت خشــن از خانه اى در منطقه خلیج فارس به 
کالنترى 179 اعالم شد؛ با حضورتیمى از پلیس در محل 
و انجام تحقیقات اولیه مشــخص شد که سرقت از یک 
خانه ویالیى قدیمى متعلق به پیرمرد 80 ساله انجام شده 
و دزدان پس ازسرقت طالها متعلق به همسر مالباخته، 

اقدام به شکستن دست پیرزن کرده بودند.
ردیابى دزدان خشن با دســتور قاضى رضوانفر بازپرس 
شعبه سوم دادســراى ناحیه 18 تهران، در اختیار پایگاه 

پنجم پلیس آگاهى تهران قرار گرفت.
کارآگاهان پایگاه پنجم با حضور در محل ســرقت، به 
تحقیق از مالباخته پرداختند پیرمرد وحشتزده در خصوص 
نحوه ورود دزدان به داخل منزلش به کارآگاهان گفت: 
«به همراه همســرم داخل خانه نشسته بودیم که زنگ 
خانه به صدا درآمد؛ به در خانه مراجعه کردم که به محض 
باز کردن در ورودى، ناگهان دو نفر با صورت هاى پوشیده 
وارد خانه شدند و مرا در حالى که دهانم را گرفته بودند، 

کشان کشان به داخل ساختمان بردند.»

مالباخته در خصوص نحوه ارتکاب سرقت توسط سارقان 
نقاب پوش نیز به کارآگاهان گفت: «دزدان پس از بستن 
دست و پاى من، به سراغ همسرم رفتند و دست و پاى او 
را نیز بسته و روى زمین دراز کردند؛ این دو نفر، بى آنکه 
حتى کلمه اى در خصوص محل نگهــدارى وجوه نقد 
داخل خانه از من و یا همسرم داشته باشند ، اقدام به بریدن 
طال و جواهرات همســرم کردند؛ در حالى که همسرم 
هیچگونه مقاومتى در برابر آنها انجام نداده بود،بى هیچ 
دلیلى یکى از دزدان اقدام به شکســتن دســت راست 

همسرم کرد و به سرعت از خانه خارج شدند.»
با توجه به شیوه و شــگرد دزدان در سرقت، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که ســرقت باید توسط افراد مرتبط 
با مالباخته انجام شــده باشد پس تحقیقات از بستگان و 

اطرافیان مالباخته در دستور کار  قرار گرفت.
کارآگاهان در تحقیقات تکمیلــى اطالع پیدا کردند که 
مالباخته حدوداً دو سال پیش و پس از فوت همسر اولش، 
ازدواج مجدد کرده و در واقع همسر کنونى اش، همسر 

دوم وى است.
تحقیقات براى شناســایى دزدان نقاب پوش همچنان 
در دستور کار قرار داشت تا ســرانجام با انجام اقدامات 
پلیســى، کارآگاهان موفق به شناسایى یکى از بستگان 

مالباخته به نام «ســعید . ع» 22 ســاله به عنوان یکى 
از دزدان نقابدار شدند؛ خانه ســعید در شهرستان کرج 
شناسایى، در ساعت 11 شــب 23 دى ماه دستگیر و به 
پایگاه پنجم پلیس آگاهى تهران منتقل شــد. سعید در 
ابتدا منکر هرگونه اطالع از ســرقت و یا مشــارکت در 
آن شــد اما در ادامه تحقیقات لب به بیان حقیقت گشود 
و اعتراف کرد که ســرقت را به همراه یکى از بستگان 
نزدیک شــاکى پرونده به نام «ناصر»  22 ساله  انجام 
داده است؛بالفاصله مشــخصات ناصر از سوى شاکى 

مورد شناسایى قرار گرفت و گفت که ناصر فرزند نوه اش 
(نتیجه مالباخته) است.

با شناســایى خانه ناصر در منطقه تهرانســر، او نیز در 
همان روز دســتگیر و بــه پایگاه پنجــم پلیس آگاهى 
تهران منتقل شــد. ناصر پس از مواجهــه حضورى با 
همدســتش، در خصوص انگیزه ســرقت و شکستن 
دســت پیرزن پرونــده بــه کارآگاهان گفــت: «پس 
از فوت مادربــزرگ، پدربزرگ با زن دیگــرى ازدواج 
کرد و به نوعى زن دیگــرى را جایگزیــن مادربزرگ 

کرده و همین موضوع باعث کینــه به دل گرفتن من از 
این زن شــد؛ در واقع انگیزه ســرقت و شکستن دست 
این زن صرفًا بــراى انتقــام گیرى از ایــن زن انجام

 شد.»ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفــى رئیــس 
پایــگاه پنجم پلیــس آگاهى تهــران، با اعــالم این 
خبر گفت: با تکمیــل تحقیقات در خصــوص پرونده 
، قرار قانونــى از ســوى بازپرس محترم صــادر و هر 
دو متهــم در اختیــار دســتگاه محترم قضائــى قرار 

گرفتند.

سازمان آتش نشــانی اصفهان از نجات جوان 24 ساله 
محبوس شده در میان شعله هاى آتش خبرداد.

به گزارش ایمنا، محمد شــریعتی مدیر روابط عمومی 
ســازمان آتش نشــانی اصفهان گفت: مقارن ساعت 
7و 36 دقیقه صبح روز یک شــنبه  با اعالم خبر حریق 
مغازه میوه فروشــی و محبوس شدن شخصی در میان 
شــعله هاي آتش در خیابان فرسان اصفهان، بالفاصله 
اکیپ  ایستگاه هاي 4و7 به همراه رئیس ایستگاه مربوطه 

راهی محل مذکور شدند.
وى اظهار داشت: پس از رسیدن اکیپ اعزامی به محل 
شاهد حریق مغازه میوه فروشی و محبوس شدن جوانی 
24 ساله در میان شعله هاي آتش بودند که بالفاصله به 
دو اکیپ مجزا تقسیم شدند. اکیپ اول با استفاده از لباس 
نسوز نسبت خارج نمودن شخص از میان شعله هاي آتش 

اقدام کرد و اکیپ دوم به اطفاى حریق مغازه پرداخت.
شریعتى ادامه داد: جوان محبوس شده در میان آتش، شب 
ها در مغازه مى خوابیده که در زمان وقوع حریق در مغازه 
محبوس شده است و با حضور به موقع و واکنش سریع 
اکیپ آتش نشانی از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و تنها 
از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی جزئی شده است.

با انتقال شخص مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان 
سوانح سوختگی، وى از حال عمومی مطلوبی برخوردار 

است.
وى خاطر نشــان کرد: پس از اطفاى کامل مغازه تعداد 
سه دستگاه سیلندر 11  کیلویی گاز مایع و یک دستگاه 
سیلندرگاز پیک نیکی توسط اکیپ اعزامی از مغازه خارج 
گردید که در صورت اقدام ننمودن به موقع اکیپ اعزامی 

می توانست خسارت هاي جبران ناپذیري به بار آورد.

وي در پایان گفت: علت این حریق هم اکنون توســط 
کارشناسان حریق این سازمان تحت بررسی می باشد  و 

خبر آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

سخنگوى آتش نشانى ورامین از    تسنیم|
مرگ پدر و دو فرزندش حین حفر چــاه در ورامین 

خبر داد.
بهنام کرمانى با اعالم خبر مرگ سه نفر بر اثر ریزش 
چاه در «سعدآباد امالك» ورامین درباره جزئیات این 
حادثه اظهار داشت: ساعت 18و 24 دقیقه روز شنبه 
خبر ریزش و محبوس شدن ســه نفر داخلى چاهى 
در سعدآباد امالك ورامین به ســامانه 125 ورامین 
اعالم شد که به سرعت مأموران آتش نشانى ایستگاه 

مرکزى ورامین به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
ورامین ادامــه داد: با حضور آتش نشــانان در محل 
حادثه مشاهده شد پدرى و دو فرزندش داخل چاهى 
به عمق 25 متر محبوس شده  و هر سه نفر آنها جان 
خود را از دست داده اندهمزمان با خارج کردن جسد 
یکى از این افراد از چاه، آتش نشانان با تخلیه آب داخل 
چاه، تالش فراوانى براى خروج اجساد دو نفر دیگر از 
خود نشان دادند.وى درباره علت این حادثه مرگبار 
خاطرنشان کرد: این چاه در یک کارخانه کنجد قرار 
دارد که مدتى قبل چاه فاضالبى در این کارخانه پر 
و به همین دلیل این چاه جدید حفر شده بود اما حفر 
چاه جدید بدون توجه به چاه قدیمى و پر شــدن آن 
صورت گرفته بود؛ در حین حفر چاه جدید و سیر کندن 
انبارى هاى آن ناگهان تمام فاضالب چاه قبلى به این 
چاه نفوذ کرد و باعث پرشدن آن و مرگ سه نفرى شد 
که داخل آن قرار داشتند. این عملیات تا خارج کردن 

اجساد دو نفر دیگر همچنان ادامه داشت.

   خبر آنالین | 21 اردیبهشت 94 وقوع یک فقره 
نزاع منجر به قتل به پلیس ورامین اطالع داده شــد. با 
حضور مأموران در محل مشخص شد که دو مرد معتاد 
با یکدیگر درگیر شــده و یکى از آنها بــا ضربه چاقوى 

دیگرى به قتل رسیده است.
متهم (سعید 30 ساله) پس از دستگیري در بازجویی ها 
علت درگیري منجر به قتــل را «چپ چپ نگاه کردن 
مقتول» اعالم کرد و گفت: «امروز براي مصرف مواد به 
خانه مادرزن یکی از دوستانم به نام "احمد" رفتم. آنجا 
پاتوق مان بود. چند ساعت که گذشت، "رامین" (مقتول) 
هم آمد. او همان اول به من چپ چپ نگاه کرد و پرسید 
تو اینجا چه کار می کنی؟ جوابش را دادم که باعث شد 
با هم دست به یقه شــویم. احمد ما را از هم جدا کرد اما 
رامین ناگهان چاقویش را از جیبش بیرون آورد و با آن 
سه ضربه به من زد. احمد او را بیرون انداخت و من هم 
دنبالش رفتم. آنجا احمد، چاقویی به من داد و من هم با 
آن دو ضربه به رامین زدم. او روي زمین افتاد و خونریزي 
کرد. سریع با دستمال روي زخم ها را فشار دادم اما خون 
بند نیامد. اورژانس هم وقتی آمد کــه دیگر کار از کار 

گذشته بود.»
با ثبت اعترافات «سعید»، احمد نیز به اتهام شرکت در 

نزاع منجر به قتل دستگیر شد و همراه او به زندان افتاد. 
چند ماه بعد، کیفرخواست پرونده هر دوي آنها صادر شد 
و براي صدور حکم در اختیار شــعبه دوم دادگاه کیفري 
استان تهران به ریاســت قاضی زالی قرار گرفت. هفته 
جارى در جلسه رسیدگی به پرونده، مادر مقتول به عنوان 
تنها ولی دم، تقاضاي قصاص کرد. او گفت: «متهم قبًال 
یک نفر را کشته و اگر آزاد شود ممکن است آدم دیگري 
را هم به قتل برســاند. من به همین دلیــل نمی توانم 

رضایت بدهم و قصاص می خواهم.»
پس از او، متهم پشت جایگاه ایستاد و با اعتراف دوباره 
به قتل گفت: «سال 84 در یک نزاع مرتکب قتل شدم 
اما نمی خواهم درباره جزئیات آن حرف بزنم و چیز زیادي 
هم درباره اش یادم نمی آید. آن موقع 50 میلیون تومان به 
اولیاي دم دادم و رضایت گرفتم. وقتی بیرون آمدم دوباره 
مصرف مواد را از سر گرفتم. روز حادثه همراه احمد، به 
خانه مادرزن او رفتیم تا مواد مصرف کنیم. ساعت 4 صبح 
بود که از شــدت مصرف مواد خوابمان برد. چند ساعت 
بعد، رامین هم به خانه آمــد. همان اول به من چپ چپ 
نگاه کرد و با اعتراض پرسید که اینجا چه کار دارم. گفتم 
تو چه کاره اي که این سئوال را از من می پرسی؟ کم کم 
درگیري فیزیکی پیدا کردیم و رامین با چاقویش ســه 

ضربه به دست و سینه من زد. همان موقع احمد از خواب 
بیدار شد و ما را سوا کرد و رامین را از خانه بیرون انداخت. 
من دنبالش رفتــم. او دو تا چاقو در پشــت کمربندش 
گذاشته بود. یکی از آنها را گرفتم و با همان دو ضربه به 
او زدم. وقتی خونریزي را دیدم، می خواستم با دستمال 
جلویش را بگیرم اما نشد. از همسایه ها کمک خواستیم 
اما جز یک نفر، کسی به کمکمان نیامد. اورژانس را هم 
خبر کردیم اما فایده اي نداشــت. من هیچ خصومتی با 

رامین نداشتم و نمی خواستم او را بکشم. »
در ادامه، احمد نیز که به اتهام شــرکت در نزاع دستگیر 
شده است، گفت: «از شدت مصرف مواد خوابم برده بود 
که با سر و صداي سعید و رامین بیدار شدم و هر دویشان 
را بیرون انداختم. چند دقیقه بعد، از خانه بیرون رفتم که 
نان بخرم اما دیدم رامین چاقو خورده و روي زمین افتاده. 

من هیچ نقشی در قتل نداشتم. »
سپس وکیل تسخیري سعید براي دفاع از او پشت جایگاه 
قرار گرفت اما متهم ناگهان به او اعتراض کرد و گفت: 
«اگر من وکیل نخواهم، باید چه کسی را ببینم؟» او در 
دفاع آخر خود نیز مدعی شــد که قصد کشتن مقتول را 
نداشته تا دادگاه با همین حرف او به پایان برسد و قضات 

براي صدور رأي وارد شور شوند. 

نقشه شوم براى 
همسر دوم جد پدرى

سقوط عجیب خودروى گرانقیمتقاتل در دادگاه با وکیلش درگیر شد

جوان محبوس شده در میان آتش نجات یافت

مرگ پدر و 2 فرزندش 
حین حفر چاه

پســر 25 ســاله آویزان بر طناب با اقدام به موقع آتش 
نشانان به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداري اصفهان، مقارن ســاعت 2و4دقیقه 
بامداد دیروز دوشنبه  با اعالم خبر محبوس شدن شخصی 
داخل مغازه سوپر مواد غذایی در خیابان گلستان اصفهان 
بالفاصله اکیپ ایستگاه 6 راهی محل مذکور شدند و در 

کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند.
به گفته محمد شریعتی مدیر روابط عمومی و سخنگوي 
سازمان آتش نشانی، پس از رســیدن اکیپ اعزامی به 
محل و بــاز نمودن درب مغازه، شــاهد حلق آویز بودن 
پسر جوان 25 ساله با طناب بر روي چوبه دار، بودند که 
بالفاصله وي را به پایین انتقــال داده و اقدام به احیاي 

وي نمودند .
وي ادامه داد: خوشبختانه با حضور به موقع اکیپ عملیاتی 
در محل، همچنین زمان کم حلق آویز بودن پسر جوان 

بر روي چوبه دار و احیاي به موقع توسط آتش نشانان، به 
زندگی وي جان دوباره بخشید.

نجات پسر 25 ساله از طناب خودکشی در اصفهان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

«ولتا» دنیاى ابررایانه ها را 
دگرگون مى کند

نصف جهــان هفته گذشــته انویدیا اعــالم کرد که 
ابررایانه سامیت را در ســال جدید میالدى در اختیار 

سفارش دهندگان آن قرار مى دهد.
 DDR4 ابررایانه سامیت مى تواند تا 6 پتابایت حافظه
به همراه حافظه هاى مجتمــع HBM2 را به کار گیرد. 
اما این اعداد شگفت انگیز به همین جا ختم نمى شود و 
انویدیا در بخش پردازنده مرکزى و ارتباط میان نودها 
نیز فوق العاده عمل کرده اســت. هر یک از نود هاى 
 Power9 ابررایانه ســامیت به دو پردازنــده مرکزى
شرکت IBM و شش تراشه گرافیکى V100 ولتا مجهز 
شده است. همچنین ارتباط میان بخش هاى مختلف 
پردازنده، بخش گرافیکى و حافظه ها توسط اینترکانکت 
 NVLink انویدیا برقرار شده است. استفاده از NVLink

باعث شــده تا هر نود این ابررایانه از 800 گیگابایت 
حافظه NV (به صورت تراشه هاى فلش) نیز برخوردار 
باشد. اما در بخش گرافیکى، هر نود ابررایانه سامیت 
به شش تراشــه گرافیکى ولتا GV100 تجهیز شده 
که هر کدام توانایى ارائه راندمان پردازشى برابر با 72 

گیگافالپس  در هر وات را در کارنامه خود دارد.
به لحاظ مصرف انرژى، تراشــه ولتا 300 وات انرژى 
مصرف مى کند؛ این در حالى اســت که تراشه تسال 
P100 با همین میزان مصــرف، فقط 40 ترافالپس 

راندمان را در اختیار سیســتم قــرار مى دهد. از طرف 
دیگر، تراشه ولتا مى تواند تا 32 گیگابایت از حافظه هاى 
HBM2 را به صورت مجتمع در کنار خود داشته باشد. 

اپلیکیشن مجموعه ابزار و 
فیلتر هاى ویرایش تصاویر 

 Toolwiz Photos Prisma Filters نصــف جهــان
عنــوان برنامه اى کــم نظیر و محبــوب در زمینه 
ویرایش حرفه اى تصاویــر از Toolwiz.com براى 
سیســتم عامل اندروید مى باشــد و مى توان آن را 
مجموعــه اى از برترین اپلیکیشــن هاى ویرایش 
تصویر منتشر شده براى اندروید دانست بیش از 200 
ابزار مختلف و فیلتر درون تولویز به کار رفته است که 
هر کدام از آن ها را مى توان یک فیلتر یا ابزار برتر در 
برنامه اى دیگر دانست که در مجموعه اى واحد گرد 
یکدیگر جمع آورى شده اند. در ابتداى کار و پس از 
نصب این اپلیکیشن شــما مى توانید به بیش از 50 
فیلتر مختلف و به کار رفته شده در پریزما دسترسى 
داشته باشید که بر خالف نسخه اصلى و منتشر شده 
پریزما این فیلتر ها نیاز به اینترنت نداشته و به صورت 
آفالین نیز مى توانید از آن ها استفاده کنید. عالوه بر 
افکت هاى برنامه پریزما، بیش از 50 افکت از برنامه 
وینتیج نیز درون آن تعبیه شده است. هر چیزى درون 
تصاویر شــما قابل تغییر و ویرایش مى باشد و مى 
توانید با ابزار هاى موجود و پیشرفته هر چیزى اعم 
از الیه هاى مختلف تصویر، میزان نور و کنتراست، 

رنگ ها و … را به دلخواه خود تغییر کنید. 

 iPhone8 با
به راحتى شنا کنید

  فارس| آیفون 8 مى تواند 30 ثانیه در عمق 
یک مترى آب بمانــد بدون اینکه اتفــاق ناگوارى 

برایش بیفتد.
منابع خبرى کماکان در حال انتشــار اخبار هیجان 
انگیزى در مورد ویژگى هاى آیفون 8 هستند و این 
بار اخبارى در مورد ضدآب بودن فوق العاده این گوشى 

منتشر شده است.
پیش از این گفته شده بود که این گوشى از نمایشگر 
فراگیر بزرگ که کل صفحه جلویى آن را مى پوشاند 
برخوردار خواهد بود. نمایشگر ضدخش از جمله دیگر 

ویژگى هاى گوشى مذکور اعالم شده است.
ظاهرا آیفون 8 درجه بندى IP68 را دریافت خواهد 
کرد و این بدان معناست که گوشى یاد شده حتى اگر 
30 دقیقه در عمق یک مترى آب باقى بماند ســالم 

باقى خواهد ماند و مثل روز اول کار خواهد کرد.

نصف جهان  وب سایت کتاب. آى آر پایگاه جامعى است مشتمل بر اطالعات همه کتاب هاى منتشره از سال 1375 تا به 
امروز.در این پایگاه کاربران مى توانند از طریق جستجوى عنوان کتاب، نام پدیدآور، نام ناشر و یا موضوع  به اطالعات 

کتاب مورد نظر خود دست یابند.
افزون بر این کاربر یکى دیگر از ویژگى هاى وب سایت کتاب. آى آر امکان دستیابى کاربران به مشخصات کتابشناختى 

کامل، تصویر روى جلد و فایل پى دى اف صفحات اولیه کتاب است.
از آنجاییکه توسعه اینترنت، روش هاى خرید را به کلى دگرگون کرده است، کتاب. آى آر که از ابتداى سال 1394 توانسته 
با همکارى ناشران کشور و شرکت پست جمهورى اسالمى ایران امکان خرید کتاب به صورت اینترنتى را از طریق این 

وبگاه فراهم کند.
سیستم توزیع کتاب و خدمات مشتریان کتاب. آى آر با به  کارگیرى زیرساخت هاى استاندارد، تضمین کننده  تحویل به 
موقع کاال و پشتیبانى پاسخگو است و تجربه  خوشایند و متمایزى از خرید اینترنتى کتاب را براى شما به ارمغان مى آورد.
http://www.ketab.ir :وب آدرس

نصف جهــان Heroes of Steel Elite  بازى محبوب و خاطره انگیز «قهرمانان پوالدین» در سبک بازى هاى نقش 
آفرینى براى اندروید اســت. این بازى که شامل 4 فصل مى شود به آســانى بیش از 120 ساعت گیم پلى را شامل
 مى شود و در آن شــما کنترل انواع قهرمانان پوالدین را بر عهده مى گیرید که در سیاه چاله هاى مختلف به نقش 

آفرینى مى پردازند! 
در جنگى بزرگ 13 تن از ابر قدرت هاى ســرزمین تاریکى ها به مبارزه با بیگانگان مى پردازند که فقط چهار نفر از 
آنها باقى مى ماند! هم اکنون تمامى جهان را جنگ و خونریزى فرا گرفته و شــما مى بایست با از بین بردن دشمنان 

به این وضعیت خاتمه دهید! 
ســاخت یک ارتش بزرگ اولین کارى اســت که بایــد انجام دهیــد، همین حاال دســت به کار شــوید و تیمى 
بزرگ از قهرمانان را تشــکیل دهید و با اســتفاده از ســالح هاى مختلف آنها را تجهیز کنید و به نبرد با دشــمنان

بروید! بعد از پیروزى در هر نبرد به شما پاداش هاى مناســبى تعلق مى گیرد که میتوانید زره و سالح هاى قدرتمند 
خریدارى کنید! 

معرفى محصول

نصف جهان شــرکت اچ تى ســى به تازگى و در جریان 
کنفرانس اختصاصى خود از دو گوشــى هوشمند جدید 
و بسیار جالب اچ تى ســى یو اولترا (HTC U Ultra) و 
اچ تى سى یو پلى (HTC U Play) رونمایى کرد. این دو 
گوشى از طراحى کامال متفاوتى بهره مى برند و به دستیار 

صوتى اختصاصى و هوشمند اچ تى سى مجهز هستند.
اچ تى سى یو پلى به صفحه نمایشى 5.2 اینچى و از نوع 
IPS LCD با وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکســل 

مجهز است. تراشه هلیو پى 10 (Helio P10) مدیاتک 
با پردازنده مرکزى هشت هســته اى و 64 بیتى در این 
گوشى به کار رفته است و دستگاه از نظر حافظه داخلى 
شامل دو نســخه 32 و 64 گیگابایتى مى شود. نسخه 
مجهز به حافظه داخلى 32 گیگابایتى گوشى هوشمند 
اچ تى سى یو پلى به رم 3 گیگابایتى مجهز است و نسخه 
بهره مند از حافظــه داخلى 64 گیگابایتــى آن از رمى 
4 گیگابایتى بهره مى برد. ضمنا هر دو نســخه گوشى 

 Micro) اچ تى ســى یو پلى از اتصال رم میکرو اس دى
SD) پشتیبانى مى کنند.

دوربین اصلى گوشى هوشمند اچ تى سى یو پلى از یک 
سنسور 16 مگاپیکسلى با قابلیت «لرزشگیر اپتیکال» 
یا همان OIS تشکیل شــده و چراغ فلش دوگانه را به 
همراه دارد. همچنین دوربین سلفى آن هم به سنسورى 
16 مگاپیکسلى مجهز است. سیستم عامل پیش فرض 
نصب شده در گوشى اچ تى ســى یو پلى، اندروید 7 نوقا 
است و باترى دستگاه ظرفیت 2500 میلى آمپر ساعتى 
دارد.اما در سمت مقابل گوشــى هوشمند اچ تى سى یو 
اولترا قرار دارد که یک گوشى رده باال و پرچمدار محسوب 
مى شود. اچ تى سى یو اولترا مانند گوشى هوشمند ال جى 
وى 20 از دو صفحه نمایش بهره مى برد. نمایشگر اصلى 
این گوشــى 5.7 اینچى بوده و وضوح تصویر 2560 در 
1440 پیکسل یا همان QHD را ارائه مى کند. نمایشگر 
ثانویه این گوشــى هم 2 اینچى بوده و وضوح تصویر 

1040 در 160 پیکســل را به همراه دارد. این دستگاه 
به تراشه اسنپدراگون 821 کوالکام مجهز شده و رم آن 

ظرفیت 4 گیگابایتى دارد.
شرکت اچ تى سى، گوشى هوشمند اچ تى سى یو اولترا را از 
نظر حافظه داخلى در دو نسخه مختلف و با ظرفیت هاى 
64 و 128 گیگابایتى روانه بازار مى کند. البته هر دو نسخه 
از گوشى هوشمند اچ تى سى یو اولترا قابلیت پشتیبانى رم 
میکرو اس دى و ارتقاء فضاى ذخیره سازى اطالعات تا 
سقف 2 ترابایت را دارند. دوربین اصلى گوشى اچ تى سى 
یو اولترا از سنسور 12 مگاپیکسلى و از نوع اولتراپیکسل 
2 (Ultrapixel 2) تشــکیل شــده و به قابلیت OIS و 
چراغ فلش LED دوبل مجهز اســت.دوربین ســلفى 
گوشى هوشمند اچ تى ســى یو اولترا هم از یک سنسور 
16 مگاپیکسلى تشکیل مى شود. این محصول به طور 
پیش فرض از سیستم عامل اندروید 7 نوقا بهره مى برد و 

باترى آن ظرفیت 3000 میلى آمپر ساعتى دارد.
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پایگاه اینترنتى
 خانه کتاب

بازى نقش آفرینى 
نبرد قهرمانان آهنین 
اندروید 

 
اضافه کردن ثانیه شمار به 

نوار وظیفه ویندوز 10
نصف جهان همانطور که مى دانید ساعت ویندوز 10 که 
در نوار وظیفه وجود دارد فقط ساعت و دقیقه را نشان داده 
و خبرى از ثانیه شمار در آن نیست. براى مشاهده ثانیه 
شمار مى بایست روى ساعت کلیک کرده تا پنجره آن باز 
شود، اما در صورتى که قصد دارید ثانیه شما را به قسمت 
ساعت در نوار وظیفه اضافه کنید تنها کافیست کمى 

ویرایش در رجیسترى ویندوز انجام دهید:
مرحله اول: ابتدا کلید ترکیبى Windows + R را فشار 

داده تا Run باز شود.
 مرحله دوم:براى بازکردن رجیسترى، در Run عبارت 

Regedit را وارد کرده و OK کنید.

 مرحله سوم:در رجیسترى به مسیر زیر مراجعه کنید.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ex-

plorer\Advanced

مرحله چهارم:اکنون از ســمت چــپ صفحه بر روى 
کلیــد Advanced راســت کلیک کــرده و گزینه

New>DWORD(32-Bit ) را انتخاب کنید.
با انجام کار باال یک مقدارDWORD (32-Bit ) ساخته 

مى شود.
ShowSecond- مرحله پنجم:نام مقدار ساخته شده را 

sInSystemClock قرار دهید.

ShowSec- مرحله ششم:بر روى مقدار ساخته شده که 
ondsInSystemClock نام دارد دوبار کلیک کنید.

 مرحله هفتــم:در پنجــره باز شــده و در قســمت
 Value data مقدار آن را به 1 تغییر داده و OK کنید.

 کار تمام است و یکبار از ویندوز 10 خود خارج و دوباره 
وارد شوید.

دستیار هوشمند نرم افزارى 
براى تلویزیون هاى اندرویدى

ایتنا: شرکت گوگل به تازگى با ابداعى جدید، توانسته 
است مزایاى جدیدى را براى تلویزیون هاى مبتنى بر 
سیستم عامل اندروید ارائه کند. با مجموعه امکانات 
این ویژگى هاى تازه، از این پس مى توان از وجود یک 
دستیار هوشمند صوتى بر روى این دستگاه ها بهره مند 

شده و با آنها ارتباط مستقیم برقرار نمود.
مطابق جزئیاتى که تاکنون منتشر شده، ویژگى هاى 
جدید قرار اســت تا در مــاه آینده میــالدى بر روى 
تلویزیون هاى هوشمند اندرویدى نصب و قابل  استفاده 
باشــد، و به  این ترتیب امکان کنترل صوتى هوشمند 
براى دستگاه ها به صورت مستقیم و در قالب فرامین 
صوتى براى کاربران مهیا خواهد گشت.البته طبعا براى 
استفاده از این قابلیت باید محصوالت نرم افزارى اى که 
مى خواهید از آن استفاده کنید نیز به سیستم پشتیبانى 
از این دستیار هوشمند مجهز باشند.شایان ذکر است که 
این سیستم هوشمند، دانش خود را بر پایه استفاده از 
موتور جســت وجوى گوگل به دست مى آورد، و کاربر 
نیز با گفتن عبارت OK google مى تواند این سیستم 

هوشمند را بر روى دستگاه خود فعال نماید.

ترفند

کلیک

راهبرد مدیریت دانش
 سرمایه هاى فکرى را جذب مى کند

نصف جهــان  در دنیاى کســب و کار امروزى که به شدت 
رقابتى اســت، دانــش به عنــوان یکــى از ارکان اصلى 
رقابت پذیرى کسب و کارها شناخته مى شود. در این برهه 
زمانى تنها کســب وکارهایى موفق خواهند بود که بتوانند 
سرمایه هاى دانشــى خود را به شــکل پایدارى در قالب 
فعالیت هاى عملیاتى مدیریت کنند. سرمایه هاى دانشى که 
قادر هستند سازمان ها را به سمت اهداف تعیین شده سوق 
داده و باالترین بهره ورى را در اختیار کسب وکارها قرار دهند.

اگر به ساختار داخلى سازمان ها در سال هاى اخیر نگاهى 
داشته باشیم، مشاهده مى کنیم که سازمان ها پیوستن به 
روند دانش بنیانى را آغاز کرده اند. مفاهیم جدیدى همچون 
کاردانشى، دانش کار، مدیریت دانش و سازمان هاى دانشى 
حکایت از شدت گرفتن این روند دارند. پیتر دراکر در این باره 
گفته است: «این مفاهیم به  ما اعالم مى دارند در سازمان هاى 
جدید قدرت بازو جاى خود را به قدرت ذهن داده اســت. 
به طورى که در آینده تنها جوامعى باید انتظار پیشــرفت را 
داشته باشند که از دانش بیشترى برخوردار باشند.» اقتصاد 

دانش محور این پتانسیل را دارد تا یک کشــور را در ابعاد 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به شکوفایى برساند.

به طورى که اهمیت در اختیار داشتن دانش از منابع طبیعى 
مهمتر خواهد بود. اما سئوال اصلى این است که مدیریت 

دانش چیست؟
مدیریت دانش به بهره ورى و توسعه دارایى هاى دانشى یک 
سازمان در جهت نیل به اهداف تعیین شده در سازمان اشاره 
دارد. در این تعریف هم دانش عینى و هم دانش ضمنى لحاظ 
مى شود. مدیریت دانش تمامى روندهاى شناسایى، اشتراك 

و تولید دانش را در بر مى گیرد. 
پرساك داونپورگ در ارتباط با اهمیت مدیریت دانش گفته 
است: «سازمان هاى هوشمند و بزرگ به خوبى مى دانند که 
دانش یک سرمایه سازمانى است و قوانین درون سازمانى 
باید به گونه اى تدوین پیدا کرده و توسعه یابند تا از تولید و 
به اشتراك گذارى دانش پشتیبانى کنند.» اگر به الگوهاى 
مدیریتى شرکت هایى همچون گوگل یا اپل نگاهى داشته 
باشیم، به خوبى این جمله داونپورگ را در سیاست هاى داخلى 

این شرکت ها مشاهده مى کنیم. 
اپل به بهترین شکل ممکن زیرساخت مناسب براى پیشرفت 
و به اشتراك گذارى دانش را درون سازمان خود مهیا کرده 
است. اما سئوال اصلى این اســت که چگونه مى توانیم به 
دانش موردنیاز دســت پیدا کنیم تا در ادامــه بتوانیم آن را 

مدیریت کنیم.
در جواب باید بگوییم انقالب فناورى اطالعات نه متنها منجر 
به شکل گیرى جامعه اطالعاتى و توسعه سریع فناورى هاى 
برترى شد که در نهایت تاثیر خود را بر الگوى رشد اقتصادى 
جهانى بر جاى گذاشت، بلکه سلسله تحوالت زنجیره وارى 
را به وجود آورد که در نهایت دانــش را به عنوان مهمترین 
سرمایه، جایگزین ســرمایه هاى مالى و فیزیکى کرد. این 
تأثیرگذارى منجر به شــکل گیرى مفهومى به نام سرمایه 
فکرى شد. برداشت ها و تعاریف مختلفى براى این مفهوم 
مى توان ارائه کرد. به طور مثال، سرمایه فکرى به دارایى ها 
و فاکتورهاى تجارى و ضمنى یک سازمان اشاره دارد که 
تأثیر مهمى بر کارکرد و ســایر معیارهاى کلیدى موفقیت 

آن سازمان دارد. 
از سرمایه هاى فکرى اغلب به نام دارایى هاى غیر ملموس 
یا ارزش هاى نهان یک ســازمان یاد مى شود. این سرمایه 
فکرى یا همان دانش در دراز مدت ثروت آفرینى را براى یک 
سازمان رقم خواهند زد. جیا شان وانگ در این ارتباط گفته 
است: «در این بین سرمایه انسانى هسته اصلى و مرکزى 
سرمایه فکرى به شمار رفته و نقش مهمى در ارزش آفرینى 
سازمان ها دارد.» حال که با مفهوم دانش و نحوه به دست 
آوردن آن آشنا شدید، باید بدانید دانش به عنوان یک منبع 
رقابت پذیر در سازمان ها شناخته مى شود. در حالى که نقش 
دانش در پیشرفت ســازمان ها کامال مشهود است، با این 
وجود تنها تعداد محدودى از سازمان ها مى توانند دانش را در 
مجموعه خود به درستى مدیریت کنند. گرى اینکپن در این 
ارتباط گفته است: «تنها شرکت هایى در صحنه رقابت پذیرى 
به ویژه در مقیاس جهانى پیروز مى شوند که بتوانند دانش 

مناسب ترى نسبت به رقباى خود در اختیار داشته باشند.»
با این وجود دانش خود به دو گروه تقسیم مى شود. مایکل 

پوالنى در سال 1966 گفت: 
 Explicit) در حوزه دانش ما با دو گروه دانش صریح »
 Tacit ) ضمنــى  دانــش  و   (Knowledge
Knowledge) روبرو هستیم. دانش صریح به راحتى 
قابل کپى کردن است، در حالى که دانش ضمنى این گونه 
نیست، به سختى مى توان آن را با دیگران اشتراك  قرار داد و 
ریشــه در بینش، تجربیات ارزش ها و حتى احساسات فرد 
دارد.» حال به آخرین پرسش این یادداشت مى رسیم، چگونه 
مى توان مدیریت دانش را در یک سازمان پیاده سازى کرد؟ 
اگر بخواهیم به طور فهرست وار به این پرسش پاسخ دهیم 
باید بگوییم، پیاده سازى یک برنامه مدیریت دانش به تعهد 
و حمایت مدیریت ارشــد، آموزش مفاهیم مدیریت دانش 
در سطح ســازمان، فراهم آوردن بستر فرهنگى مناسب، 
پیاده سازى زیرساخت سازمانى مناسب، پیاده سازى مراکز 
دانشى، اندازه ِگیرى عملکرد دانش ســازمان و در نهایت 

برنامه ریزى نیاز دارد.

اسمارت فو ن هاى هوشمند اِچ تى سى یو اولترا  و اِچ تى سى یو پلى 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  10277 1395603020260   مورخ  1395/06/15   خانم پروانه شیرانی به شناسنامه شماره 47617 
کدملی 1280901748 صادره اصفهان فرزند عزیز اله در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  19,50  مترمربع پالك  
شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
محمد کوچک یزدى  بموجب سند 17528  مورخ 1341/02/03  دفتر72   اصفهان بوده که بموجب وکالتنامه 46477 
مورخ 1385/09/03 دفتر 89 به کریم شیران و وکالتنامه 61241 مورخ 1390/12/09 دفتر 89 به کمال کمالى زاده و 
وکالتنامه 62735 مورخ 91/08/07 دفتر 89 به پروانه شیرانى تفویض شده است و بموجب گواهى 682795 ف 181 
ثبت احوال اعالم کرده محمد کوچک یزدى فوت کرده است و بموجب نامه 964 مورخ 1395/05/06 دفتر 89 کپى 

مصدق وکالتنامه ها ضمیمه شده است  و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
2- راى شماره  14598 1395603020260 مورخ  26 /1395/08 آقاي  بیت اهللا احمدي به شناسنامه شماره 678 
کدملی 1840457848 صادره ایذه فرزند فتح اهللا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 204,45   مترمربع پالك 

شماره  615 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
3- راى شــماره  12377 1395603020260   مورخ   27 /1395/07 خانم زهرا قیدرلو به شناسنامه شماره 1221 
کدملی 1291493719 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  141,16  مترمربع 

پالك شماره  69 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
4- راى شــماره  09295 1395603020260   مورخ   05/29/ 1395  خانم جمیله نصیري کلیسانی به شناسنامه 
شماره 140 کدملی 1110661347 صادره پیر بکران فرزند قدمعلی در   ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    155,85     

مترمربع پالك شماره    15135      اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
5- راى شماره  12024 13954603020260   مورخ  1395/07/19   آقاي رضا یعقوبی فرانی به شناسنامه شماره 3 
کدملی 1189754762 صادره اردستان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    116,85     مترمربع 
پالك شماره    15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى   

صغرى اله دادى   
6- راى شماره  13553 1395603020260   مورخ  13 /1395/08  اقاى  على فرزام نیا  به شناسنامه شماره  920  
کدملی  1285858379   صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  28,40  مترمربع 

از پالك شماره  15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
7- راى شماره  13537 1395603020260 مورخ 1395/08/13  اقاى رضا جوزدانى  به شناسنامه شماره  1009  
کدملی  1281092983   صادره  اصفهان  فرزند  حسن  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
253,08  مترمربع از پالك شــماره  13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدمحمودحسینى شمس ابادى 
8- راى شماره   13536 1395603020260مورخ   1395/08/13 خانم  زهرا رحمانیان آزادانى به شناسنامه شماره  4  
کدملی  1292254781   صادره  اصفهان  فرزند  عباس  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
253,08  مترمربع از پالك شــماره  13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى سیدمحمودحسینى شمس ابادى
9- راى شماره  14075 1395603020260   مورخ   1395/08/19  آقاي رسول اکبري دهنوي به شناسنامه شماره 
334 کدملی 1293119733 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت 159,50   مترمربع پالك شماره  8 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
10- راى شماره  14070 1394603020260   مورخ   1395/08/19    آقاي علی اکبري دهنوي به شناسنامه شماره 
21 کدملی 1290896933 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت 159,50   مترمربع پالك شماره  8 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
11- راي شــماره 14074 1395603020260  مورخ   1395/08/19   آقاي محسن اکبري دهنوي به شناسنامه 
شماره 26 کدملی 1290735816 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت 159,50   مترمربع پالك شماره  8 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
12- راى شماره  13692 1395603020260   مورخ   1395/08/16 آقاي  خلیل نظري پیکانى به شناسنامه شماره 
720 کدملی 1286292816 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت   57,36 مترمربع 

پالك شماره  85 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
13- راى شــماره  11557 1395603020260   مورخ   1395/07/08 خانم فردوس اسماعیلی موسی آبادي به 
شناسنامه شماره 1812 کدملی 1286546605 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در  ششدانگ  یک باب   خانه به 
استثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 68,77    مترمربع پالك شماره  24   فرعی از     14915   اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
14- راى شماره 11556 1395603020260   مورخ   07/08/ 1395  آقاي حسن کرمانی حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 74 کدملی 6609774196 صادره دولت آباد  فرزند علی در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  235   مترمربع 

پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
15- راى شماره  14267 1395603020260   مورخ   08/22/ 1395  آقاي علی شکل آبادي به شناسنامه شماره 
86 کدملی 6609806391 صادره حوزه 17 اصفهان فرزند احمد در چهار دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه و 
مغازه متصله  به مساحت 285,20   مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 14972 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
16- راى شماره  14264 1395603020260   مورخ  08/22/ 1395   خانم زهرا کثیري به شناسنامه شماره 5550 
کدملی 6609386498 صادره دولت آباد فرزند رمضان در دو دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه و مغازه متصله  
به مساحت 285,20   مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 14972 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
17- راى شماره 11746  1395603020260   مورخ  07/10/ 1395  آقاي حسین عرب به شناسنامه شماره 1 کدملی 
1189834251 صادره اردستان فرزند غالمرضا در  ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت   44,83      مترمربع پالك 

شماره    15180   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
18- راى شماره  13529 139603020260   مورخ  08/13/ 1395    اقاى سعید کارخیران  به شناسنامه شماره  1858  
کدملی  1141140888   صادره  خمینى شهر  فرزند  لطف اله  نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت  73,37  مترمربع از پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى بانو بیگم میرجمال 
19- راى شماره  13528 1395603020260   مورخ  08/13/ 1395  خانم فیروزه کارخیران به شناسنامه شماره  
1455  کدملی  1141323532   صادره  خمینى شهر  فرزند  حسین  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت  73,37  مترمربع از پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى بانو بیگم میرجمال
20- راى شماره 32937 1394603020260   مورخ  10/17/ 1394 وراى اصالحى شماره 139460302035058 
مورخ1394/11/19 آقاي حسین قادري زفره ئی به شناسنامه شماره 2359 کدملی 5659023983 صادره کوهپایه  
فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 160,75 مترمربع پالك شماره 128 فرعی از14915 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
21- راى شماره 13394 1395603020260   مورخ   08/11/ 1394    اقاى فتح اله ماهرانى برزانى  به شناسنامه 
شماره  1410  کدملی  1283038374  صادره خمینى شهر  فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
283,33  مترمربع از پالك شــماره  13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج جعفرشانه ساز
22- راى شماره 13519 1395603020260    مورخ   1395/08/13   اقاى منصور شیرانى شمس آبادى به شناسنامه 
شماره  93  کدملی  1817927930  صادره  آبادان  فرزند  حسن  نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت  32,93  

مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
23- راى شماره 06910 1395603020260  مورخ   1395/04/10 آقاي امین دهقانی به شناسنامه شماره 3266 
کدملی 1289569843 صادره اصفهان فرزند علیرضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  293,90   مترمربع 

پالك شماره    13849   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
24- راى شــماره  12045 1395603020260   مورخ  1395/07/19 آقاي محمد دارابی گله گردي به شناسنامه 
شــماره 1176 کدملی 5279281778 صادره  آغاجارى فرزند قاسم علی در  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت    
210,40     مترمربع پالك شماره  13937   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بموجب  اظهار نامه ثبتى بانو کوکب 
شیرانى مالک رسمى مى باشد و نامبرده فوت و حسن شیرانى احد از وراث وى مى باشد سپس مورد تقاضا با قولنامه 

عادى مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
25- راى شماره   13548 1395603020260   مورخ   1395/08/13  اقاى سیف اله مالکى فارسانى  به شناسنامه 
شماره  3943  کدملی  4678989439   صادره  فارسان  فرزند  قدمعلى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  
40,25  مترمربع از پالك شماره  15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
26- راى شماره 12518 1395603020260   مورخ  29 /1395/07    خانم اعظم حبیبی توتکانی به شناسنامه شماره 
170 کدملی 1189032244 صادره اردستان  فرزند علی در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 273,22  مترمربع 
پالك شماره   41      فرعی از     15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى جعفر امیدیان سوارباغى    
27- راى شماره  13395 1395603020260   مورخ   11 /1395/08    خانم مهین نجفى الموسوى  به شناسنامه 
شماره  724  کدملی  1285732820  صادره اصفهان  فرزند  سیدمرتضى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
131,92  مترمربع از پالك شماره  41 فرعى از 14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدوغالمعلى مارانى
28- راى شماره 09296 1395603020260   مورخ   1395/05/29 آقاي حسن دژکام به شناسنامه شماره 588 
کدملی 1284403610 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  201,50   مترمربع پالك 

شماره    13900    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
29- راي شماره  13518 13946030202600   مورخ  1395/08/13 اقاى حسین کاویانپور به شناسنامه شماره  
15653  کدملی  1292309326  صادره  اصفهان  فرزند  فضل اله  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  115,70  

مترمربع از پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
30- راى شــماره  13151 1395603020260   مورخ   1395/08/09   آقاي  منصور بهرامی به شناسنامه شماره 
63209 کدملی 1281059722 صادره اصفهان فرزند محمود در دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  325,52  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
31- راى شماره  13177 1395603020260   مورخ  1395/08/09  آقاي  رسول بهرامی به شناسنامه شماره 2831 
کدملی 5649312737 صادره اصفهان فرزند محمود در  دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
325,52  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
32- راى شــماره  13178 1395603020260  مورخ   1395/08/09  آقاي  مسعود بهرامی به شناسنامه شماره 
51205 کدملی 1280937688 صادره اصفهان فرزند محمود در دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  325,52  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
33- راى شــماره  13829 1395603020260   مورخ   08/17/ 1395 آقاي حسین عادلی دهنوي به شناسنامه 
شماره 54 کدملی 1289937257 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششــدانگ  یک باب خانه و مغازه متصله  به 
مساحت 456,80   مترمربع پالك شماره 8  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
34- راى شماره 37002 1394603020260  مورخ  12/18/ 1394  آقاي محمدرضا عطائی کچوئی به شناسنامه 
شماره 1200 کدملی 1284748855 صادره اصفهان فرزند حسینقلی در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت    16,40     
مترمربع پالك شماره   56    فرعی از  14457  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
35- راى شماره  06924 1395603020260  مورخ 1395/04/10  آقاي مرتضی پور عابدین به شناسنامه شماره 
434 کدملی 1285358252 صادره اصفهان فرزند تقی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  318,35  مترمربع 
پالك شماره   86      فرعی از    14874   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
36- راى شماره  09517 1395603020260   مورخ   1395/06/03  آقاي شهرام جهانبازي به شناسنامه شماره 
130 کدملی 4679411661 صادره فارسان  فرزند مهراب در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   54   مترمربع 
پالك شماره     113    فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  حسن مظاهرى    

37- راى شماره 13979 1395603020260   مورخ   08/19/ 1395  اقاى یوسف عارف جزى  به شناسنامه شماره  
76  کدملی 5110327440 صادره برخوار  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 200  مترمربع از 
پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى  مرتضى صدرى
38- راى شماره  15866 1395603020260   مورخ  09/18/ 1395 آقاي  غالمرضا عامري به شناسنامه شماره 3 
کدملی 1189767015 صادره اردستان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  171,10  مترمربع پالك 

شماره  713 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
39- راى شماره  14083 1395603020260   مورخ   08/19/ 1395  آقاي عباسعلی داروئی فرد به شناسنامه شماره 
200 کدملی 1287623891 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  222,50  مترمربع 

پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
40- راى شماره 14217 1395603020260   مورخ   08/22/ 1395  آقاي  رسول معینی به شناسنامه شماره 193 
کدملی 6609935548 صادره برخوار و میمه فرزند محمد در ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى  به مساحت 253 
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى مورد تقاضا شهردارى 
اصفهان بوده که بعنوان معوض بموجب قرارداد4,11077 مورخ 1376/08/28 به آقاى  اکبر کلینى واگذار شــده 
سپس اکبر بموجب وکالتنامه 32138 مورخ 1381/06/04 دفتر 89 به اکبر صادقى و تفویض وکالت 5345 مورخ 
1394/03/17 دفتر 425 اصفهان و قولنامه  به رسول معینى واگذار شده است و با توجه به اینکه قرارداد اولیه واگذارى 
شهردارى با اکبر کلینى بوده شهردارى بموجب سند 114381 مورخ 1394/10/28 دفتر 9 اصفهان مورد تقاضا را 
به آقاى اکبر کلینى با وکالت رسول معینى انتقال قطعى داده است و بدلیل عدم امکان انتقال قطعى رسول باستناد 
وکالت 5345 مورخ 1394/03/17 دفتر 425 اصفهان درخواست ســند مفروزى بنام خود نموده است و تعدادى از 

شهود آن را تایید نموده اند
41- راى شماره 13389 1395603020260   مورخ   08/11/ 1395  اقاى اصغر احمدى  به شناسنامه شماره  1843  
کدملی  6609414521  صادره برخوارومیمه  فرزند حسین  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  
75  مترمربع از پالك شماره  390و391 فرعى از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین محققیان
42- راى شــماره 13391 1395603020260   مورخ   08/11/ 1395   خانم ســاره احمدى  به شناسنامه شماره  
109575  کدملی  0381011593  صادره قم  فرزند حسین  نســبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  75  مترمربع از پالك شماره  390و391 فرعى از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین محققیان
43- راى شماره  13834 1395603020260   مورخ   1395/08/17 آقاي  محسن عبداله قاضی زفره به شناسنامه 
شــماره 2399 کدملی 5659024394 صادره حوزه 23 اصفهان فرزند محمد علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت    194,40 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
44- راى شماره  14552 1395603020260   مورخ  1395/08/25 آقاي  رجبعلی عبدللهی به شناسنامه شماره 
9 کدملی 5659494161 صادره کوهپایه فرزند عبدالوهاب درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت 184,62 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
45- راى شماره  14551 1395603020260   مورخ  1395/08/25  خانم عذرا عبدالهی زفره به شناسنامه شماره 
76 کدملی 5659509126 صادره کوهپایه فرزند حسین درسه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت 184,62 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
46- راى شماره  13386 1395603020260   مورخ   1395/08/11 اقاى غالمرضا فردوسى  به شناسنامه شماره  49  
کدملی  5649557977  صادره جرقویه  فرزند غالمعلى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  24,86  مترمربع 
از پالك شماره  4062 فرعى از 15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
47- راى شماره 07792 1395603020260   مورخ  28 /1395/04 آقاي حسین مومنی به شناسنامه شماره 41678 
کدملی 1280305517 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ و مغازه 
هاى متصله به مساحت 966,30 مترمربع پالك شماره 618 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
48- راى شماره 07791 1395603020260   مورخ   28 /1395/04آقاي  شهاب مومنی به شناسنامه شماره 946 
کدملی 1285040767 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ و مغازه هاى 
متصله به مساحت 966,30 مترمربع پالك شماره 618 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
49- راى شماره  07794 1395603020260   مورخ   28 /1395/04آقاي علی طوقیان به شناسنامه شماره 37991 
کدملی 1280805528 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ و مغازه هاى 
متصله به مساحت 966,30 مترمربع پالك شماره 618 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
50- راى شماره 09298 1395603020260   مورخ   1395/05/29  آقاي احمد شاهی به شناسنامه شماره 832 
کدملی 1286577853 صادره اصفهان فرزند حســین در   سه دانگ مشاع از   ششــدانگ  یک باب   ساختمان به 
مساحت   237,40      مترمربع پالك شماره  13603    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
51- راى شماره   09297 1395603020260   مورخ   1395/05/29  خانم عزت پوراعتدال به شناسنامه شماره 1889 
کدملی 1286758602 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   ساختمان به مساحت   
237,40  مترمربع پالك شماره  13603    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
52- راى شماره  12028 1395603020260   مورخ   1395/07/19  آقاي علی سیفعلی به شناسنامه شماره 260 
کدملی 3872669516 صادره همدان  فرزند براتعلی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت     199,10    مترمربع 
پالك شماره   309      اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که بموجب سند  84245   مورخ    76/6/12        دفتر اسناد 
رسمى شماره 9   اصفهان ثبت در صفحه 259 دفتر 105  به   غالمحسین نظرى فارسانى و توران رهرو اصفهانى             

انتقال سپس مورد تقاضا با قولنامه عادى مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
53- راى شماره  13708 1395603020260   مورخ   1395/08/16   خانم شادي فاطمی به شناسنامه شماره 2434 
کدملی 1288130945 صادره اصفهان فرزند عبدالرضا در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 25  مترمربع پالك 

شماره  600 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
54- راى شماره 14829 1395603020260   مورخ   1395/09/01   آقاي میالد محرقی زاده به شناسنامه شماره 
10039 کدملی 1292810106 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  195,50  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
55- راى شماره  13724 1395603020260   مورخ   1395/08/16 خانم نیر آبدار به شناسنامه شماره 1835 کدملی 
0038595699 صادره تهران فرزند احمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 111,10 
مترمربع پالك شماره   -فرعی از 99 اصلی باقیمانده واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه آقا بزرگى
56- راى شــماره 13727 1395603020260   مورخ 1395/08/16 آقاي سیدروح اله خلیلی به شناسنامه شماره 
78023 کدملی 1281875041 صادره اصفهان فرزند سیدحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت 111,10 مترمربع پالك شماره   -فرعی از 99 اصلی باقیمانده واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه آقا بزرگى
57- راى شماره  11558 1395603020260   مورخ 1395/07/08 آقاي محمد نوري علویجه به شناسنامه شماره 
186 کدملی 1091911355 صادره  نجف آباد  فرزند نعمت اهللا در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    228,52     

مترمربع پالك شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
58– راى شماره   13381 1395603020260   مورخ   1395/08/11   خانم فاطمه دلیران فیروز به شناسنامه شماره  
44517  کدملی  1280870761  صادره اصفهان  فرزند مرتضى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  75  
مترمربع از پالك شماره  268 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
59- راى شــماره  13679 1395603020260   مورخ   1395/08/16  آقاي مرتضی طاهري قهجاورســتانی به 
شناسنامه شماره 1350 کدملی 1286918588 صادره اصفهان فرزند حسین درششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
80,20  مترمربع پالك شــماره  85 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
60- راى شماره  12410 1395603020260   مورخ   1395/07/27  آقاي  حسین گلشن زاده به شناسنامه شماره 
4336 کدملی 2003339809 صادره دزفول فرزند صفر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
93,07  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدرضا مارانى
61- راى شــماره 12412 1395603020260   مورخ   1395/07/27  خانم مهســا شاکران به شناسنامه شماره 
1270323407 کدملی 1270323407 صادره اصفهان فرزند احمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  93,07  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدرضا مارانى
62- راى شماره  13849 1395603020260   مورخ   1395/08/17 آقاي رسول نم نبات به شناسنامه شماره 103 
کدملی 1286510252 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  114,25  مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى عباس روحانى اصفهانى 
63- راى شماره  12145 1395603020260   مورخ  1395/07/25  خانم اشرف سادات نوابی به شناسنامه شماره 
14 کدملی 1286772257 صادره اصفهان فرزند ســید مهدي در سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت  92,07   مترمربع پالك شماره   1    فرعی از   15087   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
64- راى شماره   12144 1395603020260   مورخ 1395/07/25 آقاي سید حسن محمودي به شناسنامه شماره 
1333 کدملی 1815421894 صادره آبادان فرزند نعمت اله در سه دانگ مشــاع از   ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت  92,07       مترمربع پالك شماره  1   فرعی از   15087  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
65- راى شماره   12445 1395603020260   مورخ 1395/07/28   خانم طیبه حیدري دولت آبادي به شناسنامه 
شماره 1047 کدملی 1286915589 صادره اصفهان فرزند محمد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت     109,35    مترمربع پالك شماره     24    فرعی از          14915    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
66- راى شماره   12443 1395603020260   مورخ 1395/07/28   آقاي علی اکبر رشیدي به شناسنامه شماره 
160 کدملی 1971427373 صادره مسجد سلیمان فرزند هرمز در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت     109,35    مترمربع پالك شماره   24    فرعی از    14915    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
67-راى شــماره   14283 1395603020260   مورخ 1395/08/22   آقاي حسین سلیمی افجانی به شناسنامه 
شماره 4 کدملی 1291376577 صادره اصفهان فرزند اکبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
453,65   مترمربع پالك شماره -14047  فرعی از  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى شاهزاده 
خانم دهدشتیان بموجب   اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده 

و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
68- راى شــماره   14281 1395603020260   مورخ 1395/08/22    آقاي امراله سلیمی افجانى به شناسنامه 
شماره 6 کدملی 1291405127 صادره اصفهان فرزند اکبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
453,65   مترمربع پالك شماره -14047  فرعی از  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى شاهزاده 
خانم دهدشتیان بموجب   اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده 

و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
69-  راى شماره   14284 1395603020260   مورخ 1395/08/22   آقاي حسن سلیمی افجانی به شناسنامه شماره 
185 کدملی 1283972654 صادره اصفهان فرزند اکبر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
453,65   مترمربع پالك شماره -14047  فرعی از  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک رسمى شاهزاده 
خانم دهدشتیان بموجب   اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده 

و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
70- راى شماره   10005 1395603020260   مورخ 1395/06/11  آقاي اصغر شاه محمدي بنی به شناسنامه شماره 
653 کدملی 1754096042 صادره اهواز  فرزند حسن در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   158   مترمربع پالك 

شماره     13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
71- راى شماره  14182  1395603020260   مورخ 1395/08/22  اقاى ارسالن اکبرپور به شناسنامه شماره 14 
کدملی 1159777391  صادره فریدن  فرزند اکبر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  165,45  مترمربع از 
پالك شماره 141  فرعى از 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسام کسائى
72- راى شماره   14113 1395603020260   مورخ    1395/08/20  اقاى رجبعلى زارعى خوابجانى  به شناسنامه 
شماره  4  کدملی 1291219846  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
141,20  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

73- راى شماره   12160 1395603020260   مورخ    1395/08/13  آقاي محمد علی محمدي کمال آبادي به 
شناسنامه شماره 2 کدملی 5649822662 صادره جرقویه  فرزند حسین در 43 سهم مشاع از 165 سهم  ششدانگ  
یک باب   خانه به مساحت     163,55  مترمربع پالك شماره   126  فرعی از  14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
74- راى شماره   12159 1395603020260   مورخ  1395/07/27  آقاي سیدمهدي رستگار رامشه به شناسنامه 
شماره 6 کدملی 5649928657 صادره جرقویه سفلی فرزند سیدحسین در   102 سهم مشاع از 165 سهم  ششدانگ  
یک باب   خانه به مساحت     163,55   مترمربع پالك شماره   126   فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
75- راى شــماره   12161 1395603020260   مورخ    1395/07/27 آقاي صفر رمضانی به شناســنامه شماره 
2098 کدملی 5098650984 صادره قزوین فرزند جبار در 20 سهم مشاع از 165 سهم  ششدانگ  یک باب   خانه 
به مساحت     163,55    مترمربع پالك شماره   126   فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
76- راى شماره   13545 1395603020260   مورخ    1395/08/13 اقاى شکراله قنبرزاده آفارانى  به شناسنامه 
شماره  1  کدملی  1289950202   صادره  اصفهان  فرزند  عباس  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت  282,80  مترمربع از پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
77- راى شماره   13544 1395603020260   مورخ  1395/08/13 خانم  مهرى کرمانى درباغشاهى  به شناسنامه 
شــماره  1613  کدملی  1282947222   صادره  اصفهان  فرزند  محمدعلى  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  282,80  مترمربع از پالك شــماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
-78 راى شماره   13406 1395603020260   مورخ    1395/08/11 خانم اعظم شیرانی شمس آبادي به شناسنامه 
شماره 61057 کدملی 1281038431 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  120,80  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى عبدالحسین صنعتى
-79راى شماره   13572 1395603020260   مورخ    1395/08/13 خانم زهرا عابدي کچی به شناسنامه شماره 
14 کدملی 1291781218 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
124,62 مترمربع پالك شماره  2 فرعی از15100  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى نژاد خوابجانى
-80 راى شماره   13568 1395603020260   مورخ    1395/08/13 آقاي غفور ماهري اصفهان به شناسنامه شماره 
1495 کدملی 1286563275 صادره اصفهان فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
124,62 مترمربع پالك شماره  2 فرعی از15100  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى نژاد خوابجانى
81- راى شــماره   13851 1395603020260   مورخ    08/17/ 1395 خانم فاطمه اسماعیل زاده سودجانی به 
شناسنامه شماره 3406 کدملی 4620319521 صادره شــهرکرد فرزند علی جان در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  164,25  مترمربع پالك شماره 26  فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ملیحه شیروانى احدى از ورثه حمید شیروانى
82- راى شــماره   10420 1395603020260   مورخ    1395/06/18 آقاي مهدي امین الرعایائی خوابجائی به 
شناسنامه شماره 15 کدملی 1291286152 صادره  اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت  
46,91       مترمربع پالك شماره  15014    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى على امین الرعایائى خوابجانى   
83- راى شماره   12035 1395603020260   مورخ    1395/07/19  آقاي قربانعلی قاسمی به شناسنامه شماره 
118 کدملی 1289895783 صادره اصفهان فرزند تقی در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   224,50   مترمربع 
پالك شماره   8   فرعی از   452    اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى تقى قاسمى دهنوى
84- راى شماره   13254 1395603020260   مورخ    1395/08/10 اقاى سید یداله حسینى   به شناسنامه شماره  
1212  کدملی  5649501361   صادره اصفهان  فرزند سیدعلى  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 54,79  مترمربع از 
پالك شماره  14503و14504 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رضا زارعى باطانى
85- راى شماره   37077 1394603020260   مورخ    1394/12/21 خانم بنفشه صالحی خواه به شناسنامه شماره 
10923 کدملی 1751547019 صادره اهواز فرزند عباس در  ششــدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   28,48      
مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى بانو فاطمه جمشیدى آفارانى     
86- راى شــماره   13509 1395603020260   مورخ    1395/08/13 اقاى على معیرى به شناســنامه شماره  
1270000764  کدملی  1270000764  صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
205,75  مترمربع از پالك شماره 15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى 

باشد    
87- راى شماره   12122 1395603020260   مورخ    1395/07/25  خانم الهام رنجبران به شناسنامه شماره 913 
کدملی 1287291929 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب  خانه  به مساحت    182,50     مترمربع 

پالك شماره    7   فرعی از   15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
88-راى شــماره   05876 1395603020260   مورخ    1395/03/19    خانم بتول الســادات امامی فروشانی به 
شناسنامه شماره 107 کدملی 1754064930 صادره اهواز  فرزند سیدرضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
125,25      مترمربع پالك شماره     13836   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
89- راى شماره   12128 1395603020260   مورخ    1395/07/25 آقاي سید اسماعیل امیري به شناسنامه شماره 
64 کدملی 5649630577 صادره  جرقویه فرزند سید ابراهیم در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه    به 
مساحت     122,65    مترمربع پالك شــماره    169    فرعی از   31    اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
90- راى شماره   12127 13956030202600   مورخ 1395/07/25 خانم زهره بصیرت نیا به شناسنامه شماره 
3276 کدملی 1286772001 صادره اصفهان فرزند مختار در  سه دانگ مشــاع از  ششدانگ  یک باب  خانه    به 
مساحت     122,65  مترمربع پالك شماره    169  فرعی از   31  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
91- راى شماره   11798 1395603020260   مورخ 1395/07/11 خانم حیات جان طاهري به شناسنامه شماره 
17 کدملی 6339775128 صادره  شهرکرد فرزند رحمن خدا در  ششــدانگ  یک باب    مغازه به مساحت  14,43 
مترمربع پالك شماره   13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمدعلى رضائى    
92- راى شماره   11797 1395603020260   مورخ 1395/07/11 خانم حیات جان طاهري به شناسنامه شماره 
17 کدملی 6339775128 صادره  شهرکرد فرزند رحمن خدا در  ششــدانگ  یک باب   خانه به مساحت     89,75    
مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمدعلى رضائى    
93- راى شماره   12126 1395603020260   مورخ    1395/07/25 خانم اعظم سی منی به شناسنامه شماره 329 
کدملی 1290586985 صادره اصفهان  فرزند رحیم در  ششدانگ  یک باب   خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن 
به مساحت  117,10    مترمربع پالك شماره   26      فرعی از   14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
94- راى شــماره   14204 1395603020260   مورخ    1395/08/22 اقاى محمد میرزائى   به شناسنامه شماره 
493 کدملی 4171697719  صادره الیگودرز  فرزند على اصغر نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  
235,75  مترمربع از پالك شماره 123 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
95- راى شــماره   13976 1395603020260   مورخ  1395/08/18 آقاي احمدرضا صادقی ورنوســفادرانی به 
شناسنامه شماره 13360 کدملی 1140509780 صادره خمینی شهر فرزند فتحعلی در ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 169,59 مترمربع پالك شماره 1277فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
96- راى شماره 14123 1395603020260   مورخ  1395/08/20  خانم معصومه بوسعیدى اشترجانى به شناسنامه 
شماره  15638  کدملی 1282625659  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 85/137  مترمربع از پالك شماره 11  فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى شیرمحمدى
97- راى شماره  14244 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395    خانم خدیجه هادي دستجردي به شناسنامه 
شــماره 15 کدملی 6609723990 صادره برخوار و میمه فرزند ابوالقاسم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
125  مترمربع پالك شــماره   37 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
98- راى شماره 08397 1395603020260   مورخ  07 /05/  1395 خانم فرح ناز هوشنگی ناغانی به شناسنامه 
شماره 573 کدملی 1971279536 صادره مسجد سلیمان فرزند خانعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
190,46      مترمربع پالك شــماره    15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  غالمعلى پهلوانى    
99- راى شــماره  03349 1395603020260   مورخ  27 /02/ 1395  آقاي حسن اختریان به شناسنامه شماره 
1583 کدملی 1286585368 صادره اصفهان  فرزند جعفر در چهار دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   181,40    مترمربع پالك شماره    13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
100- راى شماره  03348 1395603020260   مورخ  27 /02/ 1395 خانم زهرا قربانی به شناسنامه شماره 2118 
کدملی 6609208174 صادره دولت آباد فرزند احمد در دو دانگ مشــاع از   ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
181,40    مترمربع پالك شــماره    13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
101- راى شماره  13524 1395603020260   مورخ  13 /1395/08 اقاى عباس آتشى  به شناسنامه شماره  15  
کدملی  5110444171  صادره  برخوار  فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  207,45  مترمربع از 

پالك شماره 15010  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
102- راى شــماره  13507 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى رجبعلــى دهقانى دولت آبادى   به 
شناسنامه شماره  85  کدملی  6609502536  صادره  دولت آباد  فرزند  حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکبابخانه  به مساحت  83,92  مترمربع از پالك شــماره 7 فرعى از 13411  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  دریا قلى رضا زاده    
103- راى شماره  13506 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى جواد دهقانى به شناسنامه شماره  3153  
کدملی  1287312551  صادره  اصفهان  فرزند  رجبعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
83,92  مترمربع از پالك شماره 7 فرعى از 13411  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  دریا قلى رضا زاده    
104- راى شماره  15446 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 آقاي سیدنوید الدین ادیبی به شناسنامه شماره 
950 کدملی 1288865643 صادره اصفهان فرزند سیدقوام الدین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  298,50  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
105- راى شماره  13380 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395 خانم فاطمه سرجوقیان  به شناسنامه شماره  
485  کدملی  1285944909  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  170,30  
مترمربع از پالك شماره  3737 فرعى از 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى نصرت زارعى شمس ابادى
106- راى شــماره  15441 1395603020260   مورخ  13 /09/  1395 آقاي مصطفی زهیري هاشم آبادي به 
شناسنامه شماره 411 کدملی 5659135412 صادره اصفهان فرزند آقا بزرگ در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
108,20   مترمربع پالك شماره  41 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
107- راى شماره  13375 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395 اقاى على الماسى زفره  به شناسنامه شماره  
2293  کدملی  5659023258  صادره کوهپایه  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  113,84  
مترمربع از پالك شماره  118  فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى
108- راى شماره  14236 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 آقاي  فتح اله مارانی به شناسنامه شماره 35 
کدملی 1290209049 صادره خمینی شهر فرزند یداله در ششدانگ  یک باب خانه و زمین محصور متصله به مساحت  
322,80  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله مارانى
109- راى شــماره  13987 1395603020260   مورخ  19 /08/ 1395 خانــم صغرابیگم احمدى جوهرانى  به 
شناسنامه شماره  211  کدملی 1291316329 صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
64,15  مترمربع از پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمدعلى نیک ائین

110- راى شماره  09301 1395603020260   مورخ  29 /05/ 1395  آقاي مجید داستانپور به شناسنامه شماره 
77712 کدملی 1281872288 صادره اصفهان فرزند غالمعلی در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت     151,03    
مترمربع پالك شــماره  4   فرعی از   15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد پهلوانى خوابجونى  
111- راى شماره  13993 1395603020260   مورخ  19 /08/ 1395 خانم فاطمه دوراندیش  به شناسنامه شماره  
1860  کدملی 1816760692 صادره آبادان  فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 238,50  
مترمربع از پالك شماره 470 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس ادم زاده وزهرا خان احمدى
112- راى شــماره  14205 1395603020260   مورخ  22 /5/08 139 اقاى علیرضا اسدى   به شناسنامه شماره 
4 کدملی 1159641791  صادره فریدن  فرزند یحیى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
129,45  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس صدیقى مورنانى
113- راى شماره  14206 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395  خانم فاطمه علیدادى   به شناسنامه شماره 
3 کدملی 1159663246  صادره فریدن  فرزند هرمز  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
129,45  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس صدیقى مورنانى
114- راى شماره  14184 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 خانم زهره آب ساالن   به شناسنامه شماره 
3099 کدملی 1288137591  صادره اصفهان  فرزند یداله  نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت  
111,78  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15128  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
115- راى شماره  01498 1395603020260   مورخ  31 /01/  1395  آقاي حسین آقاجانی جونقانی به شناسنامه 
شماره 2732 کدملی 1287109829 صادره اصفهان  فرزند علیقلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   166,95      
مترمربع پالك شماره    370  فرعی از    15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
116- راى شماره  09363 13954603020260   مورخ  30 /05/ 1395   خانم شهربانو شفیعی به شناسنامه شماره 
32 کدملی 5649570914 صادره  جرقویه فرزند ابراهیم   در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
161,76       مترمربع پالك شماره    276     فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده
117- راى شماره  09364 1395603020260   مورخ  30 /05/ 1395   آقاي علیرضا طاوسی به شناسنامه شماره 
2294 کدملی 1286998158 صادره اصفهان فرزند حسن  در  دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
161,76       مترمربع پالك شماره    276     فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده
118- راى شماره  09365 1395603020260   مورخ  30 /05/ 1395 خانم فاطمه طاوسی به شناسنامه شماره 974 
کدملی 1286781851 صادره اصفهان فرزند حسن  در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
161,76       مترمربع پالك شماره    276     فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده
119- راى شماره  09366 1395603020260   مورخ  30 /05/ 1395 خانم زهره طاوسی به شناسنامه شماره 964 
کدملی 1286914744 صادره اصفهان فرزند حسن   در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
161,76       مترمربع پالك شماره    276     فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده
120- راى شماره  09367 1395603020260   مورخ  30 /05/ 1395   خانم زهرا طاوسی به شناسنامه شماره 2766 
کدملی 1286850274 صادره اصفهان فرزند حسن در یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
161,76       مترمربع پالك شماره    276     فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده
121- راى شماره  13512 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 خانم فاطمه ستوده مقدم به شناسنامه شماره  
2688  کدملی  1285157680  صادره  اصفهان  فرزند  رضا  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به 
مساحت  121,74  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
122- راى شماره  13511 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 خانم فاطمه ستوده مقدم به شناسنامه شماره  
1271734184  کدملی  1271734184  صادره  اصفهان  فرزند  احمد  نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ  
یکبابخانه  به مساحت  121,74  مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
123- راى شماره  11555 1395603020260   مورخ  08 /07/ 1395 آقاي  مرتضی هارونی به شناسنامه شماره 
4997 کدملی 1285180798 صادره اصفهان فرزند صفر در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  170,13   مترمربع 

پالك شماره      13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
124- راى شماره  12224 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395 آقاي  سیدرحیم امامی ده چشمه به شناسنامه 
شماره 10 کدملی 4679504625 صادره فارسان فرزند سیدلطیف در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  163,80  
مترمربع پالك شــماره 47  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد    
125- راى شماره  15961 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم عصمت دوروشی به شناسنامه شماره 
43295 کدملی 1280858540 صادره اصفهان فرزند عبدالعلی در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  154,10  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى قاسم جوانمردى
126- راى شماره  14080 1395603020260   مورخ  19 /08/ 1395 آقاي محمود راست قلم به شناسنامه شماره 
600 کدملی 1285084284 صادره اصفهان  فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه 
تمام  به مساحت 240 مترمربع پالك شماره  4و5و6 فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
127- راى شماره  14081 1395603020260   مورخ  19 /08/ 1395 آقاي مجید راست قلم به شناسنامه شماره 
47705 کدملی 1280364319 صادره اصفهان فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه 
تمام  به مساحت 240 مترمربع پالك شماره  4و5و6 فرعی از  15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
128- راى شــماره  13554 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى  حسن رفیعى   به شناسنامه شماره  
36  کدملی  6219839714   صادره  فریدن  فرزند  محمدعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  115,30  مترمربع از پالك شماره  653 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى شکراله شریفیان
129- راى شــماره  13555 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 خانم فاطمه شریفى دارانى   به شناسنامه 
شماره  3486  کدملی  1158984316   صادره  فریدن  فرزند  عباس  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  115,30  مترمربع از پالك شماره  653 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى شکراله شریفیان
130- راى شــماره  17257 1395603020260   مورخ  07 /10/ 1395 آقاي محمدحسین نکوجو به شناسنامه 
شــماره 1272182169 کدملی 1272182169 صادره اصفهان فرزند علیرضا در  ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  468  مترمربع پالك شماره  45 فرعی از  14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
131- راى شماره  11561 1395603020260   مورخ  08 /07/ 1395 خانم طاهره غالمرضائی به شناسنامه شماره 
178 کدملی 1286945291 صادره اصفهان فرزند علی در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
135       مترمربع پالك شــماره    394    فرعی از   15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
132- راى شــماره  11562 1395603020260   مورخ  08 /07/ 1395 آقاي اصغر سلمانی مبارکه به شناسنامه 
شماره 18 کدملی 5419097079 صادره مبارکه فرزند یداله در  ســه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت  135       مترمربع پالك شــماره    394   فرعی از     15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
133- راى شماره  13557 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى على اکبر کاظمى  به شناسنامه شماره  
42576  کدملی  1280314494   صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت  1997,20  مترمربع از پالك شماره  350 فرعى از 412  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
134- راى شماره  13556 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى علیرضا کاظمى  به شناسنامه شماره  
41045  کدملی  1280300787   صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت  1997,20  مترمربع از پالك شماره  350 فرعى از 412  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
135- راى شماره  13558 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395اقاى مصطفى بهشتى خو   به شناسنامه شماره  
57  کدملی  1290121346   صادره  خمینى شهر  فرزند  غالمعلى  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت  1997,20  مترمربع از پالك شماره  350 فرعى از 412  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
136- راى شماره  14288 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395آقاي  بهزاد برنا بلداجی به شناسنامه شماره 9 
کدملی 6299772204 صادره بروجن فرزند اردو در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  225,75  
مترمربع پالك شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
137- راى شماره  14287 1395603020260   مورخ  22 /8/ 1395خانم کتایون طهماسبی بلداجی به شناسنامه 
شــماره 51 کدملی 6299807121 صادره گندمان فرزند عباس در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  225,75  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
138- راى شــماره  33922 1394603020260   مورخ  30 /10/ 1394 آقاي ســید محمد حسینی به شناسنامه 
شــماره 179 کدملی 1290254151 صادره اصفهان فرزند سید حسین در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت   
193,50      مترمربع پالك شماره     310    فرعی از     14039   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
139- راى شــماره  13994 1395603020260   مورخ  19 /08/ 1395 اقاى حسین مردانى لنجى  به شناسنامه 
شماره  1025  کدملی 1287730310 صادره اصفهان  فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211,25  
مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى فاطمه بیگم مارانى
140- راى شماره  09222 1395603020260   مورخ  28 /05/ 1395 خانم نصرت کرمانی درباغشاهی به شناسنامه 
شماره 66 کدملی 1289845867 صادره اصفهان فرزند نادعلی در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 178,70  مترمربع پالك شماره  45و109 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رحیم قربانیان
141- راى شــماره  09223 1395603020260   مورخ  28 /05/ 1395 خانم مرضیه رضائی برزانی به شناسنامه 
شماره 3813 کدملی 1283000016 صادره خمینی شهر فرزند حسن در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 178,70  مترمربع پالك شماره  45و109 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رحیم قربانیان
142- راى شــماره  11467 1395603020260   مــورخ  07 /07/ 1395خانــم لیــال رحبــی خرزوقــی 
بــه شناســنامه شــماره 13909 کدملــی 1292531452 صــادره اصفهــان فرزند حســن در ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ  یک باب مغازه به مســاحت  47,90  مترمربع پالك شــماره  64 فرعی از 14915 اصلی 
واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان خریــدارى مبایعــه نامه عــادى مــع الواســطه از مالک رســمى آقاى

 حسن رجبی خرزوقی
143- راى شماره  11453 1395603020260   مورخ  07 /07/ 1395خانم زهرا رجبی خرزوقی به شناسنامه شماره 
3888 کدملی 1293076147 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  
47,90  مترمربع پالك شماره  64 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رجبی خرزوقی
144- راى شــماره  11437 1395603020260   مــورخ  07 /07/ 1395 آقــاي  مهــرداد رجبــی 
خرزوقــی بــه شناســنامه شــماره 1175 کدملــی 1286104904 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در  
ششــدانگ  یک باب مغــازه بــه مســاحت  25,70  مترمربع پــالك شــماره  64 فرعــی از 14915 اصلی 
واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان خریــدارى مبایعــه نامه عــادى مــع الواســطه از مالک رســمى آقاى

 حسن رجبی خرزوقی
145- راى شماره  13514 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى ابراهیم عبائیان به شناسنامه شماره  740  
کدملی  1291069100  صادره  اصفهان  فرزند  مرتضى  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  112,70  مترمربع 
از پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى

 آقاى محمدتوسلى
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تعدادى از نمایندگان مجلس کویــت از ارائه طرحى 
براى اصالح قانــون انتخابات پارلمانى این کشــور 

خبر دادند.
به گزارش ایرنا،  در حالى که انتخابات کویت هم اکنون 
بر اساس اصل (هر شهروند یک رأى ) برگزار مى شود 
این پیش نویس اصالحى، شامل رأى گیرى از مردم بر 
اساس نظام لیست هاى انتخاباتى است که طرفداران 

بیشترى در این کشور دارند .
نمایندگان پارلمان کویت که خود بر اســاس سیستم 
رأى گیرى (هر شــهروند یک رأى ) در اواخر ســال 
2016 انتخاب شــدند، اعالم کرده اند که نظام رأى 
گیرى فعلى شرایط را براى خرید و فروش رأى فراهم 
مى کند. پیش از این مقامــات عالیرتبه کویت براى 
نخستین بار در سال 2013 به دلیل جلوگیرى از ورود 
چهره هاى تندرو به مجلس امت، سیستم هر شهروند 
یک رأى را اجرا کردند که بــا نتایج دلخواه نیز همراه 
بود اما موجب شــد که تعدادى از گروه هاى سیاسى 

انتخابات مجلس را تحریم کنند.

دولت کویــت همچنین به تازگى حمایــت خود را از 
تغییر نظام رأى گیرى و انتخاباتى این کشور و انتخاب 
نخســت وزیر از میان افرادى غیر از اعضاى خاندان 

حاکم اعالم کرده است.
مطالعات کارشناسان و پیشنهادات سیاسى انجام شده 
از سوى وزارت امور مجلس امت کویت،حاکى است که 
دولت عالوه بر آنکه حمایتش از انتخاب نخست وزیر 
مردمى را اعالم کرده با سیستم رأى گیرى پارلمانى 
(هر شــهروند یک رأى در انتخابات) که در انتخابات 
اخیر اجرا شــد مخالف است تا شــرایط براى حضور 
تعدادى بیشــترى از گروه هاى سیاسى در انتخابات 

فراهم شود.
عالوه بر آن دولــت کویت در پیشــنهادهاى خود از 
اهمیت فراهم کردن شرایط براى اعطاى حق رأى به 

نظامیان در انتخابات گفته است .
بر اساس ساختار سیاسى در کویت در این کشور احزاب 
سیاسى فعالیت رسمى ندارند و گروه هاى سیاسى در 

قالب تشکل هایى همچون«جبهه» فعالیت دارند .

  آریا| «فرانسوا اوالند» رئیس جمهوري فرانسه، 
پس از پیروزي در انتخابات ریاســت جمهوري ســال 
2012، اشــتباهات فرانسه در مســتعمره هاي سابق 
آفریقایی را پذیرفت، بی آنکه غذرخواهی کند یا براي 

جبران این اشتباهات وعده اي بدهد.
به هر ترتیب وي تابویی را شکست و رد پایی در تاریخ 
فرانسه – آفریقا برجاي گذاشت. اما باید دانست که رد 
پاي وي بیش از هر چیز امنیتی بــود. اوالند با الهام از 
«ژان  ایو لو دریان»  وزیر دفاع خــود که خیلی زود به 
«وزیر آفریقا» مبدل شــد، ارتش را در مرکز سیاست 
هاي آفریقایی فرانسه قرار داد. ابتدا عملیات «سروال» 
در مالی و ســپس عملیات «بارکان»، با هدف جنگ با 
افراط گرایان در شــمال مالی. اما نیروهاي فرانسوي 
در سراســر منطقه پراکنده شــدند. عملیات نیروهاي 

فرانســوي در جمهوري آفریقاي مرکزي نیز با هدف 
خاموش کردن شــعله هاي جنگ داخلی، در چارچوب 
عملیات «سانگاریس» به جمهوري آفریقاي مرکزي 
آغاز شد. این عملیات بسیار فوري و با هدف «حمله و 
تغییر وضعیت» آغاز شدند. فرانسه رسماً اعالم کرده بود 

که حضور نیروهاي فرانسوي فقط تا موفقیت (نیل به 
اهداف) ادامه خواهد داشت و اکنون شاهدیم که چهار 
سال از مداخله نظامی فرانسوي ها در مالی و سه سال از 
مداخله نظامی در جمهوري آفریقاي مرکزي می گذرد 
و مشکالت سیاسی این دو کشــور همچنان الینحل 
باقی مانده اســت. «فیلیپ اوگــون»  مدیر تحقیقات 
انســتیتو روابط بین المللی و اســتراتژیک درتشریح 
اهداف فرانســه در آفریقا گفت، وزارت امور خارجه در 
فرانسه از کشورهاي فرانسوي زبانی که به طور سنتی 
زیر نفوذ پاریس بوده اند، فاصله زیادي گرفت تا خود را 
به  کشورهاي شرق آفریقا که فعالیت اقتصادي در آنها 
سودمندتر است، نزدیک شود. اما این سیاست به دلیل 
ریشــه دار بودن فعالیت بخش خصوصــی، آنطور که 

محاسبه شده بود، پاسخ نداد.

رسوایی مالی، اختالس و موضوع دریافت رشوه باعث شده 
است تا شماري از مقام هاي اقتصادي کره جنوبی امسال 

بخت حضور در اجالس جهانی داووس را از دست بدهند.
به گزارش مشــرق، پس از بروز بحران در نهاد ریاســت 
جمهوري و استیضاح «پارك گئون هائه» رئیس جمهوري 
کره جنوبی شــماري از مقام هاي اقتصادي و مسئوالن 
بلندپایه شرکت هاي بزرگ این کشور نیز به دلیل دست 

داشتن در رسوایی مالی ممنوع الخروج شده اند.
از جمله این افراد «لی جائه یونگ» معاون شرکت مشهور 
سامسونگ اســت که پرونده اي در خصوص فساد مالی 
براي او در دادستانی گشوده شده و وي حق خروج از کشور 

را ندارد.
«چی تائه وون» رئیس شرکت «اس کی» و «شین دونگ 
بین» رئیس شرکت «الته» دو نفر دیگري هستند که نمی 
توانند در مجمع اقتصادي جهانی داووس در اواخر ماه جاري 

در سوئیس شرکت کنند.
این افراد هنوز به طور رســمی تفهیم اتهام نشــده اند اما 
دادستانی کره جنوبی اعالم کرده هر آن ممکن است براي 

بازجویی فراخوانده شوند.
این افراد و رئیسان شرکت هاي «هیوندا» و «هانواها» کره 
جنوبی متهم هستند که نزدیک به 70 میلیون دالر را به دو 
شرکت به نام هاي «میر» و «کی اسپورت» واریز کرده اند.

این شرکت ها از جمله شرکت هایی بوده اند که خانم «چوي 
سون سیل» دوست صمیمی رئیس جمهوري کره جنوبی 
که از او با عنوان اصلی ترین بازیگر پرونده رسوایی سیاسی و 
مالی این کشور یاد می شود، بر آنها مدیریت می کرده است.

همزمان اعالم شده براي اولین بار دادستانی کره جنوبی 
یک پرونده فساد مالی هم در کنار اتهاماتی چون سرقت 
اســناد محرمانه و فعالیت هاي ضد امنیت ملی علیه وي 

گشوده است.
مجمع جهانی داووس که مجمع همکاري اقتصادي جهانی 
نیز خوانده می شودروزهاي 17 تا 20 ژانویه (28 الی 30 دي 

ماه) در سوئیس برگزار خواهد شد.

یکى از رسانه هاى انگلستان مدعى شده    مهر|
که رئیس جمهورى منتخب آمریکا در اولین سفر خارجى 
خود که چند هفته بعد از مراســم تحلیف انجام مى شود، 
به «ریکیاویک» ایســلند مى رود تا با همتاى روس خود 

دیدار کند.
ظاهراً از وقتى که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى منتخب 

آمریکا در مصاحبه با روزنامه «وال 
استریت ژورنال» از تمایلش به 
دیدار با «والدیمیــر پوتین» 
رئیس جمهورى روســیه در 
بازه زمانى پــس از برگزارى 
مراســم تحلیــف (20 ژانویه) 
سخن گفته است، این موضوع 
جذابیت خاصى بــراى برخى از 
رســانه ها پیدا کرده تا جایى که 
«ســاندى تایمز» انگلستان در 
شماره تازه خود مدعى شد که 
ترامپ به مقامات بریتانیایى 
گفته که مقصد نخستین سفر 
خارجى وى شهر ریکیاویک 
ایسلند اســت تا در آنجا با 

پوتین دیدارى داشته باشد.
گفتنى اســت که انتخاب 
ریکیاویک ریشــه در دیدار 

«میخائیــل گورباچــف» از 
رهبران شــوروى ســابق و 
«رونالد ریگان» از رؤساى 
جمهور پیشین آمریکا در 

این شهر دارد که در اکتبر 
1986 اتفــاق افتاد و 

قدمى مهم در پایان دادن به جنگ سرد محسوب مى شد.
جالب آنکه «شون اسپایسر» که قرار است در دولت ترامپ، 
سخنگوى کاخ سفید باشد، با انتشار پیامى توئیترى، گزارش 

ساندى تایمز را 100 درصد دروغ توصیف کرد.
با این حال، «ایتارتاس» روسیه به نقل از روزنامه «مورگان 
بالدید» ایســلند از تمایل این کشــور براى فراهم کردن 
مقدمات دیدار ترامپ و پوتین خبر داد و به نقل از وزارت امور 
خارجه این کشور نوشت: دولت ایسلند 
تاکنون درخواست رسمى پیرامون 
این موضوع دریافت نکرده است 
اما اگر مقامات واشــنگتن چنین 
خواسته اى داشته باشند ما هم 
با کمال میــل آن را اجابت 

مى کنیم.
گفتنى است که ساندى 
تایمز، موضــوع دیدار 
ترامــپ و پوتین را خلع 
سالح هسته اى عنوان 

کرده است.
گمانه زنى ها در خصوص 
ایــن دیــدار در حالــى 
مطرح مى شود که کمیته 
اطالعات مجلس ســناى 
آمریکا خود را آماده بازپرسى از 
اعضاى تیم ترامپ پیرامون اتهام 
حمله سایبرى روسیه به ستادهاى 
انتخابات 2016 آمریــکا مى کند – 
حمله اى که ادعا مى شــود با هدف 
تســهیل پیروزى ترامپ طراحى شده 

است.

در تازه ترین نظرسنجى انجام شده، بیشتر مردم روسیه 
معتقدند که دیگر کشورها از روســیه مى ترسند و این 

موضوع چیز خوبى براى روسیه است.
به گزارش ایسنا، در این نظرسنجى 85 درصد از پرسش 
شوندگان بر این نظرند که دیگر کشــورهاى جهان از 
روسیه مى ترســند و 75 درصد معتقدند که این ترس از 

روسیه بسیار خوب است. 
48 درصد از شــرکت کنندگان نظر دیگر کشورها را در 
مورد روسیه «مثبت» ارزیابى مى کنند و 42 درصد براین 
باورند که روسیه چهره اى خوب در دید مردم جهان ندارد.
در این نظرســنجى 67 درصد از پاســخ دهندگان نفوذ 
روسیه در جهان را در سال هاى اخیر در حال رشد ارزیابى 
کرده اند،14 درصد قدرت نظامى، 11 درصد سیاســت 
خارجــى و 7 درصد اعتبار رئیس جمهــور را عامل نفوذ 

روسیه در جهان مى دانند.
35 درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجى نیز بر 
این باورند که روابط روسیه با دیگر کشورها توسعه خواهد 
یافت ،31 درصد بر این عقیده هستند که تنش با کشورها 

در روابط دو جانبه روسیه به وجود خواهد آمد و 26 درصد 
معتقدند که تغییرى حاصل نخواهد شد.

همچنین 70 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجى 
در پاسخ به سئوالى درباره ســطح زندگى در روسیه،این 
کشور را «کشــورى آزاد» مى دانند،65 درصد روسیه را 

«توسعه یافته» و 58 درصد کشورى «غنى» مى دانند.

  خبر آنالین| رســانه هاى آمریکا گزارش دادند 
«بــاراك اوباما» رئیس جمهورى آمریــکا با صدور یک 

فرمان اجرایى، عمًال به سیاست موسوم به «پاى خیس، 
پاى خشک» پایان داد که به هر کوبایى امکان مى داد به 
محض پا گذاشــتن به خاك آمریکا از طریق دریا ، مجوز 

اقامت در این کشور را بگیرد.
این رسانه ها اعالم کردند، اوباما در فرمان اجرایى خود در 
عین حال تأکید کرد که آمریکا، کماکان از کوبایى ها براى 

مهاجرت ، مانند دیگر ملت ها و بر اساس قوانین جارى ، 
استقبال خواهد کرد.

اوباما همچنین یادآورى کرد که کوبا قبول کرده اســت 
بازگشت مهاجرانى را که بدون اجازه به آمریکا بیایند و یا 
کسانى را که توسط گارد ساحلى هنگام عبور به آمریکا از 
آب گرفته مى شوند، بپذیرد و با آنها با خشونت رفتار نکند.
دولت کوبا از تصمیم جدید مهاجرتى اوباما استقبال کرد.

«ژوزفین ویدال» مدیر کل امور آمریکا در وزارت خارجه 
کوبا در این باره گفت که با صدور بیانیه مشترك بین دو 
کشور ، به بحران انفجارى مهاجرت پایان داده شد. آمریکا 
شاهد مهاجرت امن، منظم و قانونمند کوبایى ها به آمریکا 

خواهد بود.
وى افزود: قاچاق انســان ها و دیگر جرائم مربوط به آن، 
کاهش خواهد یافت و سیاســت دو گانــه تبعیض بین 
مهاجران کوبایى و مهاجران از کشــورهاى دیگر خاتمه 
مى یابد و همکارى متقابل بین کشورها در منطقه تشویق 

مى شود.
اوباما در فرمان خود سیاست موسوم به «پاى خیس، پاى 
خشک» را سیاستى متعلق به دوران گذشته خواند و پایان 
دادن به آن را براى عادى سازى روابط با کوبا مهم توصیف 

کرده است.
اما هــزاران کوبایــى که بــا پرداخت هــزاران دالر به 
قاچاقچیان، فعًال خود را به مکزیک و دیگر کشــورهاى 
آمریکاى التین رسانده اند تا بتوانند به نوعى وارد آمریکا 
شوند، ناخشــنودى و خشــم خود را حتى با وارد ساختن 

اتهاماتى نظیر خیانت ابراز مى کنند.
یکى از آنها مى گوید، این تصمیم خیانت دیگر آمریکا به 
کوباست. من باراك اوباما را قبول ندارم. او دروغگو است. با 
این تصمیم مى خواهد به «رائول کاسترو» نزدیک تر شود.
سیاست «پاى خیس، پاى خشک» سه دهه پیش توسط 
«بیل کلینتون» رئیس جمهورى اسبق پایه گذارى شد 
و به هر کوبایى که از طریق دریــا پایش به زمین آمریکا 
مى رسید مجوز اقامت، حق اشتغال و سپس حق اخذ کارت 
اقامت دائم مى داد. مجوزى که به هیچ مهاجرى از هیچ 

کشور دیگرى داده نمى شود.
رسانه هاى آمریکا گزارش دادند: پس از توافق دو سال قبل 
واشنگتن و هاوانا براى گام برداشتن در مسیر عادى سازى 

روابط ، حدود صدهزار کوبایى، وارد آمریکا شدند.

ادامه سیاست آشتى جویانه اوباما در قبال کوبا

پایان سیاست 
«پاى خیس، پاى خشک»

تالش مجلس کویت
 براى تغییر قانون انتخابات پارلمانى

دیدار«ترامپ» و «پوتین» در ایسلند؟ 

گسترش دخالت هاي فرانسه در آفریقا روس ها ترس از روسیه را دوست دارند

  مشرق| مذاکرات درباره انتقــال قدرت از 
«یحیى جامع» رئیس جمهورى در حال کناره گیرى 
گامبیا و «آداما بارو» رئیس جمهورى منتخب این 

کشور بى نتیجه ماند و بارو از گامبیا خارج شد.
براساس گزارش هاى خبرى، مذاکرات با میانجى 
گرى اکوواس براى انتقال قــدرت از یحیى جامع 
به بارو بى نتیجه مانده و بــارو، گامبیا را ترك کرده 
و با رهبران اکوواس به مالــى رفت. هنوز اطالعى 
درباره بازگشــت بــارو از مالــى به گامبیــا وجود 

ندارد.
انتخابات ریاست جمهورى گامبیا اول دسامبر 2016 
برگزار شد و در ابتداى امر یحیى جامع نتایج انتخابات 
و شکست در آن را پذیرفت اما در نهایت آن را رد کرد 
و گفت که این نتایج درست نیستند و حاضر نیست 

سمت خود را ترك کند.
وى دادخواســتى را به دادگاه ارائه کرد و خواســتار  

بررسى نتایج این انتخابات شد.

مذاکرات بى نتیجه 
براى انتقال قدرت 

در گامبیا 

  تسنیم|  نظرســنجى جدیدى نشان داد که 
نیمى از آلمانى ها مى خواهند صدراعظم کشورشان 
در آینده نزدیک با رئیس جمهــور منتخب آمریکا 

دیدار داشته باشد.
نظرسنجى صورت گرفته توسط پایگاه «امنید» و 
روزنامه «بیلد» نشــان داد که 57 درصد از شرکت 
کننــدگان در این نظرســنجى مى خواهند «آنگال 
مــرکل» صدراعظــم آلمــان هرچه ســریع تر با 
«دونالد ترامــپ» رئیس جمهــور منتخب آمریکا 
دیدار کند در حالى که 33 درصــد مخالف این ایده 

هستند.
70 درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجى 
گفتند: ریاست جمهورى ترامپ احتماًال تأثیر منفى 
بر روابط آلمــان – آمریکا خواهد داشــت در حالى 
که 16 درصــد از آلمانى ها نظــرى کامًال متفاوت 

دارند.
مراسم سوگند ترامپ 20 ژانویه 2017 (اول بهمن) 
برگزار خواهد شد و رسماً زمام امور را به دست خواهد 

گرفت.

آلمان ها خواستار دیدار 
مرکل با ترامپ هستند

رسوایی مالی، مانع از حضور مقام هاي کره اي در اجالس داووس 

ن خبر داد و به نقل از وزارت امور 
ه این کشور نوشت: دولت ایسلند 
کنون درخواست رسمىپیرامون

ن موضوع دریافت نکرده است 
 اگر مقامات واشــنگتن چنین 
خواسته اى داشته باشند ما هم 
با کمال میــل آن را اجابت 

مى کنیم.
گفتنى است که ساندى 
تایمز، موضــوع دیدار 
ترامــپ و پوتین را خلع 
سالح هسته اى عنوان 

کرده است.
گمانه زنى ها در خصوص

ایــن دیــدار در حالــى 
مطرح مى شود که کمیته 
اطالعات مجلس ســناى 
آمریکا خود را آماده بازپرسى از 
ضاى تیمترامپ پیرامون اتهام

ه سایبرى روسیه به ستادهاى 
– آمریــکا مى کند –  6بات 2016
ى که ادعا مى شــود با هدف 
ل پیروزى ترامپ طراحى شده 

ت.

تسنیم|  نظرســ
نیمى از آلمانى ها مى خو
در آینده نزدیک با رئیس

دیدار داشته باشد.
نظرسنجى صورت گرف
روزنامه «بیلد» نشــان
کننــدگان در این نظرس
مــرکل» صدراعظــم

«دونالد ترامــپ» رئیس
3دیدار کند در حالى که 3

هستند.
70 درصد از شــرکتک
گفتند: ریاست جمهورى
آ–آمری –بر روابط آلمــان 

6که 16 درصــد از آلمانى
دارند.

0مراسم سوگند ترامپ 0
برگزار خواهد شد و رسما

گرفت.

آلمان ها خو
مرکل با تر

ویک» ایســلند مى رود تا با همتاى روس خود 

قتىکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى منتخب
 مصاحبه با روزنامه «وال 

ورنال» از تمایلش به
والدیمیــر پوتین» 
مهورى روســیه در 
پــس از برگزارى  ى
تحلیــف (20 ژانویه) 
ته است، این موضوع

خاصى بــراى برخى از 
ها پیدا کرده تا جایى که
ى تایمز» انگلستان در 
ه خود مدعى شد که 
 مقامات بریتانیایى 
قصد نخستین سفر 
ى شهر ریکیاویک 
ــت تا در آنجا با 

رى داشته باشد.
ــت که انتخاب 
ک ریشــه در دیدار 

ـل گورباچــف» از 
شــوروى ســابق و 
یگان» از رؤساى 
شین آمریکا در 

ارد که در اکتبر 
ــاق افتاد و 

0ساندى تایمز را 100 درصدد
با این حال، «ایتارتاس» روس
بالدید» ایســلند از تمایلا
مقدمات دیدار ترامپ و پوتین
خارجه
تاک
این
اما

آ
اعض
حمله
انتخابا
حمله اى
تستســهیل
است

«معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در نظر دارد در 
محل هاى ذیل مجوز تأســیس داروخانه صادر نماید لــذا از متقاضیان 
واجد شرایط درخواست مى شــود تقاضاى کتبى خود را حداکثر ظرف 
30 روز کارى بعد از تاریخ درج آگهى به این معاونت تحویل یا ارســال 
و جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت معاونت غذا و دارو به آدرس

  www.Fdo.mui.ac.ir  مراجعه نمایید».
1- محل وازیچه شهر خمینى شهر مجوز تأسیس داروخانه روزانه تمام وقت 
2- محله مدیسه شهر باغشاد از توابع شهرستان لنجان مجوز تأسیس 

داروخانه جایگزین 

آگهى تأسیس داروخانه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 
م الف: 17008   


