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اقلیم اصفهان جرم خیز شده است

ترامپ فقط به خانواده اش اعتماد داردخودرو در بازار 300 تا 600 هزار تومان گران شدنظارت بر ترافیک سطح شهر اصفهان با 300 دوربینموتور گردشگرى ایران خاموش شدنى نیستهاشمى چگونه به حمایت از روحانى رسید بین المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

عبدا... سالم ماند،  ذوب آهن نعیم را لحیم کرد!
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یک مطالعه تخصصى از نقش آلودگى محیط زیست بر افزایش جنایت در استان حکایت مى کند

       

قتل فرزند توسط پدر در خمینى شهرزاینده رود به اصفهان رسید

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه استان بخوانید

آب رها شده از سد زاینده رود بعد از عبور از 150 کیلومتر، در نخستین 
ساعات بامداد سه شنبه پنجم بهمن ماه(دیروز) به اصفهان رسید و 
قلب شهر دوباره به تپش افتاد.به گزارش ایمنا، مدیر کل دفتر مدیریت 
به هم پیوسته منابع آب حوضه هاى آبریز فالت مرکزى، قره قوم و 
مرز شرقی شــرکت مدیریت منابع آب ایران، با بیان اینکه یکی از 

مهمترین موارد مطرح شده ...

دادستان عمومى وانقالب اصفهان از وقوع یک فقره قتل عمدى فرزند 
توسط پدر در خمینى شهر اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس شواهد و 
قراین، اختالفات شدید و ده ساله بین پدر و فرزند عامل وقوع این قتل 
بوده است.حسن رحیمى دادستان اصفهان با اعالم این خبر گفت: مقتول 
از ناحیه سر و بازو و گردن مورد اصابت گلوله اسلحه شکارى قرار گرفته 

و در تحقیقات اولیه در صحنه قتل مشخص شده...

عهد شکنى ترکمنستان 12 ساعت بعد از توافق با ایران

آب معدنى 60 هزار تومانى،تأییدیه بهداشتى ندارد
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رالى خاورمیانه هم به اصفهان مى آید؟رالى خاورمیانه هم به اصفهان مى آید؟

مزاحمان امدادرسانى، 
همدردان با آتش نشان ها!

در کنار تمــام تلخى هاى این روزهــاى نه تنها 
تهرانى هــا بلکه ایرانى ها، نه تنهــا خانواده هاى 
آتش نشــان ها بلکه همه افراد جامعــه و نه تنها 
اهالى ساختمان پالسکو بلکه تمامى افراد در هر 
حرفه و موقعیتى، در کنار دیدن نیمه خالى لیوان 
و آه و افسوس ها و تقصیرها را به گردن دیگران 
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نوبخت: 
حادثه پالسکو 
غیرمترقبه نبود

عارف: 
از روحانى عبور 
نخواهیم کرد

حقیقى بدون تیم 
در لندن 
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رالى قهرمانى کشور پنج شنبه و جمعه در بادرود برگزار مى شود

جراحى دست چپ به جاى
 دست راست!

2سال بعد از سهل انگارى اول رخ داد؛
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رئیس شوراى عالى سیاستگذارى اصالح طلبان درپاسخ 
به سئوالى درباره شواریعالى سیاستگذارى اظهار داشت: 
مهمترین راهبرد ما در زمان تأســیس شورایعالى حفظ 
راهبرد انتخابات سال 92 بود و در دوره جدید این شورا 
نیز درکنار باال بردن مشــارکت مردم، حفظ دستاورد 
جریان اصالحات مهمترین راهبرد ما در شــورایعالى 
اصالح طلبان اســت. محمدرضا عارف گفت: بر این 
اســاس قطعًا از آقاى روحانى عبــور نخواهیم کرد و 
ســعى مى کنیم همان رویکرد را نســبت به حمایت از 
رئیس جمهور فعلى حفظ کنیم و قطعًا از ایشان حمایت 

مى کنیم.

او ادامه داد: مــا هر دو گفتمان موجود در کشــور را به 
رسمیت مى شناســیم و به ویژه گفتمان اصالحات که 
از حمایت اکثریت جامعه برخوردار است، حذف شدنى 
نیســت و ما معتقد به حضور در حاکمیــت براى حل 
مشکالت در یک فضاى دوستانه و صمیمى براساس 
مشــترکات فراوانى که بــا رقبا داریم، هســتیم. ما با 
ارزش ها و اصول هیچ مشــکلى نداریم و این در حالى 
است که متأسفانه برخى برچسب زدن ها رسم شده که 

باید از آن عبور کنیم. 
رئیــس شــورایعالى سیاســتگذارى اصالح طلبــان 

خاطرنشان کرد: باید از دولت حمایت کنیم.

سخنگوى دولت با اشاره به اینکه جامعه این روزها متألم 
است و هنوز پیکر پاك تعدادى از آتش نشانان فداکار و 
شهروندان زیر آوار است، گفت: در این شرایط پرداختن 
به هر موضوعى غیر از آواربــردارى و خروج پیکرها به 

مصلحت نیست.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبرى 
صبح دیروزخود اظهار داشــت: با وجود این، مسئوالن 
در عیــن اینکه باید بــه چرایى این حادثــه بپردازند و 
به چگونگى پیشــگیرى از آن، بایــد در جهت جبران 
خسارت هاى مادى و معنوى نیز اقدام کنند. مسئوالن 

نباید خود را درگیر احساسات کنند.

وى در ادامه افزود: در جلســه یک شنبه گذشته هیئت 
دولت هم کمیته ویژه اى مأمور شد که به چرایى حادثه 
بپردازد و مسئول حادثه را مشخص کند. البته قانون به 
صورت صریح شهردارى را مسئول مى داند اما فعًال به 
جاى توضیح خواهى از شهردارى باید این کمیته گزارش 
خود را تهیه کند. این اتفاق غیرمترقبه نبود و مى شد آن 
را پیش بینى کرد. قانون هم به صراحت دستگاه مسئول 

را مشخص کرده است.
نوبخت افزود:  فعًال نباید فضا را به سمت این ببریم که 
چه کسى مقصر است. اینگونه هم گفته نشود که دولت 

انگشت خود را به سمت شهردارى گرفته است.

عارف: 
از روحانى عبور نخواهیم کرد

نوبخت: حادثه پالسکو 
غیرمترقبه نبود

آخرین تماس از زیر آوار!
  تابناك | حیدر یکى از کارگران 35 ساله اى بود 
که زیر آوار پالسکو ماند. مى گویند آخرین تماسش را در 
موتورخانه با همکارش گرفته است. حیدر تماس گرفت 
و براى نجات اشک ریخته و التماس کرده است؛ اما او و 

همکارانش را پیدا نکردند.
یکـى از همـکاران حیـدر، حبیـب، قاسـم و محسـن 
[کارگـران گرفتار در پالسـکو] که آخرین بـار حیدر در 
موتور خانه با او صحبت کرده است، در گفتگو با روزنامه 
«شهروند» ماجراى آن روز را روایت مى کند: «دقیقاً یادم 
مى آید. سـاعت یک ظهر بود. دو ساعتى از فرو ریختن 
سـاختمان مى گذشـت که موبایل یکـى از همکارانم 
زنگ خورد. اتفاقاً تلفنش دستم بود. گوشى را برداشتم؛ 
باور نمى کردم، حیدر بود. اشـک مى ریخـت و با گریه 
مى گفت: «ما در موتورخانه هستیم. توروخدا نجاتمان 
بده.» حیدر گریه مى کـرد و التماس مى کرد. دسـتانم 
مى لرزیـد. بـه او گفتـم نگـران نبـاش االن مى آییم و 
نجاتتان مى دهیـم. کل مکالمه مـا 10 ثانیه هم طول 
نکشـید. بالفاصله تماس قطع شـد و من هم به سراغ 
بقیه رفتم. موضوع را گفتم. اما من خودم صداى حیدر را 
شنیدم. التماس هایش را شـنیدم. حداقل مى دانم که تا 

ساعت یک زنده بودند.»

سعیدى کیا 
عذرخواهى نکرده است

  ایلنا | روابـط عمومـى بنیـاد مسـتضعفان 
عذرخواهى سعیدى کیا ریاست این بنیاد را تکذیب کرد

متن این تکذیبیه به شرح زیر است: «روابط عمومى بنیاد 
مستضعفان انقالب اسـالمى ضمن تکذیب اظهارات 
منتسـب به ریاسـت این بنیاد مبنـى بـر عذرخواهى و 
قبول مسئولیت در حادثه سـاختمان پالسکو در جلسه 
کمیسیون عمران مجلس شـوراى اسالمى در مورخ 4 
بهمن ماه 1395، اعالم مى دارد آنچه همواره مورد تأکید 
ریاست بنیاد بوده است مسئولیت دستگاه هاى مختلف و 
مسئولیت بنیاد در راستاى کمک و مساعدت به خسارت 
دیدگان، ساخت مجدد و منطبق با استاندارد ساختمان 
پالسکو  و واگذارى منطبق بر ضوابط  خاص مى باشد.»

ورود بسیج به 
حادثه هاى مشابه پالسکو

معـاون عملیـات سـازمان بسـیج    میزان |
مستضعفین گفت: در تفاهمنامه میان دو سازمان بسیج 
مسـتضعفین و مدیریت بحران بسـترى فراهم شده تا 
بسـیج بتواند در مواقع لزوم به سازمان مدیریت بحران 

کمک کند.
سـردار نصرت ا... سـیف با بیان اینکه حدود شـش ماه 
پیش تفاهمنامه اى میان سازمان بسیج مستضعفین و 
سازمان مدیریت بحران به امضا رسید اظهار داشت: این 
تفاهمنامه هم اکنون در مرحله تنظیم آیین نامه است و 

هر دو طرف قصد اجراى آن را دارند.

توضیح وکیل فرزند ابتکار 
  پارسینه |  مریـم کشـاورز وکیـل سـید طه 
هاشمى فرزند ابتکار گفت: فرد شاکى، سه شکایت علیه 
موکلم داشـته که در هر سه شـکایت به عمد آدرس را 
نادرست به مجتمع قضائى ارائه کرده بود تا بتواند با عدم 
دسترسى به وى نسـبت به اخذ حکم جلب اقدام نماید. 
به این ترتیب سـه برگ حکم جلب غیابـى براى آقاى 
هاشـمى صادر شـد. در صورتى که او در این خصوص 
اطالعى نداشت و وقتى متوجه این شکایات شد، سریعًا 

نسبت به واخواهى آنها اقدام کرد. 

تقلب در امتحان جایز است!
   خبر آنالین | یکى از مبلغان عربستان سعودى 
طى فتوایى تقلب در امتحان انگلیسى را جایز اعالم کرد.

یک حقوقـدان و وکیل عربسـتانى در صفحه توئیترى 
خـود در واکنـش بـه ایـن فتـوا آن را سـتود و گفـت: 
«وى علت آمـوزش زبان انگلیسـى را مى دانـد و آن را 
زشـت ارزیابى مى کنـد. امتحان زبان انگلیسـى باعث 
مردود شـدن بسـیارى از دانش آموزان و دانشـجویان 
مى شـود. خـدا شـیخ را بیامـرزد که چقـدر واقـع بین

 است.» 

توئیتر

,,

منابع آشنا با 
ماهیت این 
نشست ها به 
«واشنگتن  فرى 
بیکن» اعالم 
کردند که پارسى 
و موسویان به کاخ 
سفید در ساخت 
پیام هایى در 
خصوص ایران و 
یکسرى نکات مهم 
براى بحث و گفتگو 
کمک کردند که در 
نهایت به توافق 
هسته اى با ایران 
موجب شد

چند روز است که نیروهاى آتش نشـانى و امدادگران در 
حال آواربردارى پس از فروریختن سـاختمان پالسـکو 
هسـتند اما هنـوز کار تمام نشـده اسـت. در کنـار همه 
خطراتى که در این عملیات وجود دارد استنشـاق الیاف 
آزبست خطرى است که مى تواند تا ده سال بعد با ابتال به 

سرطان خودش را نشان دهد.
بـه گـزارش خبرآنالین،این خطرى اسـت کـه پس از 
حادثه 11 سپتامبر، مطالعات آن را به خوبى نشان داده و 
مشخص است. ساختمان پالسکو با همان مواد برج هاى 
دوقلو عایق شده بوده است. مرگ براثر استنشاق آزبست 
بسیار دردناك است و تا ده سال طول مى کشد. تحقیقات 
صورت گرفته نشان مى دهد سـاختمان هایى که قبل از 
سال 2000 سـاخته شـده اند اکثراً از این ماده خطرناك 
استفاده گسترده اى داشته اند. در ساختمانى که 54 سال 
قبل کار ساختش تمام شده استفاده از آزبست با دانش آن 
زمان امرى عادى بوده است. اما اکنون تحقیقات پزشکى 

سرطان زا بودن این ماده را به خوبى ثابت کرده است.
 آزبست یا همان چیزى که به نام پنبه نسوز یا پنبه کوهى 
مى شناسـیم یک نوع الیاف معدنى اسـت که به صورت 
طبیعى هم پیدا مى شـود. تـا اواخر دهـه 80 میالدى از 
این ماده در بسـیارى از ساختمان ها اسـتفاده مى شد اما 
از حـدود سـال 1980 میـالدى در کشـورهاى صنعتى 

جهان اسـتفاده آن به شـدت کاهش پیدا کرده است. در 
ساختمان ها آزبسـت براى افزایش مقاومت سیمان در 
لوله هاى سیمانى و قطعات پوششى سقفى و همچنین 
به عنوان عایق حرارتى استفاده مى شود. این الیاف آنقدر 
کوچک هسـتند که مى توانند به راحتى بـه بخش هاى 
عمیق تر ریه نفوذ کنند. هر چند در زمان خود آتش سوزى 
میزان این الیاف در هوا کم اسـت امـا در زمان عملیات 
آواربردارى مانند عملیاتى که در محوطه پالسکو ادامه 

دارد آوار این قابلیت را دارد که الیاف حاوى آزبست را 
بار دیگر وارد هوا کند. حتى روزها پس از حادثه 

11 سـپتامبر نمونه هایى که از هواى منطقه 
گرفته شد، وجود سطوح باالیى از آزبست را 

در هوا نشان مى داد.
همانطـور کـه گفتـه شـد الیـاف آزبسـت 
مى تواند به ذرات بسیار ریز و نامرئى تبدیل 
شـود. این ذرات نامریى که قطـر آنها کمتر 
از 0/5 میکـرون اسـت، در هنـگام تنفس به 
اعماق شـش نفـوذ مى کنند و براى همیشـه 
در آنجا مى مانند. با گذشـت زمـان این ذرات 
بر اثر تحریکات مـداوم خود مى توانند سـبب 
بیمارى هاى آزبستوز، سرطان ریه و یا بیمارى 
مزوتلیوما شوند که همه آنها در نهایت به مرگ 

منتهى مى شـوند. به همیـن خاطر نیروهـاى حاضر در 
محوطه پالسکو باید به صورت الزامى از ماسک مناسب 
و استاندارد استفاده کنند. حتى به شهروندان هم توصیه 
مى شـود که از تردد در این منطقه خـوددارى کنند و در 
صورتى که  مجبور به این کار هستند از ماسک استفاده 

کنند. 

سیصد و بیست و سومین جلسه شوراى شهر تهران دیروز 
به ریاست چمران برگزار شد. در این جلسه برخى اعضاى 
شوراى شهر خواستار تذکر درباره اتفاق اخیر در ساختمان 

پالسکو شدند.
حافظى عضو شـوراى شـهر تهران در این جلسه یادآور 
شد: روز پنج شنبه در تشییع شهداى آتش نشان، محاکمه 
مسببان را خواهیم خواسـت. وى افزود: قوه قضائیه باید 
بدون مالحظات سیاسـى وارد بررسـى حادثه پالسـکو 
شـود. انحصار خبررسانى پالسـکو باید شکسـته شود. 
بر چه اساسى خبرنگاران و عکاسـان را از محوطه خارج 

مى کنند؟ امکان دارد عکاسـان بـراى برخى مالحظات 
بهتر باشد، حضور نداشته باشند، این قابل قبول است اما 

براى چه خبرنگاران را بیرون مى برید؟!
این عضو شوراى شهر تصریح کرد: رسانه ملى به دور از 
جناح بندى هاى سیاسى؛ افرادى را دعوت کند که اولویت 
آنها مردم باشد نه افرادى که در این سال ها نشان دادند 
اولویت هایشان چیست. حافظى افزود: آقایان حقایق را 
کتمان نکنید. دروغ نگویید. نروید در رسـانه بگویید 45 
میلیارد به آتش نشانى دادیم. هرکس سند دارد این رقم 

پرداخت شده، ما او را روى چشم مى گذاریم.

حجت االسـالم والمسـلمین علـى عسـگرى مشـاور رئیس فقیـد مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در گفتگوى مفصل با خبرآنالین به بیان خاطراتى 
از آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى پرداخت که بخشـى از آن را کـه مربوط به 
حمایت هاشـمى از روحانى در انتخابات ریاسـت جمهورى سـال 92 است 

مى خوانید: 
از آقاى هاشـمى شـنیدم که در یک جلسـه از آقاى ناطق خواسـته شـد که 
کاندیـداى ریاسـت جمهـورى شـود و ایشـان محکم گفـت «نـه، کاندیدا 
نمى شوم». آقاى هاشمى هم گفته بود «در مورد من هم خیلى ها مى گویند 
حتى یکـى از مراجع هـم پیـام داده که بر شـما واجب عینى اسـت اما اصًال 
مصلحت نیست که کاندیدا شوم». آقاى هاشمى بعد در خلوت بین خود و خدا 
و خواندن دو رکعت نماز، با توجه به اوضاع داخل و خارج که احمدى نژاد آن 
را به آخر خط رسانده بود و با توجه به اینکه ایشان توان داشت و اگر وارد نمى 
شد باید جوابگو مى بود، استخاره کرد و خوب آمد و تصمیم به کاندیداتورى 
گرفت. تصمیم شـان هم آنى بود، یعنى قبل از ظهر تا ساعت 13 من و على 
مطهرى و دیگران اعم از موافق و مخالف خدمتشان بودیم مى آمدند و مى 
رفتند و حرف مى زدند اما آقاى هاشمى به جمع بندى نرسیده بود و بعد گفت 

که شاید تلفنى به حضرت آقا بزند و از ایشان مشورتى بگیرد.
از ما خواست که برویم و به کارهایمان برسـیم و حدود ساعت16و30دقیقه 
از محمدآقا، اخوى آقاى هاشـمى شـنیدم که ایشـان تلفـن را زد و به آقاى 
حجازى اعالم کرد که اصـًال تصمیم گرفتم و ثبت نام مـى کنم و بعد ادامه 

توضیحاتش را هـم خودم به آقا خواهـم داد. در عین حـال آن تصمیمى که 
ایشـان گرفت، یک تصمیم دقیقه نودى بود و قبل از آن ایشـان تصمیم به 

کاندیداتورى نداشت. 
وقتى آقاى هاشـمى ثبت نام کرد، بـراى  آقاى روحانى ایجاد شـوك کرد و 
برایشان سئوال ایجاد شد که اگر خود ایشان قصد ثبت نام داشتند، پس چرا 
من باید ثبت نام مى کردم. آقاى هاشمى هم بر این نکته تأکید کرد که حاال 
هستیم تا ببینیم شرایط چه مى شـود. سـتاد آقاى روحانى یک هفته حالت 
تق و لق داشت و همه در سـتاد آقاى هاشمى تجمیع شده بودیم تا اینکه آن 

اتفاق[رد صالحیت] پیش آمد.
حتى خود آقاى اسحاق جهانگیرى که براى ثبت نام رفته بود، با دیدن آقاى 
هاشـمى براى ثبت نام، دیگر ثبت نام نکرده بودند. آقاى هاشمى گفت «به 
این دلیل آقاى جهانگیرى را مسـئول ستاد گذاشـتم که دیدم انگیزه دارد و 
براى ثبت نام آمده است». آقاى جهانگیرى روز آخر و دقیقه 90 آمده بود و او 
هم در آن مرحله مى خواسـته ثبت نام کند اما وقتى آقاى هاشمى را در آنجا 

دیده بود این کار را نکرد.
شـبى که آقاى هاشـمى رد صالحیت شـد اصًال خوابـم نبرد و واقعـًا این را 
براى نظام مخاطره آمیز مى دانسـتم و در مخیله ام نمى گنجید که ایشـان 
رد صالحیـت شـود ولى شـد. صبـح زود به مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک 
مجمع تشـخیص مصلحـت نظـام رفتـم. در آنجا همـه آقایان جمع شـده 
بودنـد و تیـم آقـاى روحانـى حسـین فریـدون، واعظـى و دیگـران بودند. 

گفتـم «االن آقـاى روحانـى باید بـه آقاى هاشـمى بگویـد که ایـن اصًال 
بـراى مـن پذیرفتـه نیسـت... از آنجا کـه چنیـن جفایى به شـما شـد، من 
هم اسـتعفا مى کنـم». تازه از همـان جمع یکـى از آقایان گفت که ایشـان 
راسـت مى گوید. آقاى روحانى را پیدا کنیم که نزد آقاى هاشـمى برود. آن 
زمان بـود که آقـاى روحانى رفـت و آقاى هاشـمى فرمودند که شـما حتمًا 

باشید.
نزدیک ظهـر همـان روز نزد اعضـاى سـتاد آقاى هاشـمى رفتیـم و آقاى 
جهانگیرى گریه کرد. آقاى مجید انصارى هم گریه کرد و گفت که اصالح 
طلبـان، دیگر کاندیدایـى ندارنـد. آنجا آقاى هاشـمى گفت «ما نـه منفعل
 مى شـویم و نه دسـت روى دسـت مى گذاریم و نه تقابل مـى کنیم. حتى 
اعتراض به رد صالحیت من، خالف عرف، شرع و قانون است. ما تعامل فعال 
مى کنیم و به یکى از اینها رأى مى دهیم» که قرینه صحبتشان همان آقایان 
والیتى یا آقاى روحانى بود ولى جالب اینکه بعد فرمودند «آقاى والیتى آدم 
جاافتاده اى اسـت که با مسـائل جهانى و منطقه اى و بین المللى آشناست 
و مورد اعتماد آقاسـت و مورد اطمینان و وثوق من هم هسـت ولى ایشـان 
خودش را در آن ائتالف اصولگرایـان گیر انداخته و باال نمـى آید. در نتیجه 
ناگزیر باید بـراى آقاى روحانـى کار کنیم». بعد از آن گفتنـد «اگر اطمینان 
داشته باشـم که آقاى روحانى به مرحله دوم مى رود، اعالم حمایتم را علنى 
خواهم کرد که با نظرسنجى هایى که در روز آخر داشتیم، اطمینان به ایشان 

داده شد» .

خاطرات مشاور آیت ا... هاشمى 
از مدیریت او در انتخابات سال 92

هاشمى چگونه 
به حمایت از 

روحانى رسید

درگذشـت آیت ا... هاشـمى  رفسـنجانى، شـنیدن 
صـداى پدافند هوایـى در تهـران و بعد هـم حادثه 
«پالسـکو» و به دنبـال آن از دسـت دادن تعدادى 
از آتش نشـان هاى کشـورمان باعـث شـد تـا 
فضـاى جامعـه در این روزهـا تغییـر کنـد.  طبیعتًا 
یکـى از مهمتریـن عواملـى کـه باعـث تغییـر 
فضـاى جامعـه مى شـود، رسـانه ها و بـه ویـژه

 صداوسیماست.
به گـزارش ایسـنا امیدعلى مسـعودى عضو هیئت 
علمى دانشـگاه سـوره با اشـاره به پوشـش خبرى 
درگذشـت آیـت ا... هاشـمى رفسـنجانى توسـط 
صداوسـیما، اظهـار داشـت: شـاهد بودیـم کـه تا 
چند سـاعت پس از درگذشـت ایشـان، صداوسیما 
واکنش مناسـبى نداشـت و بـا وجود اینکـه پس از 
آن واکنش خوبى در بخش اطالع رسـانى و حضور 
در محل داشتند، چند سـاعت اول را از دست دادند؛ 
این در حالى اسـت که همان ثانیه هـا و دقایق اول 
اسـت که به جامعـه در حال التهـاب کمک مى کند 
تـا تحلیل هـاى غلطـى از یـک رویـداد نداشـته

 باشد.
این کارشـناس رسـانه با اشـاره به پوشـش خبرى 
حادثه «پالسـکو» در شـبکه خبر صداوسـیما بیان 
کرد: متأسـفانه در بحث پوشـش اخبار ایـن حادثه 
نیز فقـط بخش هاى قابل مشـاهده رویداد توسـط 
شـبکه خبـر ارائه مى شـد، در حالـى که ایـن اتفاق 
حواشـى زیـادى بـه همـراه داشـت. رسـانه ملـى 
مى توانسـت در سـاعات اولیه به بخش هـاى دیگر 
همچون گفتگو با سـانحه دیدگان، شـاهدان عینى 
و کارشناسـان بپـردازد؛ البتـه در روزهـاى دوم و 
سـوم پس از حادثـه به ایـن بخش ها پرداخته شـد 
امـا باز هـم اطالعـات دقیقـى بـه مخاطبـان داده

 نمى شد.
مسـعودى اظهار داشـت: مشـکلى که صداوسـیما 
بـا آن مواجـه اسـت بحـث مدیریـت بحـران

 است.
مدیریت بحران در رسـانه مى توانسـت کمک هاى 
زیادى بـه این حادثـه کند. ما بـه طور کلـى در این 
زمینه مشکل داریم و این مشکل هم به سطح کالن 
مدیریتـى برمى گردد که صداوسـیما نیز بخشـى از 

آن است.

یکى از اعضاى تیم سابق مذاکره کننده هسته اى ایران و بنیانگذار و رئیس فعلى 
شوراى ملى ایرانیان آمریکا بیش از 30 مرتبه با مقامات کاخ سفید در خصوص 

توافق هسته اى ایران و 1+5 دیدار داشتند.
به گـزارش فارس، طبق لیسـت افراد بازدیدکننده از کاخ سـفید، سـید حسـین 
موسـویان دیپلمات سـابق ایران و رئیس شـوراى امنیـت ملى ایـران و «تریتا 
پارسـى» نویسـنده و تحلیلگر سیاسـى ایرانى-آمریکایى و بنیانگـذار و رئیس 
فعلـى شـوراى ملـى ایرانیـان آمریـکا (نایـاك) بیـش از 30 مرتبـه در مقاطع 
کلیدى دیپلماسـى دولت سـابق آمریکا، با مقامات ارشـد دولت «باراك اوباما» 

رئیس جمهور سابق آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته اند.
پایگاه «واشنگتن  فرى بیکن» در این خصوص گزارش کرد، موسویان دستکم 
سه مرتبه میهمان کاخ سفید بوده و این در حالى است که تریتا پارسى حدود 33 

مرتبه با مقامات دولت اوباما دیدار داشته است.
منابع آشنا با ماهیت این نشست ها به «واشـنگتن  فرى بیکن» اعالم کردند که 
پارسى و موسویان به کاخ سفید در ساخت پیام هایى در خصوص ایران و یکسرى 
نکات مهم براى بحث و گفتگو کمک کردند که در نهایت به توافق هسته اى با 
ایران موجب شد. این پایگاه اینترنتى ادامه داد که این تالش ها بخشى از توافق 

بزرگ تر «اتاق پژواك» به رهبرى مقامات دولت اوباما بود.
موسویان که به عنوان سخنگوى ایران در حین مذاکرات هسته اى ایران با جامعه 
بین الملل فعالیت مى کرد با «رابرت مالى» یکى از مقامات شـوراى امنیت ملى 
کاخ سفید که به رئیس جمهور سابق آمریکا درباره خاورمیانه و گروه تروریستى 

داعش توصیه هایى کرده بود، دیدار کرد.
پارسى نیز نشست هاى دو جانبه اى با «بنرودز» مشاور اوباما در کاخ سفید، مالى 
و «کالین کال» مشاور امنیت ملى «جو بایدن» معاون اوباما داشت. برخى منابع 
اعالم کردند که پارسى همچنین با مدیر شـوراى امنیت ملى کاخ سفید در امور 
ایران، مدیر ارشد این شورا، رابط هاى قانونى و مقامات مشارکت عمومى دیدار 

و گفت گو کرده است.
پارسى در خصوص دیدار با مقامات کاخ سفید گفت که از یک رابطه محکم با کاخ 
سفید بهره مند شدند که این رابطه به تضمین این مسـئله کمک کرد که برنامه 

هسته اى ایران در نهایت به تولید بمب یا جنگ با ایران منجر نشد.
«مایکل روبین» یکى از مشاوران سـابق پنتاگون به فرى بیکن گفت که دولت 

سابق آمریکا از میزبانى از مدافعان طرفدارى از ایران استقبال مى کرد.

واشنگتن  فرى بیکن مطرح کرد

کاخ سفید بیش از 30 بار میزبان 2 ایرانى بود

خطر آزبست و سرطان در منطقه پالسکو

انحصار خبررسانى 
پالسکو 

باید شکسته شود 

صداوسیما مشکل 
مدیریت بحران دارد

حتى بـه بخش هاى 
مان خود آتش سوزى 
زمان عملیات  مـا در
حوطه پالسکو ادامه 

ف حاوى آزبست را 
س از حادثه 

هطقه ى من
اااااا راراا زبست

 آزبسـت 
ى تبدیل 
نها کمتر 
 تنفس به 
ى همیشـه 
 این ذرات 
انند سـبب 
 یا بیمارى 
ت به مرگ 

صورتى که  مجبور به این کار هستند از ماسک استفاده
کنند.
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رئیــس انجمن مامایــى ایــران گفــت: 80 درصد از
 زایمان هاى سزارین در بیمارستان هاى خصوصى کشور 

انجام مى شود.
ناهید خداکرمى در حاشیه نشست کارگروه توسعه علوم 
مامایى و بارورى در دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه 
علوم پزشکى کاشــان اظهار داشت: درحدود 60 درصد 
از مرگ هاى مادران هنگام زایمان هاى ســزارین رخ 

مى دهد.
وى با بیان اینکه 73 درصد از زایمان هاى طبیعى سال 
گذشته توسط ماماها انجام شده است، افزود: میزان کم 
پرداختى به ماماها باعث کاهش انگیزه آنان براى اجراى 

این زایمان شده است.
رئیــس انجمــن مامایــى ایــران خاطرنشــان کرد: 
حق الزحمه اى که براى زایمان هاى طبیعى باید ماماها 
دریافت کنند، به متخصصان و بیمارستان پرداخت مى 

شود.
وى تصریــح کرد: از ابتداى ســال جــارى تاکنون70 
درصــد از زایمان هاى طبیعــى در بیمارســتان هاى 
کشور توســط ماماها انجام شــده، این در حالى است 
که آنــان تاکنون حق تعرفه زایمــان طبیعى را دریافت 
نکرده اند.خداکرمى گفت: نیاز جهان هر روز به خدمات 

مامایى در بیمارستان ها بیشتر مى شود.

رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات گفت: هر هفته 30 
تریلى حاوى سنگ و ستون هاى صحن حضرت زهرا 
(س) که در ایران در حال ساخت است، به نجف اشرف 

ارسال مى شود.
حســن پالرك افزود: پروژه صحن حضرت زهرا(س) 
یکى از بزرگ ترین پروژه هاى جهان اســالم است که 
شامل دو بخش زیارتى و غیرزیارتى است. وى تصریح 
کرد: در این مجموعه بیش از 400 هزار ســتون پیش 
بینى شده که حدود هزار و 600 ستون مربوط به بخش 

زیارتى است.
رئیس ســتاد بازســازى عتبات عالیات تأکیــد کرد: با 

توجه به اینکه ســتاد بازســازى عتبات مجوز واردات 
بدون تعرفه به کشــور عراق را دارد و ارسال ستون ها 
از ایران به صرفه تر بود، تصمیم گرفتیم تا ســنگ ها و

 ســتون هــا از ایــران بــه نجف اشــرف ارســال 
شــود. پــالرك یــادآور شــد: از ایــن رو بیــش از 
20 کارگاه ســنگبرى و 30 معــدن ســنگ مرمــر 
درجــه یــک و 2 در ایــن رابطــه در ایــران فعــال

 هســتند.وى افزود: تاکنــون بیش از 600 ســتون به 
نجف اشــرف ارسال شــده اســت و این روال تا اتمام 
پروژه که زمان بندى آن شهریور ســال 96 است، ادامه

 دارد.

ارسال هفتگى ستون هاى 
صحن حضرت زهرا(س) 

انجام80 درصد سزارین ها در 
بیمارستان هاى خصوصى

صدا وسیما؛بدون اجازه...  
شــهرام ناظرى در آیین اختتامیه اولین جشــنواره 
بین المللى اقوام، پــس از اینکه متوجه پخش برنامه 
اختتامیه جشنواره از صداوسیما شد، گفت: 37 سال 
است که از خانه خودمان، صداوسیما محروم هستیم و 
در این 37 سال بابت پخش کارها و آثارمان هیچ حق 

و حقوقى به ما پرداخت نشده است.
او ادامه داد: در هشــت ســال دفاع مقدس، رضایت 
کامل براى پخش آثارم داشتم، اما در سال هاى بعدى 
صداوسیما پیگیر نشد که این هنرمندى که آثارش را 
پخش مى کند حق و حقوقش چه مى شــود و از نظر 
کپى رایت و مســائل قانون، حقش چیست و بدون 
اجازه و بدون اینکه حقم را بدهند، این چند ســال از 
آثارم استفاده کردند و ســئوال من این است که چرا 

باید اینطور باشد.

افزایش تماس هاى پرخطر 
رئیس اداره پیشــگیرى و کنترل ایدز و بیمارى هاى 
آمیزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: با توجه به موارد جدید ابتال به HIV در سال هاى 
اخیر روند انتقال از طریق جنسى شده و درصد ابتالى 

زنان روبه افزایش است.
پروین افســر کازرونى گفت : 33 هــزار و 227 نفر 
مبتال به HIV تا آخر شهریور ماه در کشور شناسایى 
شــده اند و از این موارد حدود نزدیک به 25 هزار نفر 

زنده هستند.
وى افزود: از این تعداد، حــدود 68 درصد راه انتقال، 
اعتیاد تزریقى و18/6درصد، تماس جنسى اعالم شده 
است.کازرونى ادامه داد: در شش ماه نخست امسال، 
40 تا 41 درصد موارد ابتال به ویروس HIV (ایدز) از 
طریق جنسى و 38 درصد از طریق اعتیاد تزریقى در 

کشور اعالم شده است.

جسم فضایى در راه کره زمین
یک جسم فضایى بزرگ ناشناخته در حال حرکت به 
سوى کره زمین است که در تابستان آینده به سیاره 
خاکى نزدیک خواهد شد.پژوهشگران روسى در حال 
بررسى این مسئله هســتند که شىء در حال حرکت 
مى تواند یک بشــقاب پرنده یا زباله بزرگ فضایى 
باشد.روزنامه «نوویه ایزوستیا» روز دوشنبه نوشت: 
طرفداران وجود موجــودات فضایى معتقدند که این 
جسم یک سفینه واقعى است و گفته اند، در رصدها 
دریافتند شکل و سرعت آن تغییر مى کند که نشانگر 

هدایت از سوى یک خلبان است.

یک ابهام در کشف اجساد
سخنگوى سازمان آتش نشانى به حواشى مطرح شده 
پیرامون این موضوع که چرا بیشتر جسدهاى کشف 
شده در حادثه پالسکو، شب کشف شده اند پاسخ داد.

جالل ملکــى در گفتگو بــا میزان اظهار داشــت: 
شــاید یکى از دالیل اینکه تاکنون بیشــتر پیکرها 
شب ها پیدا شــده اند به این خاطر باشد که فعالیت

 آتش نشــان ها صبح ادامه دارد و آنها به نقاطى که 
مشکوك مى شــوند، نشــانه گذارى کرده و شب 
ها تجســس ها را ادامه مى دهند. ملکــى ادامه داد: 
آتش نشان ها روزها کار جانمایى ها و آواربردارى ها 
را آغاز مى کنند و شــب ها زمانى که نور کافى براى 
انجام فعالیت هاى مرتبط با نشانه گذارى نیست به 

تجسس مى پردازند.

تحریم مواد محترقه
روزنامه جوان نوشت: جانفشانی آتش نشانان در فرو 
نشاندن آتش غول آهنی پالسکو و شهادت حدود 20 
آتش نشان در این حادثه با قدردانی شایسته اي از سوي 
مردم کشورمان مواجه شده است. این قدردانی اما قرار 
است یک قدردانی سطحی و گذرا نباشد. این را می توان 
از هشتگ تحریم خرید مواد منفجره براي چهارشنبه 
ســوري به پاس قدردانی از آتش نشان ها در فضاي 
مجازي و صفحات اینستاگرام و پست هاي تلگرامی 
که دست به دست می چرخد، متوجه شد.این قهرمانان 
حتی شهادتشان هم موجب شــکل گیري وحدت و 
انسجام بیشتر در بین مردم براي شکل دهی به یک 

حرکت ماندگار فرهنگی شده است .

چرك نویس

,,
نمونه هاى مشابه 
حادثه پالسکو 
را پیش از این 
نیز داشته ایم. 
همانطور که 
در زمان جنگ، 
زلزله ها و 
سیل هاى شدید 
با یک نوع وفاق 
اجتماعى مواجه 
شدیم و دیدیم 
مردم چطور از 
مال و جانشان 
مى گذرند تا به 
دیگران کمک کنند

در کنار تمام تلخى هاى ایــن روزهاى نه تنها تهرانى ها 
بلکه ایرانى ها، نه تنها خانواده هاى آتش نشــان ها بلکه 
همه افراد جامعه و نه تنها اهالى ســاختمان پالســکو 
بلکه تمامى افراد در هر حرفه و موقعیتى، در کنار دیدن 
نیمه خالى لیوان و آه و افسوس ها و تقصیرها را به گردن 
دیگران انداختن، اما فاجعه سوختن و تخریب پالسکو یک 
وجه دیگر هم داشت؛ وجهى که نشان داد با تمام انشقاق 
سیاسى و اختالف  در باورهاى مختلف فکرى و سیاسى، 
هنوز مى توان بــه همدلى و همراهى مردم در شــرایط 

بحرانى امیدوار بود. 
سرزدن مردم به ایستگاه هاى آتش نشانى و اهداى گل، 
غذا بردن بــراى امدادگرانى که روزهاســت در خیابان 
استانبول مشغول آواربردارى هستند، حمایت کسبه محل 
از مغازه داران ساختمان پالسکو، حمایت تولیدکنندگان 
پوشاك و دعوت به کار از کارگران بیکار شده و بسیارى 
از موارد دیگرى که بعد از این حادثه اتفاق افتاد، نشان از 
این دارد که هنوز مى توان بــه همدلى و همراهى مردم 
براى برطرف کردن مشــکالت اجتماعى امیدوار بود و 

نشانه هایى از همدلى اجتماعى را دید.
دکتر حمیده توســلى جامعه شناس شــهرى در تحلیل 
واکنش مردم بعد از فاجعه پالسکو، با اشاره به اینکه مردم 
خوب مى دانند چطور باید در بحران با همدیگر همدل و 
همراه شوند، به خبرآنالین مى گوید: نمونه هاى مشابه 
حادثه پالسکو را پیش از این نیز داشته ایم. همانطور که 
در زمان جنگ، زلزله ها و سیل هاى شــدید با یک نوع 
وفاق اجتماعى مواجه شدیم و دیدیم مردم چطور از مال و 

جانشان مى گذرند تا به دیگران کمک کنند. 
او با تأکید بر لــزوم توجه به همراهى مــردم در فاجعه 
پالسکو و تالششان براى انجام کمک، مى گوید: دیدیم 
که مردم بدون اینکه از جایى دســتور بگیرند یا تبلیغى 
براى کمک انجام شــود، به مراکز اهــداى خون رفتند 
تا کمکى را کــه مى توانند انجام دهنــد. یا حتى حضور 
زیاد مردم در نزدیکى ســاختمان پالسکو که باعث کند 
شدن امدادرسانى شــد را هم باید به این مرتبط بدانیم 
که مى خواســتند کمک کرده باشند؛ هرچند این حضور 
به چند دلیل بیشتر از کمک، به سد راه نیروهاى امدادى 

تبدیل شد. 
او درباره حضور مردم در هنگام فروریختن ســاختمان 
پالسکو و متفرق نشدن آنها حتى بعد از اعالم نیروهاى 
امدادى معتقد است: مسئله را باید اینطور دید که بخشى از 
این حضور طبیعى است و در همه جاى دنیا اتفاق مى افتد 

چون یک حادثه ناگهانى مردم را شــوکه مى کند و آنها 
مى خواهند بروند ببینند چه شده است اما مسئله این است 
که مردم ما آموزش ندیده اند که در شرایط بحرانى باید چه 
کار کنند، فضا را چگونه براى حضور و امدادرسانى تخلیه 
کنند، مردم ما یــاد نگرفته اند همانطور که براى همدلى 
با آسیب دیدگان در جایى حاضر مى شوند، الزم است با 

مأموران امدادى نیز همدلى و همراهى کنند. 
این جامعه شناس در عین حال به نقش رسانه ها هم تأکید 
مى کند: گفته مى شــود چرا مردم با این همه توصیه، در 
خانه نماندند و اخبار را از طریق رسانه ها دنبال نکردند؟ 
موضوع اینجاست که آنها در طول این سال ها اعتمادشان 
به رسانه ها را از دست داده اند و براى دریافت اخبار بدون 
حذف و سانسور، مى خواهند خودشان در دل ماجرا حضور 
داشته باشند.  توســلى اضافه مى کند: در همین حادثه 
پالسکو هم با اینکه تالش شــد اطالع رسانى مناسبى 
صورت بگیرد اما اخبار و آمار متناقضى که اعالم شــد، 
مردم را به نوعى باز هم دچار دلسردى و عدم اعتماد کرد. 

همدلى یا نیاز به دیده شدن؟
بعد از فاجعه پالســکو، بســیارى از مردم در فضاهاى 
اینترنتى از جمله اینســتاگرام و تلگرام، با انتشار عکس، 
تصویر و پوسترهایى از شهداى آتش نشان، درباره این 

واقعه واکنش نشان داده و اعالم همدردى کردند. 
عباس نعیمى جورشرى جامعه شــناس در تحلیل رفتار 
همدالنه مردم در شبکه هاى مجازى مى گوید: وجدان 
جمعى همچنان فعالیــت دارد و اگرچه نتواند در واقعیت 
خودش را بروز دهد اما در جهان مجازى بیان مى شــود. 
به نظر مى رسد بخش مهمى از کنشگرى جمعى بخاطر 
محدودیت ها و تهدیدات جهان واقعى، به جهان مجازى 
کوچ کرده است. در آنجا ابراز وجود مى کند و حساسیت 
نشان مى دهد. حتى اگر گفته شــود که همدردى هاى 
مجازى جهت ابراز وجود شــخصى و جوگیرى است و 
فایده ندارد اما باز به لحاظ جامعه شناختى حایز اهمیت 

و مثبت است.
او، این افراد را بیشــتر از طبقه متوسط مى داند و معتقد 

اســت: دقت در پایگاه طبقاتى این کنشــگران بیانگر 
تعلق آنها به طبقه متوسط است. اگرچه طبقه متوسط در
 ســال هاى اخیر نزول داده شده اســت، نگاه نقدآمیز و 
مطالبه گر به لحــاظ مدنى و اخــالق اجتماعى در این 
کنشگران مجازى وجود دارد. انسجام جمعى نیز به طور 
نسبى در آنها دیده مى شود که میل به سازماندهى دارند. 
در عین حــال، عکس گرفتــن مردم با آتش ســوزى 
ساختمان پالســکو، نگرانى هایى درباره رفتار مردم در 
اســتفاده از تکنولوژى به همراه داشــت و با این سئوال 
همراه بود که چه مى شــود که عده اى در چنین شرایط 
ناگوارى اقدام به سلفى گرفتن مى کنند. سئوالى که دکتر 
على انتظارى مدیر گروه جامعه شناسى دانشگاه عالمه 
طباطبایى در پاسخ به آن مى گوید: نبود امکانات مناسب 
و کافى براى ارضاى نیاز به دیده شــدن موجب مى شود 
برخى به دنبال ارضاى این احساس حتى در بحران هایى 

مانند فروریختن ساختمان پالسکو باشند.
او با اشــاره به این که باید امکان هاى مختلفى براى ابراز 

وجود افراد از گروه هاى مختلف در جامعه وجود داشــته 
باشد تا این نیازشــان را برآورده کنند، مى افزاید: اگر این 
راه ها بسته باشد، در اَشکال نابهنجار خود را بروز مى دهد 
که در مورد اخیر هم شاهد بودیم افرادى با آوار یا ساختمان 
در حال سوختن پالسکو، عکس هاى ِسلفى مى گرفتند. 
مسئله دیده شدن در جامعه، موضوع مهمى است و باید 
کانال هایى در جامعه وجود داشته باشد که همه افراد از 
همه اقشار به نوعى دیده شوند. البته این مسئله، مشکالت 
آن دسته از افراد با اختالالت روانى را که شاید حتى لذت 
مى برند که با ساختمانى که در حال نابودى است، عکس 

ِسلفى بگیرند، نفى نمى کند.

 محمدمهدى مفتح ســخنگوى کمیســیون تلفیق 
بودجه 1396 در نشســت خبرى با رسانه ها با اشاره 
به مهمترین مصوبات این کمیســیون اظهار داشت: 
در بخش درآمــدى بودجــه 1396، هزینــه ارائه
 معافیت هاى سربازى براى مشموالن غایب تعیین 

شد.
وى در توضیــح جزئیات این مصوبه افــزود: بر این 
اساس مشموالنى که هشت سال غیبت دارند، به این 
ترتیب مى توانند با پرداخت جریمه از خدمت سربازى 
معاف شــوند؛زیر دیپلم ده میلیون تومان، دیپلم 15 

میلیون تومان، کاردانى 20 میلیون تومان، کارشناسى 
25 میلیون تومان، کارشناســى ارشــد 30 میلیون 
تومان، دکتراى پزشکى 35 میلیون تومان، دکتراى 
غیرپزشکى 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص 
50 میلیون تومان.مفتح همچنین خاطرنشــان کرد: 
براى مشموالنى که بیش از هشت سال غیبت دارند، 
به ازاى هر سال غیبت 10 درصد به این مبالغ افزوده 
مى شود؛ همچنین براى مشموالن متأهل 5 درصد 
تخفیف و براى مشموالن داراى فرزند نیز به ازاى هر 

فرزند 5 درصد تخفیف در نظر گرفته مى شود.

دبیر انجمــن آب معدنى و آب آشــامیدنى ایران گفت: 
متوســط قیمت هر بطرى کوچــک گازدار آب معدنى 
نروژى موجود در بازار 25 هزار تومان و بزرگ گازدار نیز 
35 هزار تومان است، حتى بطرى هاى 60 هزار تومانى 

نیز در بازار عرضه مى شود.
پیمان فروهر در گفتگو با ایلنا، آب هاى معدنى  خارجى 
که با قیمت هاى بسیار باال در بازار عرضه مى شود را فاقد 
تأیید بهداشتى عنوان کرد. او در پاسخ به این سئوال که 
آیا واردات این محصوالت در گمرك ثبت شده است یا 
خیر، گفت: این محصوالت جزو کاالهاى قاچاق است و 
به هیچ عنوان با مجوزهاى سازمان غذا و دارو وارد کشور 

نشده است؛ بنابراین فاقد هرگونه تأیید بهداشتى است.
فروهر در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود غیرقانونى 
بودن واردات این آب هاى معدنى کــه جزو کاالهاى 
گرانقیمت در دنیاســت، احتمال عرضه این اجناس به 
صورت تقلبى وجود دارد، بیان داشــت: نمى توان گفت 

که این آب هاى معدنى  تقلبى هســتند چرا که هزینه 
آن براى تقلب هم باالســت. او افزود:هر کســى توان 
خرید این آب معدنى را ندارد. فقط یک جامعه مشخص 
کامًال کوچک براى محافل خود این محصول را استفاده
 مى کنند و تنها در مناطقى خاص از تهران این محصول 

خریدارى مى شود.
فروهر در پاسخ به این پرسش که چند درصد از جمعیت 
کشور آب بســته بندى مصرف مى کنند؟  بیان داشت: 
سرانه مصرف این محصول بســیار پایین است و مردم 
توان خرید محصول وطنى 800 تا هزار تومانى را ندارند 
چه برسد به اینکه مبالغ چندین برابرى را براى خرید آب 

معدنى پرداخت کنند. 
کمتــر از  3 درصــد جمعیت ایــران آب بســته بندى 
اســتفاده مى کنند. عدد آن قابل بررســى نیســت و 
فروش آن جزئى اســت و هرکســى توان خرید آن را

 ندارد. 

رفتار پیچیده مردم در فاجعه پالسکو؛ 

مزاحمان امدادرسانى، همدردان با آتش نشان ها!

گزارش کمپانى پیشگام در عرصه تحلیل بازار گردشگرى جهان از صنعت توریسم ایران

موتور گردشگرى ایران خاموش شدنى نیست
عرضه آب معدنى نروژى در شمال تهران

آب معدنى 60 هزار تومانى،تأییدیه بهداشتى ندارد

جزئیات خرید خدمت سربازان غایب

یک کمپانى پیشگام در عرصه تحلیل بازار گردشگرى 
جهان در گزارشــى ویژه به افزایش محبوبیت ایران به 
عنوان یک مقصد گردشــگرى در سراسر جهان و رشد 
دو رقمى این صنعت درآمدزا طى سه سال اخیر پرداخته 

است.
به گزارش ایسنا، کمپانى معتبر «فورواردکیز»  در گزارشى 
درباره رشد صنعت گردشگرى در ایران آورده است: براى 
گردشگرانى که ازطریق هواپیما به سفر مى روند، ایران 
در حال اثبات خود به عنوان یک مقصد محبوب است و 
تعداد رو به افزایش گردشگران از سراسر جهان را تجربه 

مى کند. 
در این گزارش آمده است: مهمترین منابع تأمین گردشگر 
خارجى در ایران از آمریکاى شــمالى، اروپا و خاورمیانه 
هستند که در مجموع 83/7 درصد از مجموع گردشگران 
ورودى به ایران در سال 2016 را به خود اختصاص دادند.
آلمانى ها که 14/3 درصد از ســهم گردشگران خارجى 
ایران را در اختیار دارند در سال گذشته 8/3درصد بیشتر 
به ایران ســفر کردند و گردشــگران آمریکایى نیز که 
10/7درصد از بازار گردشــگرى خارجى ایران را تأمین 
مى کنند، در ســال گذشته رشــد 9/3 درصد را در سفر 
به ایران به ثبت رساندند؛ اما بیشــترین رشد مربوط به 
کشورهاى پاکستان، فرانســه و ایتالیاست که در سال 
گذشته به ترتیب رشد 62/5 درصد، 57/5  درصد و 36/1 
درصد را در اعزام گردشــگر خارجى به ایران داشته اند. 
گردشگران بحرین، کانادا و بریتانیا نیز که هر کدام سهم 
قابل مالحظه اى در بازار گردشگرى ایران دارند همگى 

رشد مثبتى در سفر و بازدید از ایران داشته اند.
غیر از چین و پاکســتان، تمامى 12 منبع اصلى تأمین 
گردشــگر خارجِى ایران در مناطق آمریکاى شــمالى، 

اروپا و خاورمیانه قرار دارند و منطقه غــرب اروپا با 23 
درصد بیشترین ســهم را در بازار گردشگرى ایران دارد 
و پس از آن آمریکاى شمالى (19/3 درصد)، خاورمیانه 
(17/2 درصد)، شــمال اروپا (14/8درصد)، جنوب اروپا 
(9/3درصد) و ســایر مناطــق (16/3درصد) از ســهم 

گردشگرى ایران را به خود اختصاص مى دهند.
یافته هاى کمپانى «فوروارد کیز» همچنین حاکى از آن 
است که 40 درصد گردشــگران چینى  که به ایران سفر 

کردند، هدفشان تجارى بوده است.
میزان سفرهاى خارجى در ســال 2017 به ایران تحت 
تأثیر مثبت افزایش ارتباط خطــوط هوایى ایران و چند 
ایرالین خارجى اســت. در این میان، ایتالیا با رشد 125 
درصدى پرواز به ایران، بیشترین رشد را در سال 2017 

خواهد داشت.
خطوط هوایى KLM هلند نیز از اکتبــر 2016 با اضافه 

کردن یک پرواز، مسافران بیشــترى را از آمستردام به 
تهران منتقل مى کند، همچنین گردشــگران بلژیکى 
بیشترى از طریق فرودگاه آمستردام براى سفر به ایران 
اقدام مى کنند. این در حالى است که گردشگران سوئیسى 
براى سفر به ایران از فرودگاه وین استفاده مى کنند که 
تعداد صندلى هاى پروازهاى خود بــه ایران را از ابتداى 

سال 2017 دو برابر کرده است.
«الیویر َجگر» مدیرعامل کمپانى «فــوروارد کیز» در 
این باره گفت: «یافته هاى ما ُمهر تأییدى بر این واقعیت 
است که تغییرات سیاسى در ایران موجب شده این کشور 
در دسترس تر از گذشته به عنوان مقصدى جذاب براى 
بازدید و همچنین کســب و کار تجارى باشــد. تصویر 
ایران در سراســر جهان در حال تغییر است و جاذبه هاى 
گردشــگرى تاریخى و  مذهبى متعدد و فوق العاده  آن 

دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
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درس خواندن در کانکس
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انسانى آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: صد کانکس هنوز 
در آموزش و پرورش اســتان اصفهــان وجود دارند و 
دانش آمــوزان در این کانکس هــا درس مى خوانند، 
همچنین 30 درصد سقف هاى مدارس تخریبى هستند 

و با تیر آنها را نگه داشته اند.
اکبر پناهى تصریح کرد: همه دستگاه ها باید به کمک 
آموزش و پرورش بیایند و این موضوع را باید از ســند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش آغاز کنیم.وى عنوان 
کرد: پنج هزار مدرسه در اســتان داریم، اگر هرکدام از 
این مدارس یک برنامه مجزا طبق سند تحول بنیادین 
بنویسند، پنج هزار برنامه شاخص از این سند به وجود 

مى آید که 90 درصد آن در استان اجرایى خواهد شد.

شعر فجر در کاشان
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان  
از برگزارى آیین افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین المللى 

شعر فجر به میزبانى کاشان خبر داد.
مصطفى جوادى مقدم اظهار داشت: در آستانه دهه  فجر 
یازدهمین دوره جشنواره بین المللى شعر فجر با حضور 
دبیران علمى دوره هاى گذشته این جشنواره و جمعى از 

شاعران برتر کشور در کاشان برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: عبدالجبار کاکایى، محمد على بهمنى، 
پرویز بیگی حبیــب آبادي، محمدکاظــم کاظمى، 
اسماعیل امینى در این محفل به شعرخوانى خواهند 
پرداخت.جوادى مقدم خاطر نشان کرد: آیین افتتاحیه 
یازدهمین جشنواره شعر فجر ششم بهمن ماه(امروز) 
ساعت 18 در خانه تاریخى عامرى ها برگزار خواهد شد.

ایستگاه مطالعه در نانوایى
یک نانوایى خوش ذوق گلپایگانى براى صرف اوقات 
مشــتریانش اقدام به راه اندازى ایســتگاه مطالعه در 

نانوایى خود کرده است.
رسول رهبر متصدى واحد نانوایى سنتى پزى هدف 
از راه اندازى ایســتگاه مطالعه در این واحد خدماتى را 
سرگرم کردن مشــتریان روزمره اى که ممکن است 
چندین دقیقه در انتظار نوبت معطل باشند برشمرد و 
افزود: با توجه به اوقات زیادى که برخى از مشــتریان 
براى دریافت نان در این نانوایى صرف مى کنند به فکر 

راه اندازى این ایستگاه مطالعه افتادیم.
وى افزود: در حال حاضر حدود 70 جلد انواع کتب در 
زمینه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، دینى و... در 
این کتابخانه کوچک دایر است و طى چند روز گذشته 
که این ایستگاه مطالعه راه اندازى شده استقبال خوبى 

از سوى مراجعین صورت گرفته است.

گاز خیابان پروین قطع مى شود
مدیر روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
به علت تعمیرات و توسعه شبکه جریان گاز در محدوده 
خیابان پروین و اطراف آن از ساعت 8 صبح امروز قطع 
خواهد شد.حســن موسوى اظهار داشــت: به اطالع 
شهروندان مى رســانیم که به علت تعمیرات و توسعه 
شــبکه، جریان گاز در محدوده خیابان پروین، خیابان 
امامزاده اسحاق(ع) شــامل کوچه هاى شهید بابایى، 
الهه، زینلــى، عبداللهى، فرقانى، گلریــز، فرعى ها و 
بن بســت هاى تابعه، 6 بهمن(امروز) از ساعت 8 تا 16 
قطع خواهد شد.مدیر روابط عمومى شرکت گاز استان 
اصفهان تصریح کرد: از مشترکان گاز تقاضا مى شود در 
این مدت شیرهاى وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

اجراى 22 ویژه برنامه در 
دانشگاه هاى نطنز 

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى نطنز گفت: در ایام دهه 
مبارك فجر 22 ویژه برنامه فرهنگى، هنرى و ورزشى 
در دانشگاه پیام نور نطنز، دانشگاه آزاد نطنز و دانشگاه 

آزاد بادرود برگزار مى شود.
حسین زینلى تصریح کرد: با توجه به هماهنگى هاى 
به عمل آمده بین سه دانشگاه این شهرستان و به منظور 
جلوگیرى از اجراى برنامه هاى مــوازى، برنامه هاى 
فرهنگى دهه فجر دانشجویان در سه دانشگاه پیام نور 
نطنز، آزاد اســالمى نطنز و آزاد اسالمى بادرود برگزار 

مى شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان از 
کمک این نهاد و خیران استان اصفهان در ساخت و خرید 
منزل مسکونى نیازمندان به منظور کمک به رشد اقتصادى 

و رفاه حال مددجویان تحت پوشش خبر داد.
حمیدرضا شیران اظهارداشــت: از ابتداى امسال تاکنون 
122 میلیارد و 600 میلیون ریال براى احداث و خرید منزل 
مسکونى 464 مددجوى شهرى و روستایى تحت پوشش 
این نهاد از محل اعتبارات دولتى، کمیته امداد، کمک خیران 

و آورده خانوارها هزینه شده است.
وى با بیان اینکه بیشترین کمک هاى ارائه شده در بخش 
مسکن مددجویان روستایى در شهرستان هاى فریدونشهر 

و خور و بیابانک انجام شده، افزود: امسال هزار و 500 واحد 
از منازل مسکونى مددجویان تحت پوشش با هزینه بیش 
از 23 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتى و کمک خیران 
تعمیر و بهسازى شــده که این آمار نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از احداث و تأمین 160 
مورد مسکن شهرى براى مددجویان تا پایان امسال خبر داد 
و گفت: مسکن یکى از ضرورى ترین و اولویت دارترین نیاز 
مددجویان این نهاد است و اگر مسکن مددجویان از لحاظ 
احداث و بهسازى به تراز مناسبى برسد بسیارى از مشکالت 

آنان برطرف مى شود.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان گفت: در 
حال حاضر نظارت تصویرى ترافیک سطح شهر اصفهان 
با 300 دوربین به طور مستمر انجام مى شود تا در صورت 
بروز حادثه یا اتفاق از طریق مراجع مربوطه در اسرع زمان 

رفع خطر انجام شود.
همایون یزدان پناه کنتــرل زمانبندى تقاطع ها را یکى 
از فعالیت هاى این مرکز خوانــد و گفت: در حال حاضر 
بیش از 150 تقاطع شــهر اصفهان به صورت هوشمند 

کنترل مى شود.
مدیر مرکــز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر نظارت تصویرى ترافیک سطح شهر 

اصفهان با 300 دوربین به طور مستمر انجام مى شود تا 
در صورت بروز حادثه یا اتفاق از طریق مراجع مربوطه در 
اسرع زمان رفع خطر شده و شرایط بحران در اسرع زمان 

به شرایط عادى تبدیل شود.
وى با بیان اینکه ثبت مکانیــزه تخلفات رانندگى نیز از

 سال هاى قبل شروع شــده اســت، اظهار داشت: در 
ابتدا ســامانه هــاى ثبت تخلف ســرعت در ســطح

 بزرگراه ها نصب شــد و اکنون بیش از 60 معبر با 105 
دوربین در حال نظارت مستمر بر سرعت مجاز خودروها 
در سطح بزرگراه هاست که تا پایان سال به بیش از صد 

معبر مى رسد.

پرداخت 122 میلیارد براى 
احداث منازل مسکونى

نظارت بر ترافیک سطح شهر 
اصفهان با 300 دوربین

پدر نوزادى که 2 ســال پیش دســت راســتش در اثر 
سهل انگارى کادر پزشــکى در هنگام تولد دچار مشکل 
شده بود، مى گوید: پس از 2 سال فیزیوتراپى براى درمان به 
بیمارستان کاشانى اصفهان مراجعه کردیم که این بار هم 
عمل جراحى با قصور پزشکى همراه شد و دست چپ سالم 

نوزاد را به جاى دست راست جراحى کردند.
به گزارش فــارس،  اصل ماجرا مربوط به اتفاقى اســت 
که براى کــودك 2 ســاله اى رخ داده و دو بــار به علت 
ســهل انگارى پزشــکى مشــکالت زیادى را جداى از 
هزینه هاى باالى درمان، براى خانواده به وجود آورده است.

على عشورى پدر نوزادى که 2 سال پیش دست راستش در 
اثر سهل انگارى کادر پزشکى در هنگام تولد دچار مشکل 
شده بود، مى گوید: پس از 2 سال فیزیوتراپى براى درمان به 
بیمارستان کاشانى اصفهان مراجعه کردیم که این بار هم 
عمل جراحى با قصور پزشکى همراه شد و دست چپ سالم 
نوزاد را به جاى دست راست جراحى کردند و کار موجب 
آسیب روحى و جســمى به خانواده نوزاد به ویژه مادرش 

شده است.
در پى رسانه اى شدن این مطلب و پیگیرى رسانه ها دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان با پذیرش اشتباه رخ داده، جوابیه اى 
را صادر کرد. در ابتداى این جوابیه آمده اســت: این مورد 
شکستگى نبوده و عکس و تصویر هم نداشته و متأسفانه 
جراح در اتاق عمل اشتباه کرده است. این عمل تاندونى 
بوده و تصحیح مى شود و دست نوزاد توسط همان پزشک 

جراحى شده است.
کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان نیز در گفت وگو با فارس اظهار کرد: بالفاصله پس 
از اینکه این موضوع به اطالع مســؤوالن دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان رسید رئیس دانشگاه دستور بررسى علت 
بروز این حادثه و عوامل دخیل را دادند تا با هرگونه مشکل 
انضباطى از سوى فرد یا افرادى که در این موضوع ممکن 

است دچار بى مواالتى و خطا شده باشند در حد اختیارات 
دانشگاه برخورد شود.

جهانپور در پاسخ به اینکه تشخیص دست چپ و راست 
امرى بدیهى اســت و رخ دادن چنین خطایى توسط یک 
پزشک خیلى تعجب آور است، مطرح کرد: به  هر حال خطا از 
یک بى مواالتى یا بى احتیاطى اتفاق مى افتد و ممکن است 

موارد دیگرى به  غیر از فرد و تیم جراحى در این خطا دخیل 
شده باشند، اما نهایتاً از لحاظ پاســخگویى در درجه اول 
پزشک مسؤول بیمار و در درجه بعد تیم جراحى پاسخگوى 

قصور رخ داده براى بیمار هستند.
 وى درباره نحوه دلجویى دانشگاه و پزشک معالج نیز گفت: 
ما خانواده کودك را درك مى کنیم و انتظار این اتفاق براى 

هیچ کدام از ما نیست و واقعاً سخت است؛ هر چند پزشک 
هم سعى کرده اســت عذرخواهى کند و خانواده را مورد 
دلجویى قــرار دهد ولى معتقدیم هر چقدر هم پزشــک 
عذرخواهى کند باز هم خانواده کودك را تسکین نمى دهد 
و بخشى از این مشکل را خانواده کودك با بزرگوارى خود 

حل مى کند.

آب رها شده از ســد زاینده رود بعد از عبور از 150 کیلومتر، در نخستین ساعات بامداد سه شــنبه پنجم بهمن ماه(دیروز) به 
اصفهان رسید و قلب شهر دوباره به تپش افتاد.به گزارش ایمنا، مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه هاى 
آبریز فالت مرکزى، قره قوم و مرز شــرقی شــرکت مدیریت منابع آب ایران، با بیان اینکه یکــی از مهمترین موارد مطرح 
شده مربوط به امکان رها سازي آب از سد 
زاینده رود بوده اســت، گفت: کشاورزان 
این منطقــه از مدت ها قبــل منتظر خبر 
خوشــی بودند کــه با توجه بــه وضعیت 
بارش ها آیا امکان رهاسازي آب وجود دارد 
یا خیر که با توجه به بارش هاي خوبی که 
در منطقه اتفاق افتاد، آب از سد زاینده رود 
براى کشــاورزان حوضه آبریز زاینده رود 

رهاسازى شد.
مهرزاد احسانى با اشاره به اینکه رهاسازي 
آب براي کشت دوم پاییزه فراهم شد، گفت: 
میزان رهاسازي آب براي کشاورزان از سد 
زاینده رود 46 متر مکعب در ثانیه است که به مدت 22 روز انجام شد. به گفته بصیرپور معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
آب منطقه اى اصفهان، حجم رهاسازى آب از دریچه هاى سد زاینده رود حدود 60 مترمکعب در ثانیه است.از سوى دیگر برخى 
منابع عنوان مى کنند که در این 22 روز از مجموع 58 مترمکعب بر ثانیه، با کســر 12 متر مکعب بر ثانیه که سهم آب شرب، 
صنعت، انتقال آب به یزد و کاشان است، در حدود 46 مترمکعب بر ثانیه سهم کشت غله تحویل کشاورزان شرق اصفهان است.

قائم مقام وزیر بهداشــت، ماجراى عدم ارائه خدمات درمانى در بیمارستان هاى دولتى اصفهان (به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات بیمارستان ها از سوى بیمه ها را تشریح کرد.

ایرج حریرچى در پاسخ به سئوال خبرنگارى درباره عدم ارائه خدمات درمانى در بیمارستان هاى دولتى اصفهان به دلیل 
عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها از 
سوى بیمه ها، اظهارداشت: باید توجه 
کرد که ستاد و شخص وزیر بهداشت در 
این موضوع دخالتى نداشتند اما برخى 
بیمارستان هاى ما در سطوح استانى به 
دلیل اینکه در تأمین دارو، تجهیزات و 
ملزومات پزشکى بخاطر تأخیر پرداخت 
بیمه ها دچار مشکل شدند، اقداماتى را 
انجام دادند. وى افــزود: البته نه اینکه 
بیمار تأمین اجتماعى را نپذیرفتند، بلکه 
به بیمــاران گفته بودنــد در موارد غیر 
اورژانس یا به بیمارســتان هاى ملکى 

تأمین اجتماعى مراجعه کنند و یا پرداختشان را به طور کامل در بیمارستان انجام داده و سپس پولش را از بیمه بگیرند.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: در اصفهان این مشــکل پیش آمده بود که البته با وساطت استاندار حل و قرار شد عقب 
افتادگى ها جبران و پرداخت مطالبات طبق قانون انجام شود. بنابراین امیدواریم دیگر به چنین وضعیتى نرسیم. البته در 

سطوح باال هم جلساتى براى حل این مشکالت برگزار شده است.

مدیر اداره آموزش معاونــت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري اصفهان از توزیع لوازم التحریر با نکات 

فرهنگ ترافیکى در مدارس شهر خبرداد.
علیرضا خاکســار اظهارداشــت: به دلیــل ایجاد

فرهنگســازي صحیح و مؤثر در میان قشر کودك 
جامعه تالش کردیم فرهنــگ ترافیک و آموزش 
مسائل ترافیکی را با زبان کودکانه به دانش آموزان 

مقطع ابتدایی آموزش دهیم.
وى افــزود: با توجه بــه اینکه حجم بســیاري از 
دانش آموزان شــهر با سرویس مدرســه جابه جا 
می شوند، پوسترهاي مختلفی با رنج سنی و زمینه 
متفاوت دخترانه و پســرانه و تصاویــر گرافیکی 
کودکانه با موضوع «ســرویس مــدارس» آماده و 
در 400 مدرسه مختلف نصب شــد تا از این پس با 
معضالتی همچون عدم آشنایی با قوانین سرویس 

مدرسه کمتر روبه رو شویم.
خاکســار همچنین به توزیع لوازم التحریر دیگر از 
جمله دفترچه هاي یادداشت، خط کش و پازل هاي 
مختلف با نکات فرهنگ ترافیک و نصب دیوارنگاره 
هایی در 50 مدرسه شــهر اشاره و خاطرنشان کرد: 
به دلیل اینکه کودکان دستکم 9 ماه از هر سال را با 
لوازم التحریر در ارتباط هستند، شعارهاي درج شده 
در این وســایل در ناخودآگاه ذهن کودك شــکل 

می بندد و ناخواسته رفتار وي را اصالح می کند. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: مشارکت مردم در 200 پروژه 
بازسازى خانه هاى تاریخى، مســاجد و حمام هاى 
قدیمى در سراسر استان اصفهان، بناهاى گردشگرى 

را به یک فرصت تبدیل کرده است.
فریدون اللهیارى افزود: میراث فرهنگى کشــور از 
یک سرمایه بزرگ نشأت گرفته و آن عشق مردم به 
این میراث است که معموًال دیده نمى شود و باید به 
این نکته توجه ویژه کرد.وى گفت: با وجود نقصان  
زیادى که در حفاظت از میراث فرهنگى وجود دارد اما 
کارهاى زیادى در این حوزه انجام شده است.اللهیارى 
خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و بخش خصوصى در 
حوزه میراث فرهنگى قابل تقدیر است، روزى مردم 
در برابر پروژه خانه هاى تاریخى به شدت گله مند بودند 
اما در حال حاضر شاهد هستیم که طرز تفکر نسبت به 
قبل عوض شده و مردم و سرمایه گذاران به این پروژه 

به دید یک فرصت نگاه مى کنند. 

تخفیــف اعمــال  از  دهاقــان  شــهردار 
 35درصدى عــوارض ســاختمانى در دهه فجر 

دهاقان خبرداد.
على عطایى در زمینه برنامه هاى این شــهردارى 
در دهــه فجــر اظهــار داشــت: یادمــان یکى
 از شــهیدان بشــارت، موســوى و رضویــان تا
 12 بهمن ساخته و در خیابان شهید موسوى نصب 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه بازدید از خانواده شــهدا در 
طول چند ماه اخیر توسط شهردار و اعضاى شوراى 
اسالمى این شهر انجام شده، گفت: تاکنون بیش 
از 90درصد از خانواده هاى شهدا میزبان ما بوده اند 
و تا پایان دهه فجر نیز ایــن بازدیدها ادامه خواهد 

داشت.
شهردار دهاقان افزود: برگزارى مسابقات فرهنگى 
و هنرى، آذین بندى شــهر و تدارکات راهپیمایى 

22بهمن به عهده این شهردارى مى باشد.

تئاتر«نام من ریچل ُکرى اســت» بــه کارگردانى 
محمدرضا رهبرى از فردا پنج شنبه 7 بهمن ماه به اجرا 
درمى آید.به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان 
اصفهان، این تئاتر از روى نوشــته ها و ایمیل هاى 
ریچل ُکرى توسط «آلن ریکمن» و «کاترین واینر» 
نوشته شده است و «حمید احیاء» آن را ترجمه کرده 
است.تئاتر«نام من ریچل ُکرى است» در ساعت 18و 
30 دقیقه بعدازظهر روز پنج شنبه 7 بهمن در پالتوى 
ساختمان مرکزى حوزه هنرى (عمارت سعدى) به 
روى صحنه مى رود و تا روز پنج شنبه 21بهمن سال 

جارى به مدت دوهفته اجرا خواهد شد.
گفتنى است، ریچل کرى یک شخصیت واقعى است 
که به دلیل عالقه بــه صلح طلبى به جنبش جهانى 
همبســتگى غزه مى پیوندد و در همین راه در دفاع 
ازخانواده اى فلسطینى کشته مى شود، این نمایش
 به دگرگونــى وى از دخترى عادى بــه یک مبارز 

مى پردازد.

چهارمیــن کنگره تاریــخ معمارى و شهرســازى 
اســتان اصفهان با حضور معــاون میراث فرهنگى 
کشور، اســتاندار اصفهان، شــهرداران و دهیاران 
اســتان، نمایندگان ادارات کل راه و شهرســازى و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى، ســازمان نوسازى و 
بهسازى شهردارى اصفهان و دبیر کمیته گردشگرى 
استاندارى اصفهان، با تقدیر از شهرداران و نهادهاى 
فعال و مؤثر در عرصه حفاظــت از میراث فرهنگى 
استان اصفهان روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1395 

برگزار شد.
در انتهاى این مراســم از على اصغــر حاج حیدرى 
شهردار خمینى شهر به پاس زحمات و خدمات صادقانه 
در عرصه حفاظت از مواریــث فرهنگى و تاریخى 
به عنوان ارزشمندترین مقوله هاى رونق گردشگرى 
خمینى شــهر با امضاى مدیرکل میراث فرهنگى و 
گردشگرى و معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان 

تقدیر و  تجلیل به عمل آمد.

شــهردار گلشــهر گفت: در 9 ماهه امسال بودجه 
شهردارى گلشهر 57 درصد تحقق یافته است.

على نیکبخت اظهارداشت: در 9 ماهه امسال جاده 
مواصال تى گلشهر به طول هزار و 100 متر تعریض، 

جدولگذارى و آسفالت شده است.
وى با بیان اینکه در سال جارى یک دستگاه گریدر به 
ارزش 140 میلیون تومان از محل اعتبارات شهردارى 
خریدارى شده است، بیان داشت: همچنین امسال دو 
هزار متر جدولگذارى معابر اصلى شهر به تفکیک در 
هر چهار محله شهر گلشهر، پاشیدن 20 تن مخلوط 
شن و نمک، عملیات هرس درختان و آسفالت معابر با 

اعتبار 800 میلیون تومان انجام شده است.
وى با اشــاره به اینکه بودجه مصوب ســال جارى 
دو میلیــارد و 700 میلیــون بــوده   اســت، افزود: 
 امســال 57 درصد بودجــه تحقق یافتــه و درآمد 
شهردارى گلشــهر 345 میلیون و 661 هزار ریال 

بوده   است. 

2 سال بعد از سهل انگارى اول رخ داد؛

جراحى دست چپ به جاى دست راست!
لوازم التحریر ترافیکى به 

مدارس شهر مى رود

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه 2 
اصفهــان گفت: کلیــه امکانات جهــت برگزارى 
هرچه بهتــر آزمــون نهایى پنجمیــن دوره طرح 
ملى حفظ قــرآن کریم در شــهر اصفهــان آماده

شده است.
حجت االسالم و المســلمین سیدمحمدهادى روح 
االمینى اظهار داشــت: با هماهنگى هاى به عمل 
آمده شهر اصفهان براى برگزارى بزرگ ترین رویداد 

قرآنى در حال آماده شدن است.
وى افزود: امســال با توجه به تأکیداتــى مبنى بر 
برگــزارى یکپارچــه آزمــون نهایى طــرح ملى 
تربیت حافظــان قرآن کریم و همچنین براســاس 
هماهنگى هــاى ایجاد شــده بیــن اداره اوقاف 
و امور خیریه ناحیــه یک اصفهــان و اداره اوقاف 
ناحیه 2 اصفهان مقرر شــده تا مصالى نماز جمعه

 اصفهان در 28 بهمن ماه مرکز اصلى برگزارى این 
آزمون باشد.

مشارکت مردم اصفهان در 
بازسازى 200 خانه  تاریخى

تخفیف 35درصدى 
عوارض ساختمانى در دهاقان

تئاتر«نام من ریچل ُکرى 
است» اجرا مى شود

تجلیل از شهردار 
خمینى شهر 

تحقق 57 درصدى بودجه 
شهردارى گلشهر

جزئیات توقف ارائه خدمات درمانى بیمه اى در اصفهانزاینده رود به اصفهان رسید مصالى اصفهان میزبان 
قرآن پژوهان مى شود
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مدیران اصفهانى فردا 
پا به رکاب مى شوند 

همایـش بـزرگ دوچرخه سـوارى مدیـران نهادهـا، 
دستگاه ها و ادارات شهر اصفهان روز 7 بهمن ماه(فردا) 
برگزار مى شود.همایش بزرگ دوچرخه سوارى مدیران 
نهادهـا، دسـتگاه ها و ادارات شـهر اصفهـان از جمله 
شـهردارى، اداره  کل ورزش و جوانان، نیروهاى مسلح 
و ... با شعار «اصفهان دوباره شهر دوچرخه ها مى شود، 
اگر شهروندان همت کنند» فردا ساعت 8 صبح برگزار 

مى شود.
در این همایش مدیران و معاونان دستگاه هاى مختلف 
مقابـل کتابخانـه مرکـزى شـهردارى اصفهـان و در 
پارکینگ پارك شـهید رجایى تجمع کـرده و از مقابل 
ساختمان شـهردارى و خیابان سـپاه به سمت میدان 

امام(ره) رکاب مى زنند و همین مسیر را برمى گردند.

اختصاص 6700 هکتار زمین 
به کشت گندم در چادگان

معاون جهاد کشاورزى شهرســتان چادگان گفت: 
در ســال جارى شــش هزار و 700 هکتار از اراضى 
کشاورزى شهرســتان چادگان به کشت گندم آبى و 
دیم اختصاص یافت.سعدا...جعفرى اظهارداشت: با 
توجه به خشکسالى هاى اخیر، سطح زیر کشت آبى در 
شهرستان چادگان 300 هکتار کاهش یافته است که 
پیش بینى مى شود از سطح زیرکشت موجود 14 هزار 

تن گندم در سال آینده برداشت شود. 

خبر

 معــاون فرهنگى و هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: ســینماهاى ساحل و 
فلســطین آماده اکــران فیلم هاى جشــنواره فیلم فجر 

هستند.
پرویز طاهرى با بیان اینکه سى و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر از 14  تا 21 بهمن در سینماهاى ساحل و فلسطین 
به روى پرده مى رود، اظهارداشــت: سینما ساحل با یک 
سالن به گنجایش 640 نفر و سینما فلسطین با یک سالن 
و 504 نفر ظرفیت آماده اکران فیلم هاى جشــنواره فیلم 
فجر هســتند. معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه هر 

دوسینماى ساحل و فلسطین تحت مالکیت حوزه هنرى 
هستند، بیان کرد: سینما ساحل در سال 1342 تأسیس و 
در سال 86 بازسازى شد و سینما فلسطین نیز که در سال 
1345 تأسیس شده بود امســال بازسازى شد و با حضور 
سینماگران و عالقه مندان به هنر هفتم مورد افتتاح مجدد 

قرار گرفت.
گفتنــى اســت؛ متقاضیان بــا مراجعه به ســایت ویژه 
پیش فروش اینترنتى سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
به آدرس cinogram.com مى توانند بلیت را خریدارى 
کرده که پس از خریدارى در حساب کاربرى خریداران با 

پیک ارسال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: تصفیه پساب و فاضالب شــهرك هاى صنعتى 
اصفهان ضرورى اســت که در همین راستا طرح هاى 

توسعه را در نظر گرفته ایم.
محمد جواد بگى اظهار داشت: توجه ویژه به تصفیه پساب 
و فاضالب هاى شهرك هاى صنعتى به دالیل زیست 
محیطى و بحران آب موجود در استان اصفهان یکى از 
ضروریات است.وى افزود: مدول دو تصفیه خانه شهرك 
صنعتى با ظرفیت هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز با 
پیشرفت فیزیکى 98 درصد در دهه فجر به بهره بردارى 
مى رسد که با بهره بردارى تصفیه خانه، تمامى واحدهاى 

فاز 3 شهرك و واحدهاى باقیمانده فاز 2 امکان اتصال 
به شبکه شهرك را خواهد داشــت. مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان هزینه اجراى این 
پروژه را 55 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با بهره بردارى 
از این طرح، عالوه بر رفع مشکالت زیست محیطى، مى 
توان بخشى از مشکالت آب شهرك را مرتفع کرد. وى 
افزود: در راستاى تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهرك 
صنعتى رنگســازان نیاز به اجراى 28 کیلومتر شــبکه 
فاضالب است که 500 هکتار از اراضى فاز 3 شهرك را 
تحت پوشش قرار دهد که با هزینه اى بالغ بر 54 میلیارد 
ریال همزمان با تصفیه خانه به بهره بردارى خواهد رسید.

ضرورت تصفیه پساب و 
فاضالب شهرك هاى صنعتى

آمادگى سینماهاى اصفهان 
براى جشنواره فیلم فجر

جانشین فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان گفت: با 
مطالعاتى که چهار سال گذشته بر شهرهاى استان انجام 
شد، مشخص شد دو شهر که یکى در معرض پاالیشگاه و 
دیگرى در معرض ذوب آهن قرار داشت، داراى میزان وقوع 

جرائم بیشترى نسبت به دیگر شهرهاى استان هستند.
به گزارش فارس، سرهنگ حسین حسین زاده در نشست 
تخصصى بررسى تأثیر آلودگى هوا بر رفتارهاى اجتماعى 
شهروندان با بیان اینکه وقوع جرم هاى خشن در شهرهایى 
که آلودگى هاى زیست محیطى دارند بیشتر از شهرهایى با 
آلودگى کمتر است، اظهار داشت: اگر شهر ما داراى آلودگى 
زیست محیطى باشد و به آن توجه نشود، نشان از نابخردى 
و بى توجهى از سوى ما خواهد بود که نتیجه آن افزایش 

بیمارى هاى خاص مى شود.
وى در ادامه درباره عوامل افزایش جرائم خشن نیز افزود: 
طبق تحقیقات صورت گرفته جمعیت، شرایط جغرافیایى، 
اقلیم و ویژگى هاى دیگر زیستى مى تواند در جرائم خشن 
نقش ایفا کند که نشان از تأثیر میزان آلودگى هاى زیست 
محیطى و هوا بر بسیارى از مشــکالت اعصاب و روان 

افراد است.
جانشــین فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان با بیان 
اینکه مشــکالت زیســت محیطى تأثیر نامطلوبى بر 
بخش هاى مختلف اجتماع دارد، گفت: افزایش مشکالت 
زیست محیطى در استان در دو دهه اخیر تأثیرات نامطلوبى 
را در برداشته است و باید با تدابیر جدى از اتفاق هایى که 
باعث تشدید آلودگى هاى محیط زیست مى شود جلوگیرى 

کنیم.
سرهنگ حسین زاده در خصوص عوامل دیگرى که ارتکاب 
جرم را در پى دارد، تصریح کرد: شــرایط اجتماعى، فقر و 
فحشا از جمله مسائلى است که وقوع جرم را در پى دارد اما 
امروز باید شرایط اکولوژى محیط زیستى را نیز با آن همراه 

کنیم و به نحوى آن را دخیلى در وقوع جرم ببینیم.
وى با اشاره به بررسى هایى که نیروى انتظامى استان در 
چهار ســال پیش بر روى آلودگى هوا و تأثیر آن بر جرائم 
انجام داده است، اذعان داشت: در مطالعاتى که در آن سال 
براى دو شهر از اســتان انجام شد مشخص شد در این دو 

شهر که یکى در معرض پاالیشگاه و دیگرى در معرض 
ذوب آهن قرار دارد؛ وقوع جرائم خشن چون قتل، تجاوز 
و... به نسبت دیگر شهرهاى استان بیشتر است که نشان از 

تأثیر آلودگى زیست محیطى بر جرائم دارد.
جانشــین فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان ضمن 

اشاره به اینکه دغدغه امروز پلیس، عادت هاى ترافیکى 
غلط است، بیان داشت: برخى از عادت هاى ترافیکى که 
در کشورهاى دیگر ضد ارزش شمرده مى شود متأسفانه 

در کشور ما وسیله اى براى کالس و شخصیت قرار دارد.
سرهنگ حسین زاده از آلودگى زیست محیطى سخن به 
میان آورد که واحدهاى صنعتى براى شهرها ایجاد مى کنند 
و یادآور شد: واحدهاى صنعتى با رها کردن فاضالب هاى 
خود در زاینده رود و به امید ریختن آن به تاالب گاوخونى با 
غفلت خود باعث آلودگى براى شهرها مى شوند به نحوى 
که فاضالب هاى خشک شده توســط باد به شهر حمل 

مى شود.
وى از آلودگى صوتى در کنار آلودگى هوا به عنوان معضلى 
براى شهر ســخن گفت و تصریح کرد: اصفهان شهر و 
پایتخت فرهنگ و هنر و تمدن اسالمى از نظر وقوع جرم 

رتبه نخست درگیرى و نزاع را دارد که باعث تأثر است.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه اظهار 
داشت: آمارهاى رســمى خبر از این مى دهد که 20 تا 25 
درصد از شهروندان اصفهانى از ناراحتى هاى روانى، نقص 
در ایجــاد تعامالت میان فردى و اختــالالت روانى رنج 
مى برند.سرهنگ حسین زاده در پایان خاطرنشان کرد: در 
اینکه آلودگى زیست محیطى و آلودگى هاى هوا از عوامل 
جرم زا محسوب مى شوند و افزایش آن باعث افزایش جرم 
و جنایت مى شود شــکى نداریم و براى حل آن نیازمند 
یارى فرهنگیان و نخبگان هستیم تا آلودگى ها را کاهش 

دهیم.

اقلیم اصفهان جرم خیز شده است
یک مطالعه تخصصى از نقش آلودگى محیط زیست بر افزایش جنایت در استان حکایت مى کند

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510106825311579 شــماره پرونده: 9509986825300320 شماره بایگانی شعبه: 
950411 خواهان حسین نیرومند دادخواستی به طرفیت خوانده سیدمحمد موسوى به خواسته مطالبه وجه و 
خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 9509986825300320 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/12/08 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 32956 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/1195
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106825311608 شــماره پرونده: 9509986825300189 شماره بایگانی شعبه: 
950267 خواهان آفرین مهدیان دادخواستی به طرفیت خوانده امیرحامد اشرفى به خواسته مطالبه وجه چک 
و سفته و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به کالسه 9509986825300189 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 95/12/07 و ساعت 9 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 32955 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/1196

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510106825311618 شــماره پرونده: 9509986825300604 شماره بایگانی شعبه: 
950742 خواهان محمدرضا کهن زاد ورنوسفادرانى دادخواســتی به طرفیت خواندگان سید روح اله طاهرى 
و سیدمهدى طاهرى به خواسته مطالبه وجه چک و خســارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 121 ارجاع و به 
کالسه 9509986825300604 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/07 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 32954 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/1197
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 284/95 خواهان شرکت پخش سایه سمن با وکالت آقاى نورمحمدى دادخواستی 
مبنی بر به طرفیت رامین مســتغاثى فرزند جواد تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 
95/12/18 ســاعت 17 عصر تعیین گردیده اســت. 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 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 مـی شـود.  م الف: 32931 شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/10/1198
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1004/95 ش/25 خواهان مرتضى احمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مهدى جاللى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز  شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 17 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان آتشگاه- 
مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 32930 شعبه 25 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1199
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1146/95 خواهان مرتضى احمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت نادر 
هاشمى  نسب زواره- بهادر هاشمى  نسب زواره تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/7 ساعت 
16/30 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- شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

32929 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1200
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1003/95 خواهان مرتضى احمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید 
بردن پاشاکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  دوشــنبه مورخ 95/12/14 ساعت 16:30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان 
آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 32934 

شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1201
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 372/95 خواهان محمدمهدى فاتحى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به 
طرفیت داریوش اسالمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخه 96/1/19 ساعت 18 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 سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي 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 شـــود.  م الف: 32935 شعبه 49 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/10/1202

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 950413 خواهان محمدرضا فضیلتى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حمیدرضا کبیریان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/17 ساعت 8 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 شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 32939 

شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/1204
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100350610988 شماره پرونده: 95099803540600749 شماره بایگانى شعبه: 
950902 خواهان مرتضى اصالنى دادخواستى به طرفیت خوانده حسین اصالنى به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى و استرداد الشه چک و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به  شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
95099803540600749 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/14 و ساعت10 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر گردد.  م الف: 32942 شعبه 6 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/10/1205
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100350610994 شــماره پرونده: 9509980350600759 شماره بایگانى شعبه: 
950916 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستى به طرفیت خواندگان اصغر فاتحى و علیرضا صادقى و 
محسن غفراللهى و مرضیه فاتحى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه2 اتاق شــماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600759 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/15 و ســاعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان آقایان اصغر فاتحى و علیرضا صادقى و محسن غفراللهى  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر 

گردد.  م الف: 32943 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/10/1206
 ابالغ 

شماره نامه: 9510110350602010 شماره پرونده: 9409980350600773 شماره بایگانى شعبه: 940869  
(آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر و ضمایم به آقاى محمد صفرى فرزند حسین و خانم ماه منیر 
قیایى فرزند فضل اله هردو فعال مجهول المکان) در خصوص اعتراض بانک ملت با وکالت خانم مریم صادقى 
بطرفیت آقاى محمد صفرى فرزند حسین و خانم ماه منیر قیایى فرزند فضل اله هر دو فعال مجهول المکان 
و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1611- مورخ 95/9/28 با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده گان مراتب در اجراى ماده 73 ق- ا- د-م  در یک از روزنامه هاى کثیراالنتشار سراسرى یا محلى درج 
تا تجدیدنظر خوانده گان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس 
کامل پستى خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدیدنظر 
خواه الیحه و یا جوابیه اى دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبا به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از 
انقضاى مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 32945  شعبه 6 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/10/1207
مزایده

شعبه 24 اجراى احکام مدنى در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 403/94 ج 24 له آقاى محمد 
برقیکار با وکالت مهران الشریف علیه آقاى امیر هاشمى قینانى به نشانى اصفهان خیابان حسین آباد روبروى 
سوپر مانا مجتمع  شریفى مبنى بر مطالبه مبلغ 2/508/297/547 ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاى دادرسى 
و اجرایى متعلقه و مبلغ 125/414/877 ریال بابت حق االجراى دولتى در روز 5 شــنبه مورخ 95/11/28 از 
ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا (اصفهان – خیابان نیکبخت- جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجراى 
احکام شعبه حقوقى طبقه سوم) جهت فروش 33/152 سهم از 52 سهم ششدانگ پالك ثبتى 12/194 بخش 
14 ثبت اصفهان به نشانى اصفهان خیابان خرم کوچه محله الیادران "شماره 63" کوچه شهید کدخدایى بن 
بست شهید على نقیان پالك 46 که اکنون در تصرف اختر حیدران مى باشد با وصف کارشناسى ذیل الذکر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ملک 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدى 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى به عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف 
ملک بر اساس نظریه کارشناسى یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 12/194 بخش 14 ثبت اصفهان که 
میزان 52 سهم مشاع از 72 سهم مشاع عرصه و اعیان ثمنیه در مالکیت آقاى حسن سیدقلعه جوزدانى مى باشد 
به مساحت 246 متر مربع اعیانى و در یک طبقه و با قدمت بیش از 25 سال و حدود 153 متر مربع دو قسمت 
یکى شمالى بصورت خشت و گل و درب پروفیل آهنى و دیگرى جنوبى بصورت بنایى، سقف طاق ضربى با 
کف موزائیک ، بدنه نقاشى درب و پنجره بیرونى پروفیل آشپزخانه با کابینت فلزى و سرویس هاى کاشى و 
سرامیک، سرمایش کولرآبى و گرمایش بخارى گازى، نما پالستر سیمان سفید و آجر 5 سانتى، داراى انشعابات 
آب و فاضالب و برق و گاز وطبق استعالم مورخ 94/11/11 شهردارى منطقه یک جنوبا به گذر 6 مترى با عقب 
نشینى 1/8 متر از جنوب شرقى و 2/25 متر از جنوب غربى که بر این اساس مساحت باقیمانده 228/79 متر 
مربع پس از رعایت بر اصالحى مى باشد ضمنًا در حال حاضر جنوب به گذر 3/05  مترى است . ب: بر اساس 
موقعیت محلى و مشخصات و ابعاد و نحوه دسترسى و ساخت و کاربرى مسکونى ارزش 52 سهم مشاع معادل 
4/131/000/000 ریال تعیین و اعالم مى گردد. ضمنا 52 سهم ملک موصوف بابت بدهى آقاى امیر هاشمى 

قینانى معرفى شده است.  م الف: 32937  اجراى احکام شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى  اصفهان/10/1208
مزایده

شماره نامه: 9510116838400466 شماره پرونده: 9309980352301645 شماره بایگانى شعبه: 940474  
اجراى احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940474  اجرایى شعبه 4 
دادگاه خانواده له خانم سحر حجازى علیه آقاى امیر فرزام فرزادنیا فرزند على به خواسته تعداد 714 عدد سکه 
تمام بهار آزادى و مبلغ 2/490/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق 
محکوم لها جلسه مزایده اى جهت فروش ط اول از یک باب منزل مسکونى واقع در ملک شهر خ مطهرى خ 
آزادگان ك گلها فرعى افشار غربى پشت بن بست سوم درب سبزرنگ برگزار نماید: مورد مزایده عبارت است از 

ط اول از یک باب منزل مسکونى که شامل ط همکف و ط اول مى باشد که مطابق گزارش مامور بازدید پالك 
معرفى شده طبق بازنمایى صورت گرفته در حد دو سقف و بدون مجوز و فاقد سابقه در شهردارى مى باشد و 
پالك داراى بدهى به مبلغ 75/255/108 ریال مى باشد و در صورت خرید توسط شخص ثالث یا خریدار برعهده 
وى مى باشد و شش دانگ ملک داراى مساحت عرصه حدود هشتاد و هفت مترمربع مى باشد که در آن ساختمان 
مساحت اعیانى حدود صد و پنجاه مترمربع در دو طبقه شامل: طبقه همکف و اول با اسکلت دیوارهاى باربر و 
سقف تیرچه بلوك و فاقد نماسازى با اشتراکات آب، برق، و گاز منصوب به احداث مى باشد که کف سازى ها از 
سیمان و موزائیک و کف و دیوارهاى اشپزخانه کاشى، درهاى داخل چوبى، پنجره ها و درهاى بیرونى فلزى، 
گرمایش بخارى و آبگرمکن، سرمایش کولر آبى، کابینتها متصل فلزى (همکف) چوبى (طبقه اول) و طبقه 
اول: به صورت سالن و آشپزخانه مى باشد ساختمان در ســمت شمالى داراى پیش آمدگى به سمت گذر در ط 
همکف و اول مى باشد (حدود 75 س) و سطح اشغال زمین آن نیز حدود 80 درصد مى باشد که بابت تخلفات 
صورت گرفته داراى بدهى به مبلغ فوق الذکر مى باشد و مدارك مالکیت منزل فوق به صورت قولنامه اى عادى 
متراژ عرصه نود مترمربع که بناى بدون پروانه ط همکف مسکونى 67/80 مترمربع و بناى بدون پروانه اول 
مسکونى 67/80 مترمربع، عدم رعایت عقب نشینى بدون پروانه در گذر شمال و احداث بالکن بدون پروانه که 
همگى با ادعاى تخریب شهردارى د کمیسیون مطرح که منجر به صدور راى نیز مى باشد (پیوست در پرونده) 
و وضعیت ط فوقانى آشپزخانه و بدون سرویس بهداشتى مى باشد و امکان تعبیه در قسمتى به صورت حمام و 
توالت مشترك ممکن مى باشد و امکان نفکین واحد صورتمجلس و ضد تفکیکى مجزا براى طبقات و مجزا 
نمودن آنها مبذول به صدور مجوز و اعالم رضایت شهردارى منطقه مى باشد و با لحاظ موارد اعالم شده ط اول 
به مبلغ 480/000/000 ریال توسط کارشناس برآورد گردیده (مجموع دو طبقه 1/050/000/000 ریال) که 
نظریه به طرفین ابالغ و مصون از اعتراض باقى مانده است و در حال حاضر منزل در تصرف خوانده مى باشد. 
متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالك مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و 
خرید در تاریخ 95/11/27 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع 
اجراى احکام حقوقى، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود 
که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى 

واریز نماید. م الف: 32940  اجراى احکام شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/10/1209
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420352400436 شــماره پرونده: 9409980352401064 شــماره بایگانی شعبه: 
941165 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و دادنامه غیابى 9509970352400989 این شعبه، محکوم 
علیهم:1- على اکبر صفیان فرزند بهروز 2- امید پورچهار لنگ فرزند مهدى متضامناً محکوم اند به 1- پرداخت 
مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/4/31 لغایت زمان 
وصول محکوم به و همچنین پرداخت مبلغ 8/290/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 7/200/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل همگى در حق محکوم له مجید صراف مامورى فرزند حسین به نشانى اصفهان سه راه صغیر 
کوچه الله پالك 18 – همراه 09133670913 با وکالت محمد ارشــدى فرزند رحیم به نشانى اصفهان خ 
نیکبخت پشت ساختمان دادگسترى ساختمان ادارى نیکبخت ط 4 واحد 101 کد پستى 8199861331 – 
همراه 09133670913 ، 2- پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بعنوان حق االجراء دولتى. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:32953 شعبه 24 

دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/1210 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350700460 شــماره پرونده: 9509980350700021 شــماره بایگانی شعبه: 
950022 بموجب  درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350704460 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350700811 محکوم علیها 1- حســینعلى آقایى به نشانى مجهول االمکان 2- جلیل 
اکبرى فرزند فیروز به نشــانى مجهول المکان متضامنًا محکومند به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 5/000/000 ریــال بابت هزینه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
سررسید چک به شــماره 798475- 94/11/25 تا زمان اجراى حکم وفق شــاخص تغییر قیمتهاى ساالنه 
اعالمى بانک  مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حق محکــوم له کتایون نوروزعلى فرزند حســین به 
نشانى استان اصفهان شهرستان خمینى شهر درچه خ شریعتى ك شــهید قدمعلى پناهى بن بست ترنم پ 
62 ك.پ 8431743771 ، و جلیل اکبرى محکوم اســت به پرداخت 160,000,000 ریال اصل خواسته و 
5/279/000 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
شماره 798474- 94/8/25 تا زمان اجراى حکم وفق شاخص تغییر قیمتهاى ساالنه اعالمى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم له و پرداخت حق االجراى دولت در حق صندوق دولت.(راى غیابى 
مى باشد)  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 

اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:32952 شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/10/1211 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800441 شــماره پرونده: 9309980350800526 شــماره بایگانی شعبه: 
930552 بموجب  درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350803913 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9309970350801708  حکم به محکومیت تضامنــى خواندگان 1- زینب عیــدى وند فرزند 
حسین مجهول المکان 2- حسن عیدى وند فرزند حمزه على به نشــانى مجهول المکان   به پرداخت مبلغ 
100442898 ریال به عنوان اصل خواســته و 3254000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 3610629 ریال 
بابت حق الوکاله در مرحله بدوى و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقاى حمید نورى به نشانى خ توحید 
جنب تاالر فرشچیان سرپرستى بانک مهر اقتصاد صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى مى باشد هزینه 
اجرا مبلغ 5/022/144 ریال است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحــو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)

م الف:32949 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/1212
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800442 شــماره پرونده: 9009980350801190 شــماره بایگانی شعبه: 
901204 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350803914 و شماره دادنامه مربوطه 
9109970350800500  خواندگان 1- عباس دهقان به نشانى اصفهان خ کهندژ دادسرا 2- بهرام حفیظى به 
نشانى اصفهان  درچه خ نواب صفوى کوچه شهید حفیظى پالك 249 ، 3- حمید رفیعیان به نشانى مجهول 
المکان 4- حمیدرضا صدوقى نژاد به نشانى اصفهان خ احمد آباد کوچه گلشن پالك 83  را متضامنا به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى (هزینه دادرسى و حق الوکاله) به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم مى نماید راى صاره 
نسبت به خواندگان غیابى است هزینه اجرا مبلغ 6/500/000 ریال مى باشد. مشخصات محکوم له: موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلى نیکوپناه به نشانى خ توحید جنب تاالر فرشچیان موسسه 
نیکوپناه  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف:32948  شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/10/1213
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 679/95 ش 51 ح خواهان بانک انصار با مدیریت آیت ا... ابراهیمى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیــت 1- مریم محمدى ف على اصغر 2- مرتضى قاســمى ف بهمــن تقدیم نموده 
 است. وقت رســیدگی براي روز شــنبه مورخ 95/12/17 ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه به نشانى هشت بهشــت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على 
(ع) مجتمع شــماره 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 33272 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه) /10/1340
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951375 خواهان حسن شهیدى دادخواســتی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 
فرشید ولیخانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/12/7 ساعت 9/30 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 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 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: 33344 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/10/1361



0606اقتصاداقتصاد 2861چهارشنبه  6  بهمن  ماه 

ویترین

قیمت گوشت گوسفند 
کاهش مى یابد

عضو هیئت مدیره انجمن واردکننــدگان فرآورده 
هاى خام دامى گفت: با کاهش تعرفه واردات گوشت 
قرمز از 26 به 5 درصد، در هفته هاى آتى شاهد روند 

کاهشى قیمت گوشت گوسفندى خواهیم بود.
بهزاد درخور اظهار داشــت: گوشت گوسفند در سبد 
مصرف خانواده ها جایگاه خاصــى دارد و قطعًا این 
کاهش تعرفه مى تواند در کاهش قیمت گوشــت 

گوسفندى مؤثر باشد.

گوشى جدید سامسونگ 
به بازار ایران آمد 

3 عضو جدید فعلى Galaxy A5 (2017)  سامسونگ 
با اختالف زمانى بسیار اندك نسبت به عرضه جهانى 

وارد بازار ایران شد.
اگر به تازگى قصد خرید گوشى هوشــمند میان رده 
داریــد بى شــک Galaxy A5 را مى تــوان یکى 
از بهتریــن انتخاب هــاى بازار در بــازه قیمت یک 
میلیون و 500 هزار تومان  دانســت. این گوشــى 
نسبت به مدل ســال گذشته بهبودهاى چشمگیرى 
داشته اســت. براى مثال به لطف دو درگاه مستقل 
تعبیه شــده، کاربر مى تواند به صــورت همزمان از 
دو ســیمکارت و کارت حافظه MicroSD استفاده 

کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه قیمت 
خودروهاى داخلى در مقایسه با هفته گذشته رشد 300 
تا 600 هزار تومانى را تجربه کرده است، گفت: در حال 
حاضر تغییرى در قیمت خودروهــاى وارداتى به وجود 

نیامده است.
سعید مؤتمنى اظهار داشــت: در حال حاضر تغییرى در 
قیمت خودروهاى وارداتى به وجود نیامده و حتى برخى 
از محصوالت مانند توسان سراتو با کاهش قیمت یک 
میلیون تومانى مواجه و با قیمت   88 و 144 میلیون تومان 

به فروش مى رسد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو افزود: پژو 405 با 

قیمت 30 میلیون و 100 هزار تومان معامله مى شود، در 
حالى که قیمت این خودرو هفته پیش 29 میلیون و 600 

هزار تومان بود.
وى تصریح کرد: پژو 206 تیپ 5 هم با رشــد 600 هزار 
تومان نسبت به هفته گذشــته 38 میلیون و 400 هزار 
تومــان و تیپ 2 این خــودرو هم با رشــد قیمت 500 
هزار تومانى بــا قیمت 33 میلیــون و 500 هزار تومان 
به فروش مى رســد. همچنین ســمند LX هم شــاهد 
رشد 500 هزار تومانى قیمت نســبت به هفته گذشته 
بود و با قیمــت 31 میلیون و 700 هــزار تومان معامله 

مى شود.

صنــدوق بین المللى پول بــا معرفى ایــران به عنوان 
هجدهمین اقتصاد بــزرگ دنیا پیش بینــى کرد تولید 
ناخالص داخلى ایران در سال 2017 از مرز1/5تریلیون 

دالر عبور کند.
برآوردهاى صندوق بین المللى پول نشان مى دهد تولید 
ناخالص داخلى ایران بر اساس شــاخص قدرت خرید 
در ســال 2016 به 1/45تریلیون دالر رسیده است. این 
رقم نسبت به ســال قبل از آن 81 میلیارد دالر افزایش 

داشته است.
بر اساس این گزارش ایران توانســته است در این سال 
جایگاه خود به عنوان هجدهمیــن اقتصاد بزرگ دنیا را 

حفظ کند و در رده بندى بزرگ ترین اقتصادهاى دنیا باالتر 
از کشورهایى مثل استرالیا، مصر، لهستان، هلند، امارات، 

نروژ و پرتغال قرار گیرد.
چین در این سال با تولید ناخالص داخلى 21/26 تریلیون 
دالرى باالتر از آمریکا و به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد 
بزرگ دنیا شناخته شده است. چین از سال 2014 جایگاه 
آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا را تصاحب کرده 
است. صندوق بین المللى پول پیش بینى کرده است تولید 
ناخالص داخلى ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در 
ســال 2017 نیز 92 میلیارد دالر افزایش یابد و به 1/55 

تریلیون دالر برسد.

خودرو در بازار 300 تا 
600 هزار تومان گران شد

عبور اقتصاد ایران از 
1/5تریلیون دالر در سال 2017

احضار
شــماره ابالغنامه: 9510103731004528 شماره پرونده: 9509983732000886 
شماره بایگانی شعبه: 951496 در پرونده کالسه 951496 شعبه 101 دادگاه کیفرى 
دو نجف آباد آقاى عباس عباسى فرزند اسداله، متهم است به ضرب و جرح عمدى و...، 
نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شــناخته نشده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 
قانون آیین دادرسی کیفري به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخه 95/12/7 ساعت 
9 صبح در شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ 
تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 3220 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 

(101 جزایى سابق)/10/1484
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9510100351212567 شماره پرونده: 9509980351200302 
شماره بایگانى شــعبه: 950386 آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر آقاى 
سیدعلى پور مستوفى به نمایندگى از شرکت بازرگانى ســایپا یدك نسبت به دادنامه 
شماره 9509970351201215 در پرونده کالسه 950386 ح 12 به طرفیت آقاى سید 
فضل اله ناجى اصفهانى فرزند مهدى تجدیدنظر نموده که با توجه به مجهول المکان 
اعالم شده تجدیدنظر خوانده مراتب حســب درخواست تجدیدنظر  خواه و دراجراى م 
73 ق ا د م یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از تجدیدنظر خوانده فوق 
دعوت مى گردد هرگونه پاســخى دارید ظرف ده روز از تاریخ انتشــارکتبا اعالم واال 
پس از مضى مهلت فوق و عدم پاســخ پرونده با همین کیفیت بــه دادگاه تجدیدنظر 
اصفهان ارسال خواهد شد. م الف: 33273 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 اصفهان/10/1278

احضار
شــماره ابالغنامــه: 9510100354805555 شــماره پرونــده: 
9509980363200449 شــماره بایگانى شعبه: 951187 آگهى احضار 
متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت) محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در پرونده 
کالســه 951187 براى محمد حســن ابراهیمى فرزند چنگیز به اتهام 
توهین، تهدید، افترا حســب شکایت آقاى هوشــنگ احمد، خانم فرزانه 
نیسانى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگى براى مورخه 1395/12/23 ساعت 9 تعیین گردیده است.

با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین  دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه  حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 33282  شعبه 
122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) (مجتمع شهید 

بهشتى)/10/1273

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354206266 شماره پرونده: 9509980365801088 
شماره بایگانی شعبه: 951290 شاکى لیال اسحاقى دادخواستى به طرفیت متهم 
الیاس الیزال زبه خواسته ترك انفاق تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان (116 جزایى 
سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و به کالسه 9509980365801082 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/11 و ساعت 11:45 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 33293 
شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(116 جزایى سابق)/10/1266

احضار
شــماره ابالغنامــه: 9510100354805376 شــماره پرونــده: 
9509980365300608 شــماره بایگانــى شــعبه: 950963 محاکم 
کیفرى دو دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت 
شــماره در پرونده کالســه 950963 براى عادل غوابخــش به اتهام 
توهین، تهدید، افترا حسب شــکایت آقاى بیژن بخشعلى پور، تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخه 1395/12/24 ساعت 12 تعیین گردیده است.با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین  دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهــت دفاع از اتهام 
انتســابى در وقت مقرر در دادگاه  حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 
33284 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق)

 (مجتمع شهید بهشتى)/1275 /10
احضار

شــماره ابالغنامــه: 9510100354805545 شــماره پرونــده: 
9509980363000073 شــماره بایگانی شعبه: 951157 آگهى احضار 
متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت) محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در پرونده 
کالسه 951157 براى لطیف بساطى وند فرزند عبداله به اتهام توهین و 
تهدید حسب شکایت آقاى مهدى چم ســورکى فرزند اردشیر تقاضاى 
کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخه 1395/12/25 ســاعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفري مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 33283 شعبه 
122 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (122 جزایى سابق) مجتمع شهید 

بهشتى/10/1274

ابالغ  
پیشنویس آگهى ابالغ شــکایت مهدى فوالدى علیه رضا عارف فرزند 
محمود به اتهام انتقال مال غیر و...، از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
941322 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشــار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 
33247 شعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/10/1268

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509970353701773 دادنامــه:  شــماره 
9509980358000051 شــماره بایگانــى شــعبه: 950117 شــاکى:

 آقاى ایمان براهیمى فرزند ســیف اله به نشــانى: اصفهــان- اصفهان خ 
رودکى ك شب بیدار ك ش عبدى ساختمان یاس ط همکف، متهم: آقاى
نشــانى:  بــه  حســنعلى  فرزنــد  میرآبــادى  قاســمى  احمــد   
اصفهــان- اصفهــان خ ارتــش جنــب پــب هوایــى حســین اباد 
اتهــام :  (مجهول المــکان)،  قاســمى  اتومبیــل  نمایشــگاه 
خیانــت در امانــت، گردشــکار: دادگاه با توجــه بــه اوراق و  محتویات 
پرونــده ختــم رســیدگى را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت به 
صــدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصــوص اتهــام آقــاى 
احمــد قاســمى فرزنــد حســنعلى متولــد 1359 متــوارى دائــر بــر

 خیانت در امانت نسبت به خودرو پراید شماره انتظامى 946 ن 44  ایران 13 با 
توجه به شکایت آقاى ایمان ابراهیمى فرزند سیف ا... اظهارات گواه، تحقیقات 
انجام شده توسط نیروى انتظامى به شرح  صفحه 16 پرونده مبنى بر تعطیلى 
نمایشگاه اتومبیل متهم و نظر به اینکه متهم به رغم احضار وى از طریق نشر 
آگهى در روزنامه در جلسه دادرسى حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده 
است و با امعان نظر به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مضبوط در 
پرونده ارتکاب بزه انتسابى از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است، لذا دادگاه 
با استناد به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان

 مى باشد. م الف: 32951 بهرامى رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (111 جزایى سابق)/10/1222

ابالغ راي
شــماره دادنامــه: 9509970353702043 شــماره پرونــده: 
9309980359300618 شــماره بایگانى شعبه: 940511 شاکى: آقاى 
فرشاد نیکان پور فرزند حسینعلى به نشــانى: نجف اباد امیراباد خ شهید 
طاهرى پ 62 ، متهمیــن: 1- میثم آقازاده فرزند عنایت به نشــانى * 
2- خانم ناهید فالح مقدم فرزند حمزه به نشــانى: امل جاده محموداباد 
خ طالب املى دریاى 45 منزل 3- خانــم حمیده فاتحى دهگالن فرزند 
محمدصدیق به نشانى: شهرستان اصفهان، اتهام : سرقت، راى دادگاه: 
در خصوص اتهام 1- خانم حمیده فاتحى دهگالن فرزند محمدصدیق 
متــوارى 2- ناهید فالح مقدم فرزنــد حمزه متــوارى 3- میثم اقازاده 
متوارى هر سه متهم هستند به مشارکت در ســرقت یک میلیون ریال 
وجه نقد و یک عدد کارت عابر بانک ملى حســب شکایت آقاى فرشاد 
نیکان پور و گزارش یگان انتظامى به شــرح صفحه یک که داخل یک 
کیف دســتى قرمز رنگ بوده در بخش گوارش تخت 22 بیمارســتان 
الزهرا ســرقت شــده که مبلغ 1/700/000 تومان از کارت عابر بانک 
موصوف به حســاب متهمین واریز و انتقال وجه صورت گرفته اســت، 
دادگاه با توجه به شــکایت آقاى فرشــاد نیکان پور فرزند حســینعلى و 
استعالم انجام شده از بانک و اداره ثبت احوال جهت شناسایى متهمین 
و نظر به دفاعیات متهم ناهید مقدم نزد بازپــرس محترم مجرى نیابت 
دادسراى امل که اظهار نموده کارت عابر بانک ملى وى را سرقت کرده اند 
و عدم ارائه دلیل و مدرك دال بر ســرقت عابر بانک خود و عدم حضور 
مجدد وى با احضاریه کتبى در شــعبه موصوف و تصاویر تهیه شــده از 
احد از سارقین در حین اســتفاده از عابر بانک و نظر به اینکه متهمین به 
رغم ابالغ احظاریه از طریق نشــر آگهى در روزنامه در جلســه دادرسى 
حاضر نشــده و الیحه دفاعیه نیز تقدیــم ننموده اند و بــا امعان نظر به 
کیفرخواست صادره و ســایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب 
بزه انتســابى از ناحیه ایشــان محرز و مسلم اســت لذا دادگاه با استناد 
به بند 3 ماده 656 قانــون تعزیرات مصوب 1375 و مــاده 215 قانون 
مجازات اســالمى 1392 هر یــک از متهمین را به تحمل یک ســال 
حبس تعزیرى شصت ضربه شــالق تعزیرى محکوم مى نماید حکم به 
محکومیت متهمین به رد مال مســروقه به شرح موصوف صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 32950 بهرامى رئیس شعبه 111 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان

 (111 جزایى سابق)/10/1223

ابالغ  
پیشنویس آگهى ابالغ شکایت سارا کوجانى علیه غالمحسین خسروى 
فرزند حفیظ اله به اتهام ایراد صدمه بدنــى عمدى- ترك نفقه و توهین 
و...، از طرف این دادســرا در پرونــده کالســه 931655 تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محــل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى 
در امــور کیفرى مراتب بــه نامبرده ابــالغ تا ظرف یک مــاه از تاریخ 
انتشــار آگهى در شعبه 21 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 
33248 شــعبه 21 بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان

 اصفهان/10/1270

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509970353408913 دادنامــه:  شــماره 
9409980365100700 شماره بایگانى شــعبه: 940675 شکات: 1- آقاى 
سیامک احمدى نورالدین وند فرزند حســنعلى به نشانى: شهرستان اصفهان 
خ کهندژ مادى سودان فرعى چهارم بن هفتم پ 83 ،  2- خانم هما احمدى 
نورالدین وند فرزند صفدر به نشان: شهرستان اصفهان خ کهندژ حله سودان 
ك اســالمى فرعى چهارم بن هفت پ 83 ، متهم: آقــاى غالمرضا دوامى 
هنگام فرزند محمدحسن به نشانى: شهرســتان اصفهان خ شریعتى شرقى 
جنب مدرسه علوى پ 1، اتهام ها : 1- مزاحمت تلفنى 2- توهین به اشخاص 
عادى، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص شکایت 
آقاى سیامک احمدى نورالدین وند و خانم هما احمدى نورالدین وند علیه آقاى 
غالمرضا دوامى هنگام فرزند محمدحسن دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنى از توجه 
به محتویات پرونده و شکایت شکات و استعالم بعمل آمده از مخابرات و عدم 
حضور متهم و عدم ایراد دفاعى از طرف متهم و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابى به نامبرده محرز است و به استناد ماده 641 قانون مجازات 
اسالمى بخش تعزیرات و با رعایت ماده 66 قانون مجازات اسالمى مصوب 
ســال 92 متهم موصوف را به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزاى نقدى 
جایگزین از شــش ماه حبس تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 32957 دویستى رئیس شعبه 108 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (108 

جزایى سابق)/10/1221

مدیرعامل شرکت ملى گاز در یک نشست خبرى با بیان 
اینکه بعد از قطع گاز ترکمنستان به ایران خوشبختانه در 
هیچ نقطه اى از کشور با افت فشار مواجه نشدیم، گفت: 
در حال حاضر 300 هزار کیلومتر شــبکه انتقال گاز به 
همراه 70 ایســتگاه تقویت فشــار گاز را به 21 میلیون 

مشترك مى رساند.
به گزارش فارس، حمیدرضا عراقى با اشاره به اینکه در 
برخى از روزها مجبوریم براى آ نکه در مناطق شــمال 
کشــور با افت فشــار مواجه نشــویم گاز CNG استان 
مازندران را قطع کنیم، تصریح کرد: این موضوع نیز پس 

از برطرف شدن مشکل حل خواهد شد.
وى با اشاره به قطع شــدن صادرات گاز ترکمنستان به 
ایران که تنهــا 2 درصد از گاز کشــور را تأمین مى کرد، 
افزود: این قرارداد در زمان آقاى هاشمى رفسنجانى منعقد 
شد و در آن برهه قرارداد بسیار خوبى بود زیرا ترکمنستان 
یک کشور تازه استقالل یافته محسوب مى شد که نیاز 
مبرم به برقرارى ارتباط با کشــورهاى همسایه داشت 
حتى در آن زمان ترکمنســتان با قحطى مواجه مى شود 
که ریاست جمهورى وقت کیسه هاى آرد را به آنجا ارسال 
مى کند که بر این اساس خود را مدیون ایران مى دانستند.
عراقى ادامه داد: در آن زمان شبکه گاز استان مازندران 
به گاز ترکمنستان وابســته بود و تقریبًا 30 میلیون متر 
مکعب گاز باید به این کشور وارد مى کردیم. اما در سال 
86 ترکمنستان ادعا مى کند که قیمت گاز را باید باال ببرد 
به همین دلیل سعى داشته با قطع گاز بتواند حرف خود را 

به کرسى بنشاند که بر این اساس 350 دالر در ازاى هر 
هزار متر مکعب گاز درخواست کردند که شرکت ملى گاز 
در آن زمان نیز از طریق انتقال طال و یا پول نقد به صورت 
چمدانى آن هزینه را پرداخت کرد تا گاز ترکمنســتان 

قطع نشود.

این مقام مسئول اظهار داشت: پس از آنکه دولت جدید 
مذاکرات خود را با ترکمنستان انجام داد قرار شد در کنار 
پول نقد بتوانیم کاالى موردنیاز ترکمنستان را نیز صادر 
کنیم که این موضوع مورد موافقت ترکمنستان نیز قرار 

گرفت. 

وى اضافه کرد: تا همین چند وقت اخیر مشــکلى بابت 
انتقال پول نداشتیم و کارها به صورت روتین انجام مى شد 
اما به یک باره ترکمنستان اعالم کرد که باید بدهى دو 
میلیارد دالرى خود را دریافت کند. بر این اساس ما سریعًا 

به ترکمنستان رفتیم و مذاکرات خود را آغاز کردیم.

مدیرعامل شــرکت ملى گاز  گفت: در مذاکره آذر ماه با 
آنها اعالم کردیم ما مى توانیم پس از بررسى هاى صورت 
گرفته بین دو کشور بدهى خود را در مدت 12 ماه پرداخت 
کنیم و آنها نیز این موضوع را قبول کردند اما به یک باره 
12 ساعت بعد از این توافق گاز صادراتى خود را به ایران 

قطع کردند.
وى ادامــه داد: ما به هیچ عنــوان زیر بــار ادعاى آنها 
نمى رویم و آنها باید در جلسات و مذاکرات شرکت کنند و 

ادعاى خود را ثابت کنند.
عراقى افزود: مراحل ارسال پرونده به داورى سوئیس آغاز 
شده است و قبل از ارسال این پرونده ترکمنستان باید به 

میز مذاکره بیاید.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پیش از این جلسه قیمت 
گاز توافقى بود و پس از آن براســاس فرمول تعیین شد، 
خاطرنشان کرد: فرمول نیز تابعى از قیمت نفت است. اما به 
طور قطع من اعالم مى کنم که ترکمنستان اشتباه بزرگى 

کرد که گاز صادراتى خود را با ایران قطع کرد.
عراقى تأکید کــرد: در مذاکراتى که وزیــر نفت با طرف 
ترکمنستانى داشــت قرار بر این بود که بدهى ما تبدیل 
به وام 5 درصد بین المللى شــود که بر این اســاس طرف 
ترکمنســتانى هرگز نمى توانســت گاز خــود را به روى 
ایران ببندد. وى افزود: ما مشکلى براى پرداخت پول گاز 
ترکمنستان نداشــته ایم و پول از طریق بانک ها پرداخت 
مى شد و اما بحث سر این است که پولى وجود نداشت که 

پرداخت کنیم.

مدیرعامل شرکت ملى گاز،جزئیات قطع گاز از ترکمنستان را تشریح کرد   

عهد شکنى ترکمنستان 12 ساعت بعد از توافق با ایران
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در پایان هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، استقالل جاى 
سپاهان را در رده چهارم گرفت.

در پایان رقابت هاى این هفته،  اســتقالل موفق شد با 
پیروزى پرگل در آبادان به رتبه چهارم جدول برسد و جاى 
ســپاهانى را بگیرد که در اهواز برابر استقالل خوزستان 

متوقف شد.  
سه تیم مدعى قهرمانى یعنى پرسپولیس، تراکتورسازى و 
ذوب آهن اما با پیروزى هاى مشابه یک بر صفر اختالف 

خود را با تیم هاى پایین تر خود بیشتر کردند.
  نگاهى داریم به اتفاقات دیدار دو تیم اصفهانى در این هفته 

به همراه گفتگو با بازیکنان.

بازگشت ذوب آهن به روند پیروزى ها
ذوب آهن براى اینکه بتواند همچنان در کورس مدعیان 
جدول لیگ بماند احتیاج به 3 امتیاز بازى در مقابل فوالد 
خوزستان و یاران نعیم سعداوى داشت و در طرف دیگر 
فوالد هم به قصد گرفتن امتیاز و جبران شکست دور رفت 

خود به دیدار ذوب آهن آمده بود.
شاگردان مجتبى حسینى با اطالع از ضعف تیم فوالد بر 
روى ضربات ایستگاهى و کوتاهى قد مهرداد طهماسبى 
در همان یک ربع ابتدایى توسط محمدرضا حسینى به گل 

رسیدند تا براى رسیدن به پیروزى امیدوار شوند.
 بعد از گل ذوب آهن و در جریــان 75 دقیقه ادامه بازى، 
فوالد خوزستان براى جبران گل خورده پیش کشید ولى 
دفاع بسیار خوب ذوب آهن اجازه گلزنى به فوالد نداد تا 
نماینده فوتبال اصفهان باز هم با شکست فوالد به یک 
برد شیرین دیگر دست پیدا کند و جایگاه خودش روى پله 

سوم جدول لیگ را حفظ کند.

  موقعیت ســوزى ها، کارمان را سخت کرده 
است

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن  در مورد این دیدار گفت: 
«موقعیت  سوزى در چند بازى گذشته کارمان را سخت 

کرده است.»
مهدى رجب زاده  افزود: «هر بازى یک اتفاقات جدید و 
خاصیت هاى جدید دارد. دیدار با فوالد بازى سختى براى 
ما بود و خدا را شکر توانستیم یک گل بزنیم و ببریم. البته 
چندین موقعیت خوب هم داشتیم که تبدیل به گل نشد.»

وى ادامه داد: «فوالد با توجه به شکست سنگین هفته قبل 
قطعاً مى آمد که جبران مافات کند.آنها هم مى توانستند 

دروازه ما را باز کنند که این اتفاق رخ نداد.»
مهاجم ذوب آهن اظهار داشت: «موقعیت  سوزى در چند 
بازى گذشته کارمان را سخت کرده است. امیدوارم شرایط 

تیم مان بهتر شود و نتایج بهترى بگیریم.»
رجب زاده درباره فاجعه ساختمان پالسکو و شهداى آتش 
نشان گفت: «صحبت هاى زیادى در این باره شده است 
اما به نظر من آنها از جان گذشته بودند. آتش نشان بودن، 
روح بزرگى مى خواهد و هرکسى نمى تواند عواقب آن را 

بپذیرد، خدا رحمتشان کند.»

پیروزى مان تقدیم به آتش نشان ها
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن هم در مورد مصاف تیم 

متبوعش با فوالد خوزستان گفت: «خوشحالم 
که توانستیم بازى را ببریم و به آتش نشان ها 

هدیه کنیم.»
محمدرضا حسینى  با اعالم این مطلب 
اظهار داشــت: «برد خوبى بود و خدا را 
شکر توانستیم به آنچه کادر فنى گفته بود 

در زمین عمل کنیم.»
وى افزود: «خیلى زود توانســتیم به گل 

برســیم و در ادامه نیز به خوبــى از گلمان 
محافظت کردیم. به جز نیمه اول که حریف چند 

موقعیت داشت در نیمه دوم توانستیم با دفاع تیمى 
خوب مهارشان کنیم. در ضد حمالت مى توانستیم 

بیشتر گل بزنیم اما این اتفاق رخ نداد.»
هافبک ذوب آهن درباره گلى که به ثمر رســاند و 
شادى بعد از گلش که مربوط به آتش نشان ها بود، 

تصریح کرد: «زحمت بازیکنــان را تبدیل به گل کردم. 
دیدارهاى این هفته در کل تحت تأثیر شــهادت آتش 
نشان ها بود و خوشحالم که توانستیم بازى را ببریم و به 

آتش نشان ها هدیه کنیم.»

 فرهنگ برد را پیدا کرده ایم
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن از بازگشت تیمش به سوى 
روند پیروزى ها خشنود است. رشید مظاهرى در مورد این 
دیدار گفت: «اولین چیزى که یاد گرفتیم خوب دفاع کردن 

است و نشان دادیم که فرهنگ برد را پیدا کرده ایم.»
وى در ادامه افــزود: «در دیدار با فوالد خیلى خوب بازى 
کردیم و خوب دفاع کردیم و به حریف ضد حمله زدیم. 
فکر مى کنــم در مجموع تیم ما خوب بــود و همه واقعًا 

مى خواستیم که ببریم.»
مظاهرى اظهار داشت: «از بازیکنان مى خواهم که همین 
تمرکز را حفظ کنند تا بتوانیم خودمان را به باالى جدول 
نزدیک و نزدیک تر کنیم. هیچ چیز غیر ممکن نیست.»

دروازه بان ذوب آهن درباره کــم گل خوردن ذوب آهن 
گفت: «اولین چیزى که یاد گرفتیــم خوب دفاع کردن 
است و فرهنگ برد را پیدا کرده ایم. ما در بعضى  بازى ها 
پیروز نمى شوم ولى در عین حال شکست هم نمى خوریم 
و این یعنى فرهنگ برد. ما حدود 9 یا ده هفته اســت که 

نباخته ایم.»

همه در سوگ فاجعه پالسکو
به مانند ســایر دیدارهاى هفته هجدهم لیگ برتر بازى 
تیم هاى ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان در ورزشگاه 
فوالدشــهر هم به شدت تحت تأثیر ســانحه غم انگیز 

ساختمان پالسکو بود.
مراسم ابتدایى مسابقه با حضور نمادین آتش نشان ها برگزار 
شد و عوامل دو تیم با اهداى گل به شهداى آتش نشان 

اداى احترام کردند.
 اما این تنها دقایق ابتدایى مســابقه نبود که تحت تأثیر 
حادثه پالسکو قرار داشــت بلکه آن اتفاق تلخ بر کلیت 
بازى نیز سایه افکنده بود. جداى از آنکه نفرات هر دو تیم 
با بازوبند مشکى بازى کردند تک گل ذوب آهن که توسط 
سیدمحمدرضا حسینى به ثمر رسید نیز به جانباختگان 

ساختمان پالسکو تقدیم شد.

دیدار پر جنب و جوش سپاهان در غدیر
 اما به سراغ دیدار زردپوشــان در اهواز برویم. جایى که 
حاصل دوئل ویسى با شاگردان ســابقش در یک دیدار 

پرجنب و جوش یک امتیاز بود.
  عبدا... ویسى در حالى با ســپاهان براى اولین بار در 

ورزشگاه غدیر اهواز برابر تیم فصل قبل خود 
قرار مى گرفت که با یک ترکیب هجومى 

به دنبال کسب هر 3 امتیاز بازى بود.
بازى اما با برترى 
ل  ســتقال ا

خوزستان 

در تصاحب تــوپ و میدان آغاز شــد و این شــاگردان 
پورموســوى بودند که چند موقعیت جدى روى دروازه 
سپاهان ایجاد کردند. در حالى که برترى با میزبان بود اما 
سپاهان روى یک ضد حمله روى ارسال فرید کریمى به 
پنالتى رسید تا مسعود حسن زاده مجدداً براى تیمش گلزنى 
کند و این تیم پیش بیافتد. در ادامه با ارائه یک بازى دفاعى 
از سوى سپاهان، اســتقالل خوزستان با وجود حمالت 
زیاد در ایجاد موقعیت ناکام بود تا اینکه در دومین دقیقه 
اوقات تلف شــده روى یک پرتاب بلند «نانگ» بازى را 

به تساوى کشاند.
در نیمه دوم ویســى با به زمین آوردن رسول نویدکیا به 

زمین و بیرون کشیدن سهرابیان، هم ضعف تیمش در 
بازى سازى را رفع کرد و هم دفاع متزلزل نیمه نخست را با 
بردن حاج صفى به پست دفاع چپ ترمیم کرد. سپاهان که 
در نیمه دوم بازى را به تعادل کشانده بود همانند استقالل 
خوزستان به دنبال 3 امتیاز بود و همین باعث شده بود بازى 
با سرعت باال و موقعیت هاى زیاد دنبال شود. در حالى که 
دو تیم در نیمه دوم نتوانسته بودند دروازه یکدیگر را باز کنند 
این استقالل خوزســتان بود که ده دقیقه مانده به پایان 
بازى صاحب ضربه پنالتى شد اما مهدى مؤمنى ضربه را 
به آسمان زد تا تفاوتى بین دو تیم رقم نخورد و یک امتیاز 
حاصل کار استقالل خوزستان و سپاهان باشد. شرایط این 
دیدار به گونه اى رقم خورد که عبدا... ویسى مانند دیدار با 
پدیده نه دچار افت فشار شود و نه اینکه مانند دیدار با نفت 
تهران به بیمارستان منتقل شود و این مى تواند خبر خوبى 
براى سپاهانى ها باشد که سرمربى شان از این دیدار، سالم 

به اصفهان بازگشت!

حل معضل پنالتى
 یکى از نکات جالب توجه این دیدار که در رســانه ها نیز 
بازتاب یافت این بود که مسعود حســن زاده در دومین 
مسابقه خود با پیراهن سپاهان موفق شد دومین گلش را 
براى این تیم به ثمر برساند تا بر درستى خریدش در نقل 
و انتقاالت نیم فصل صحه گذاشته باشد. البته برخالف 
دیدار هفته قبل برابر نفت تهران، حســن زاده در جریان 
مسابقه موفق به گشــودن دروازه استقالل خوزستان 
نشد بلکه از روى نقطه پنالتى دروازه میزبان اهوازى را باز 

کرد.
با وجود این، گلزنى حسن زاده از روى نقطه پنالتى را هم باید 
به فال نیک گرفت به خصوص که سپاهان در فصل جارى 
پنالتى هاى زیادى را هدر داده بود. مهرداد محمدى، احسان 
حاج صفى و پدرو هنریکه بازیکنانى هستند که به ترتیب 
در دیدار برابر تیم هاى پدیده مشهد، ماشین سازى تبریز 
و فوالد خوزستان در هفته هاى اول، ششم و یازدهم لیگ 
برتر موفق نشدند تا دروازه حریف را از روى نقطه پنالتى باز 
کنند. حاج صفى یک پنالتى حساس را هم در نیمه نهایى جام 

حذفى برابر نفت تهران از دست داد.
البته فرید بهزادى کریمى هم پیش تر در دیدار برابر نفت 
تهران از هفته دوم لیگ برتر در گلزنى از روى نقطه پنالتى 
موفق عمل کرده بود. حاج صفى نیز در مرحله یک چهارم 
نهایى جام حذفى دروازه سایپا را از روى نقطه پنالتى باز کرد.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که آیا مهاجم جدید 
ســپاهان در دیدارهاى آینده نیــز مأمور زدن 

شــد پنالتى هاى احتمالى این تیم خواهد 
و در ادامه 

هم موفق به گل کردن آنها مى شود یا خیر.

  به دنبال کسب سهمیه هستیم
احسان حاج صفى کاپیتان تیم سپاهان در مورد این دیدار 
معتقد است که استقالل خوزستان روز بهترى را پشت سر 

گذاشته است. 
احسان حاج صفى  در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
«نگاهمان به صدر جدول است و در این بازى براى برد وارد 
میدان شدیم. در این بازى موقعیت هاى کمى خلق کردیم 

و مى توانستیم بهتر ظاهر شویم.»
وى در خصوص تیم استقالل خوزستان گفت: «بازیکنان 
اســتقالل، بســیار خوب و جنگنــده بودنــد اگرچه ما 

مى توانستیم بر روى ضد حمالت مؤثرتر باشیم.»
حاج صفى ادامه داد: «به آینده امیدوار بوده و در بازى هاى 
پیش رو عملکرد بهترى خواهیم داشت اما نیاز به فرصت 

داریم.»
وى تصریح کرد:  «در لیگ امسال تمامى بازى ها دشوار 
است و نمى توان گفت که بازى آسانى در پیش داریم لذا 

باید بیش از پیش تالش کنیم.»
کاپیتان تیم ســپاهان اصفهان در پایان گفت: «سپاهان 
همیشه در بین تیم هاى باالى جدول قرار داشته و در این 

فصل نیز تالش مى کنیم سهمیه آسیایى کسب کنیم.»

شعارها هماهنگ شده بود
هافبک تیم فوتبال استقالل خوزستان هم در مورد این 
دیدار و شعارهایى که علیه وى سر داده شد، گفت:  «در بازى 
با سپاهان ناسزاها دقیقاً هماهنگ شده بود چون هواداران 
اهوازى سپاهان هم همراه با بقیه شروع به ناسزاگویى علیه 

من کردند.»
 مهدى مؤمنى  در خصوص پست اینستاگرامى خود مبنى 
بر خداحافظى از جمع آبى پوشان خوزستانى بعد از خراب 
کردن پنالتى در بازى با سپاهان، اظهار داشت: «این تصمیم 
من اصًال ربطى به خراب کردن پنالتى نداشت چون این 
پنالتى روى خالقیت فردى خودم به دست آمده بود که حاال 

خراب شدن آن براى هر بازیکنى ممکن است رخ دهد.»
وى ادامه داد: «این تصمیم من بخاطر این بود که در بازى 
با سپاهان از دقیقه 5 تا آخر بازى به خودم و خانواده ام ناسزا 
گفتند. این مسئله باعث شد کنار مباحث مالى باشگاه که 

همه وعده و وعید بوده، چنین تصمیمى را بگیرم.»
هافبک تیم فوتبال استقالل خوزستان درباره اینکه علت 
ناسزا گفتن تماشاگران اهوازى در ورزشگاه از همان دقایق 
ابتدایى چه بود، تصریح کرد: «به نظرم این مسئله از بعد از 
بازى با استقالل شروع شد که محمد طیبى پس از اخراج، 
بازوبند کاپیتانى را به من داد. همانجا من به "محمد" گفتم 
بازوبند را به چه کسى بدهم که با قاطعیت گفت  خودت به 

عنوان بازیکن قدیمى تیم باید بازوبند را ببندى. »
مؤمنى خاطرنشان کرد: «همین 
مســئله باعث شد 
لیدرها از تمرین 
فــرداى بــازى 
اســتقالل،  بــا 
نسبت به این قضیه 
موضعگیرى کنند و ناسزا 
بگویند. در بازى با سپاهان هم این 
مسئله دقیقاً هماهنگ شده بود چون هواداران 
اهوازى ســپاهان هم همراه با بقیه شــروع به 

ناسزاگویى علیه من کردند.»
هافبک تیم فوتبال اســتقالل خوزستان در 
پایان گفت: «همانطور که گفتم به جز ناسزا 
گفتن ها، مشکالت مالى، دلیل دیگرى است 
که باعث شــده تصمیم به جدایى بگیرم. 
من حتى از همه دیرتر پــول گرفته ام اما 
واقعاً دیگر این شرایط برایم قابل تحمل 
نیست و اگر وعده ها عملى نشود قطعًا 

جدا خواهم شد.»

تایم اوت

شکست در حســاس ترین بازى این هفته لیگ جعلى 
امارات باعث شــد تا بعد از چند هفته شــایعات مختلف 
سرمربى موفق و سرشناس باشگاه العین از سمت خود 

کنار برود. 
العین بعد از ناکامى در فینال لیگ قهرمانان آســیا برابر 
چونبوك کره جنوبى نتوانست به بحران هاى خود در لیگ 
جعلى امارات پایان دهد تا بعد از شکست برابر الجزیره در 
بازى بزرگ این هفته با استعفاى مربى موفق و سرشناس 

خود روبه رو شود.
 «زالتکو دالیچ» مربى کروات العین که اتفاقاً رابطه بسیار 
خوبى با «برانکو ایوانکوویچ» سرمربى پرسپولیس دارد 

بعد از تمام فشارها و انتقاداتى که رسانه هاى اماراتى از 
او انجام دادند بالفاصله بعد از شکست شاگردانش برابر 
الجزیره استعفاى خود از هدایت العین را رسماً اعالم کرد. 
این مربى در تأیید این تصمیم گفت: «با مدیران باشگاه 
العین صحبت کردم و نمى خواهیم براى هیچکســى 
مشکل ساز شویم. زمان رفتن من از تیم العین فرا رسیده 
و بخاطر همه چیز تشکر مى کنم.» العین امارات در گروه

C لیگ قهرمانان آســیا با تیم هاى ذوب آهن اصفهان و 
االهلى عربســتان قرار دارد. تیم چهارم این گروه نیز با 
بازى مرحله پلى آف از میان تیم هاى بنیادکار ازبکستان و 

الجیش قطر انتخاب خواهد شد.

بعد از چنــد عکس یــادگارى در تعطیالت ســال نو 
میالدى، دیگر خبــرى از علیرضا حقیقى در دســت 
نیست. دروازه بان سابق تیم ملى ایران که پس از قطع 
همکارى با ماریتیمو بدون تیم مانده اســت همچنان 
در اروپا مانده و دنبال باشگاهى جدید مى گردد. او که 
یکى دو ســال دروازه بان اول تیم ملى ایران بود و در 
جام جهانى و جام ملت هاى آســیا نیز به میدان رفت، 
حاال نه تنها بدون باشگاه اســت بلکه تیم ملى را نیز از 
دســت داده و دیگر مورد اعتمــاد کارلوس کى روش 

نیست.
حقیقى که گویا در لندن مانــده و تمرینات اختصاصى 

خــود را آنجا انجــام مى دهــد، فقط چنــد روز دیگر 
فرصت دارد تا تیم جدیدى را بــراى ادامه فوتبال خود 
انتخاب کنــد. با پایان نقــل و انتقاالت زمســتانى او 
دیگر نمى توانــد قراردادى امضا کنــد و معموًال هیچ 
تیمى جذب دروازه بان را به روزهــاى پایانى موکول 

نمى کند.
با این اوصاف حقیقى شاید باز هم بدون تیم بماند و این 
یعنى دعوت نشدن دوباره به تیم ملى ایران که یکى از 
نکات ویژه رزومه ســال هاى اخیر حقیقى است. البته 
ســایپا براى جذب حقیقى ابراز عالقه کرد اما پاسخى 

از او دریافت نکرد.

حقیقى 
بدون تیم در لندن

کناره گیرى  
سرمربى رقیب ذوب آهن  

ضرر 2/3میلیاردى استقالل
باشگاه استقالل نمى تواند از خریدهاى جدیدش استفاده 
کند. فیفـا بخاطـر دیرکـرد در پرداخت بدهـى «عادل 
شیحى» بازیکن آلمانى این تیم در فصل گذشته چنین 
جریمه اى براى آبى ها در نظر گرفته تا عمًال خرید آندو و 

جباروف، الکى باشد. 
اسـتقالل براى جذب کاپیتـان تیم ملـى، 500 میلیون 
براى یک نیم فصل بـه تیموریان پرداخـت خواهد کرد 
و سـرور جباروف هـم قـراردادى 1/5 سـاله بـه ارزش 
500 هـزار دالر بـا ایـن باشـگاه امضـا کـرده اسـت.

با توجه به اینکه گفته مى شود خریدهاى جدید استقالل 
حق بازى براى این تیم را ندارند، بدین ترتیب با توجه به 
قیمت سـه هزار و700 تومانى هـر دالر در بـازار امروز، 
استقالل بیشـتر از 2/3 میلیارد تومان بابت جذب آندو و 
جباروف هزینه کرده که گویا چیـزى جز ضرر براى این 

باشگاه نخواهد بود.

پیشنهاد اروپایى براى 
تغییر تابعیت  

لژیونـر اصفهانى از وضعیـت هندبال ملى بـه هیچ وجه 
رضایت ندارد. سـجاد اسـتکى که در حـال حاضر براى 
تیم دینامو بخارست رومانى بازى مى کند از بالتکلیفى 
تیم ملـى هندبـال ایـران بـه شـدت گالیه مند اسـت.

این هندبالیسـت 26 سـاله اصفهانى اعتراض خود را به 
شرایط موجود با انتشار ُپستى در صفحه شخصى خود در 
اینستاگرام علنى کرد و در عین حال مدعى شد که حتى 
از کشورهاى اروپایى براى تغییر تابعیت پیشنهاد دارد اما 
به گفته خودش عالقه مند است تا افتخارات ورزشى را در 

سطح ملى تنها با پرچم ایران کسب کند.

  به مسعود کارت داد و 
به نام من نوشت!

ماجـراى داورى احمد صالحـى در بازى پرسـپولیس و 
گسترش فوالد دارد بیخ پیدا مى کند. صالحى در گزارش 
بازى نوشته است که اخطار اول بازى را به «مگنو باتیستا» 
داده و براى همین مسـعود ابراهیـم زاده را از بازى اخراج 
نکرده است. این در حالى است که ابراهیم زاده تأیید کرد 
که دواخطار از داور گرفته.  باتیستا هم مدعى شده اصًال 

کارى نکرده که بابت آن اخطار بگیرد.
باتیسـتا گفت: «نمى دانم داور در آن صحنـه چرا چنین 
اشتباه خنده دارى را مرتکب شد. او ابتدا کارت زرد دوم را 
به مسعود ابراهیم زاده داد و بعد کارت زرد را به نام من ثبت 
کرد. داور از من پرسید که شماره پیراهنت چند است؟ من 
هم هر چقدر به او گفتم که من خطا نکردم، قبول نکرد. 
مگر داور، کمک ندارد؟! اصًال من در طول مسابقه کارت 

زردى دریافت نکردم.»

 توفیق اجبارى براى 
منصوریان؟

خبر حکم فیفا درباره محرومیت باشگاه استقالل از نقل 
وانتقاالت زمستانى شاید در وهله اول خبر شوکه کننده اى 
براى کادر فنى و هواداران این تیم باشـد. اما اگر از زاویه 
دیگرى به آن نگاه کنیم شـاید به نفع این تیم هم باشد. 
اگر این مشکل حل نشود و آندو و جباروف و چشمى وارد 
لیست استقالل نشوند علیرضا منصوریان ناچار خواهد 
شد فصل را با جوانانش ادامه بدهد. اتفاقى که نه تنها بد 
نیست بلکه مى تواند امیدوار کننده هم باشد. به هر حال 
استقالل امسال خوب نتیجه نگرفته و تنها نکته مثبت این 
تیم اضافه شدن چند جوان آینده دار به ترکیب آبى هاى 
پایتخت است. به نظر مى رسـد حکم فیفا درباره باشگاه 
استقالل آنچنان هم نگران کننده نیست و به نوعى یک 

توفیق اجبارى براى منصوریان محسوب مى  شود.

کریمى به پرسپولیس نمى رود
چند روزى است که شـایعه شـده على کریمى بازیکن 
دیناموزاگرب کرواسـى از این تیم جدا مى شود و براى 
عقد قرارداد باپرسپولیسى ها به ایران خواهد آمد اما مدیر

برنامه هاى این بازیکن این خبر را تکذیب کرد.
سعادتى در این خصوص به افکارنیوز گفت: کریمى از 
اردوى تیمش خط نخورده و حتى مسـئوالن باشـگاه 
دیناموزاگرب خواهان حضور این بازیکن در تیم هستند 
اما قرار اسـت به تیمى برویم که کریمى بیشـتر بازى 

کند.

وقعیت  سوزى در چند 
ست. امیدوارم شرایط 

ریم.»
سکوو شهداى آتش 
ر این باره شده است 
د. آتش نشان بودن،

ى تواند عواقب آن را 

ش نشان ها
رد مصاف تیم 

وشحالم 
ان ها 

ب
را
د

ل
مان

فچند 
فاع تیمى 
 توانستیم

 رســاند و 
شان ها بود،

 اما به سراغ دیدار زردپوشــاندر اهواز برویم. جایى که
حاصل دوئل ویسى با شاگردان ســابقش در یک دیدار 

پرجنب و جوش یک امتیاز بود.
  عبدا... ویسى در حالى با ســپاهان براى اولین بار در

ورزشگاه غدیر اهواز برابر تیم فصل قبل خود 
قرار مى گرفت که با یک ترکیب هجومى 

3به دنبال کسب هر3 امتیاز بازى بود.
بازى اما با برترى
ل  ســتقال ا

خوزستان 

وىروىنقطه پنالتىبازکرد. یىجامحذفى دروازهسایپا را از ه
با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که آیا مهاجم جدید 
ســپاهان در دیدارهاى آینده نیــز مأمور زدن 

شــدپپپپنالتى هاى احتمالى این تیم خواهد 
و در ادامه 

هافبک تیم فوتبال استقالل خ
ناسزا گفتن تماشاگران اهوازىد
ابتدایىچه بود، تصریح کرد: «به
بازىبا استقالل شروع شد که م
بازوبند کاپیتانى را به من داد. هما
بازوبند را به چه کسى بدهم که با
عنوان بازیکن قدیمى تیم باید با
مؤمنى خ

مو
بگویند. در با
مسئله دقیقاً هماهنگ
اهوازىســپاهان هم ه
ناسزاگویى علیه من کردن
هافبک تیم فوتبال اسـ
پایان گفت: «همانطور
گفتن ها، مشکالت مال
که باعث شــده تصم
من حتى از همه دیر
واقعاً دیگر این شرای
نیست و اگر وعده
جدا خواهم شد.»

مســئول کمیته رالى فدراســیون موتورســوارى و 
اتومبیلرانى از برگزارى دور پنجم رالى قهرمانى کشور 

در کویر متین آباد بادرود خبر داد.
سینا سعیدى در گفتگو با فارس اظهار داشت: پنجمین 
دور رالى قهرمانى کشــور بــا حضور ده ماشــین از 
استان هاى مختلف، طى روزهاى 7 و 8 بهمن  ماه در 
متین آباد بادرود برگزار مى شــود و ده شرکت  کننده از 
ده استان روز چهارشنبه (امروز)جهت شناسایى مسیر 
مســابقه و تمرین در منطقه بــادرود و کمپ کویرى 

متین آباد حضور پیدا مى کنند.

وى افزود: کلیه مســیرها توســط عوامل برگزارى 
مســابقات با نوار زرد و قرمز رنگ مشــخص  شده تا 
رانندگان دچار اشتباه نشــوند و همچنین تیم امدادى 
شــامل چهار دســتگاه آمبوالنس چهــار خودروى 
آتش نشانى و چهار دستگاه جرثقیل شرکت کنندگان 
را همراهى کرده و هماهنگى هاى الزم با اداره منابع 
طبیعى شهرســتان نطنز جهت مسیر مسابقه به  عمل  

آمده تا به محیط  زیست آسیب نرسد.
مســئول کمیته رالى فدراســیون موتورســوارى و 
اتومبیلرانى با بیان اینکه رانندگان در مســیر مسابقه، 

تماشــاگران و همچنین حیوانات در طول این مسیر 
تحت پوشش بیمه قرار دارند، بیان کرد: این مسابقات 
پنج شنبه 7 بهمن ماه ساعت 9 صبح از مسیر باسکول 
معدن حیدرى به سمت قلعه کرشــاهى با حضور ده 
شرکت  کننده از سراسر کشور شروع مى شود و پس از 
طى مسافت مشخص در برگشت از قلعه کرشاهى به 

کمپ متین آباد بازخواهند گشت.
وى با بیان اینکه این مسابقه به  صورت کورس هاى 3 
دقیقه اى براى هر یک از شــرکت کنندگان به  صورت 
جداگانه برگزار و مســافت آنها ثبت مى شود، افزود: 

امیدواریم که در ســال آینده مســابقه بــزرگ رالى 
خاورمیانــه را در بادرود و مســیر کویــرى متین آباد 

برگزار کنیم.

رالى قهرمانى کشور پنج شنبه و جمعه در بادرود برگزار مى شود

بــزززرگ ررگررگرالىالىلال قهبقه ســاا نده مده راریماریم که در ســالال آینآ ومیمیدو
درا درر بادرود و مســیر کویــرى متین آباد یانممیامیانــــه رخاخاورخاور

رگگگززارر کنیم.

رالى خاورمیانه هم به اصفهان مى آید؟

عبدا... عبدا... 
سالم ماند،  سالم ماند،  
ذوب آهن ذوب آهن 

نعیم را نعیم را 
لحیم کرد!لحیم کرد!

اصفهانى ها در 
هفته هجدهم 

رقابت هاى لیگ برتر



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

شــما را بــه پنج چیــز ســفارش مــى کنم: کســى از شــما جــز به 
پــروردگار خود امیــدوار نباشــد و جــز از گناه خود نترســد و 
اگر از یکــى ســئوال کردنــد و نمــى دانــد، شــرم نکنــد و بگوید 
نمى دانم وکسى در آموختن آنچه نمى داند شرم نکند و بر شما باد به 
شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون 

موال على (ع)شکیبایى چونان بدن بى سر، ارزشى ندارد.

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه 
شرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاریخ 1395/11/05 الى 1395/11/10 
با واریز مبلغ 400/000 ریال براى هر پروژه به شماره 2175670203003 حســاب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و مشخصات  
فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد 
قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1395/11/17 مى باشد 

و هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى میکروداکت هاى زمینى شبکه فیبر نورى شهرك صنعتى رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه: 7/900/741/000 ریال از محل بودجه جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 395/100/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته ارتباطات  

«آگهى مناقصه عمومى»«آگهى مناقصه عمومى»

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح 
انجام دهد.  

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/11/16
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/11/17

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/11/6 

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید پلى آلومینیوم کلراید PAC شرکت آب و 95-4-201
1/200/000/000جارى فاضالب استان اصفهان

 شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اســالمى شهر در نظر دارد ضلع شمال شرقى 
پارك شهر را جهت برپایى غرفه زمستانه به مدت 15 روز طى تشریفات قانونى از طریق آگهى 
مزایده و به صورت اجاره اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر 
اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

 مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم



حوادث ٢٨٦١چهارشنبه  ٦  بهمن  ماه ٠٩

صادر شده  و پرونده در حال پيگيرى و رسيدگى است.به گفته دادستان اصفهان دستورات مقتضى در اين باره ميليون تومان ديه محكوم شده بود.ايراد ضرب عمدى با قمه به فرزنــدش به پرداخت ٢٥٠ بوده است و متهم پيش از وقوع قتل نيز در گذشته در جريان موجود علت قتل اختالفات شديد و ده ساله بين پدر و فرزند دادستان اصفهان اظهار داشت: با توجه به شواهد و قراين ادامه دارد.قتل، متوارى شــده و تالش براى جلب و دستگيرى وى رحيمى افزود: قاتل پس از مطلع كردن بستگان از وقوع مشخص شده كه توسط پدرش به قتل رسيده است.شــكارى قرار گرفته و در تحقيقات اوليه در صحنه قتل مقتول از ناحيه سر و بازو و گردن مورد اصابت گلوله اسلحه حسن رحيمى دادستان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: ساله بين پدر و فرزند عامل وقوع اين قتل بوده است.داد و گفت: بر اساس شواهد و قراين، اختالفات شديد و ده قتل عمدى فرزند توسط پدر در خمينى شهر اصفهان خبر ايسنا: دادستان عمومى وانقالب اصفهان از وقوع يك فقره 

نهايتاً مرا در ميدان آرژانتين پياده كرده و با خودروى سمند كارت عابربانك حاوى ١٣ ميليون تومان و رمز آن كرد. انگشتر طال ، ٣٠٠ هزار تومان وجه نقد همراه و در ادامه با تهديد اسلحه و چاقو اقدام به گرفتن گوشى تلفن همراه، رنگ شدم.با حركت خودرو ناگهان سرنشين صندلى جلو به عنوان مسافر سوار يك دستگاه خودروى سمند سفيد مالباخته در اظهاراتش عنوان كرده بود: «در بلوار ميرداماد به سرقت از يك خانم در پوشــش مسافركشى كردند.سرنشينان سمند مسروقه اين بار به شيوه مسلحانه اقدام جرائم ارتكابى توسط سرنشينان سمند مشخص شد كه مگان مشكى در پايگاه ســوم پليس آگاهى، در بررسى همزمان با آغاز رســيدگى به پرونده ســرقت خودروى رامسر تشكيل شد.» در اين خصوص پرونده اى در پليس آگاهى شهرســتان به سرقت رفته است. بالفاصله به پاسگاه مراجعه كرده و به محل پارك خودرو ، متوجه شديم كه متأسفانه خودرو كرده و پس از گذشت حدوداً سه ساعت و در زمان مراجعه به تله كابين رامسر رفتيم ؛ ماشين را بيرون تله كابين پارك شهرستان رامسر رفته بوديم.روز دهم شهريور براى تفريح در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: «براى مســافرت به سرقت در شهرستان رامسر است. مالك خودروى سمند، كارآگاهان اطــالع پيدا كردند كه خودرو داراى ســابقه با بررســى پالك به دســت آمده از خودروى ســمند ، خودروى سمند شدم.» و من در آن لحظه تنها موفق به برداشــتن شماره پالك سرقت كرد. راننده سمند نيز از  ديگر سو اقدام به فرار كرد سمند خودش را به پشت فرمان ماشين من رساند و آن را از ماشين خود پياده شدم كه ناگهان سرنشين خودروى تصادف كرد. براى بررسى ميزان خسارت ناشى از تصادف ســمند با دو نفر سرنشين از پشت ســر با خودروى بنده مشغول رانندگى بودم كه ناگهان يك دستگاه خودروى شخصى مگان مشكى در تقاطع قنبرزاده – بزرگراه رسالت بزرگ در اظهاراتش به كارآگاهــان گفت: «با خودروى خانم جوان با حضور در پايگاه سوم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. براى رسيدگى در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهى تهران دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ويژه سرقت، پرونده تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت خودرو» و به تصادف ساختگى، به كالنترى ١٠٤ عباس آباد اعالم شد.با سرقت خودرو به رانندگى يك خانم جوان و به شيوه ايجاد به گزارش ميزان، بيســتم آذرماه امسال وقوع يك فقره دستگير شدند.زنان تهرانى را مســلحانه ســرقت مى كردند، سرانجام دايى و خواهرزاده اى كه با تصادف ساختگى، خودروى 

به من گفت:"توقف كن" و در ادامه مرا از ماشين پياده كرد؛ گفت:"حركت كن"؛ حدوداً سه چهار كوچه جلوتر مجدداً گفت:"پياده شــويد"؛ بعد از كمى مقاومت، اين شخص عقب ماشين شد و اســلحه را به سمت خواهرم گرفت و شــديم، ناگهان يك جوان حدوداً ٢٥ ساله سوار صندلى شديم تا به خانه برگرديم، به محض اينكه سوار ماشين بوديم؛ پس از انجــام اقدامات درمانــِى خواهرم ،خارج كارآگاهان گفت: «به همراه خواهــرم به درمانگاه رفته اداره يكم پليس آگاهى تهران بــزرگ در اظهاراتش به آنها صورت گرفته است؛ شاكى پرونده پس از حضور در سوارى سانتافه توسط سرنشنيان خودروى سمند تعقيبى پيدا كردند كه سرقت مســلحانه يك دستگاه خودروى سرنشينان خودروى سمند سفيد رنگ، كارآگاهان اطالع در ادامه رسيدگى به پرونده سرقت هاى مسلحانه توسط پليس آگاهى تهران بزرگ ادامه پيدا كرد. متمركز جهت دســتگيرى متهمين پرونده در اداره يكم رســيدگى به پرونده سرقت هاى مســلحانه، تحقيقات ناحيه ٣٤ تهران، تشــكيل شــد كه با توجه به اهميت پليس آگاهى و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراى توسط سرنشينان خودروى سمند ســفيد» در اداره يكم آگاهى، پرونده جداگانه اى با موضوع «سرقت مسلحانه سرنشيان خودروى سمند ســفيد در پايگاه سوم پليس همزمان با رســيدگى به پرونده جرائم ارتكابى توســط از محل متوارى شدند.» 

شناسايى مالباخته اى شدند كه سارقين عالوه بر سرقت گرفته بودنــد، كارآگاهان پايگاه ســوم آگاهى موفق به و شگرد مورد سرقت هاى به عنف و تهديد با سالح قرار در ادامه شناسايى شــكات و مالباختگانى كه بدين شيوه شهر تهران، با خودروى مگان مشكى انجام شده است. رانندگان خانم و به شيوه ايجاد تصادف سورى در سطح اطالع پيدا كردند كه چندين فقره سرقت هاى خودرو از توسط سرنشينان خودروى سمند سفيد رنگ، كارآگاهان همزمان با رسيدگى به پرونده وقوع سرقت هاى مسلحانه شناسايى، گوشى تلفن همراه و ... كرده بودند.»كيف دستى ام شامل ٤٠٠ هزار تومان وجه نقد، مدارك اما سارقان اقدام به سرقت محتويات داخل خودرو ازجمله خودرو به صورت رها شده در منطقه ستارخان كشف شده ماشين، از كالنترى با ما تماس گرفته و عنوان داشتند كه پليس اطالع داديم؛ پس از گذشت چند ساعت از سرقت مشاهده واحد گشت كالنترى ١٥٠ تهرانسر  موضوع را به خارج شد كه موفق به برداشتن شماره پالك آن شدم. با از سرقت خودروى سانتافه، خودروى سمند نيز از محل خودروى سمند ســفيد رنگ به دنبال ما آمده است؛ پس ديگرى دارد كه دقيقاً پشــت ســرمان و با يك دستگاه برد. در زمان سرقت ماشين متوجه شدم كه سارق همدست سارق پشت فرمان ماشين نشست و ماشين را با خودش شــود خواهرم را پياده كند؛ پس از پياده شدن خواهرم، زمان پياده شدن از ماشين، در ماشين را نبستم تا مجبور 

بازرسى از مخفيگاه سعيد و على كه داراى نسبت خانوادگى مخفيگاه آنها در دســتور كار كارآگاهان قرار گرفت؛ در بالفاصله پس از دســتگيرى اين دو متهم، بازرســى از در بازرسى اوليه از آنها يك قبضه سالح كمرى كشف شد. دو جوان به نام هاى «سعيد» ٣٣ ساله و «على» ٢٦ ساله، شدن به خودروى مسروقه دستگير شدند. با دستگيرى اين سرانجام، دو جوان حدوداً ٢٥ و ٣٠ ســاله در زمان سوار تحت مراقبت نامحســوس كارآگاهان قــرار گرفت و با شناسايى خودروى سمند مســروقه ، خودروى مذكور شادآباد شدند. رنگ مســروقه در يكى از كوچه هاى فرعى در منطقه روزى سرانجام موفق به شناسايى خودروى سمند سفيد به اين شهرستان اعزام شده و طى چندين روز كار شبانه كارآگاهان پليس آگاهى با تشكيل چندين تيم نامحسوس با شناسايى محدوده تردد سارقين در شهرستان شهريار ، محدوده تردد متهمان در شهرستان شهريار شدند. كارآگاهان پليس آگاهــى تهران موفق به شناســايى پليسى در خصوص اموال سرقت شــده از مالباختگان، سرد و اســلحه قرار گرفته و در ادامه بررسى هاى دقيق بعضًا در پوشش مسافركشى مورد سرقت با تهديد سالح خانم كه دقيقًا به شيوه و شگرد ايجاد تصادف ساختگى و همزمان با شناسايى تعدادى از شكات و مالباختگان عمدتاً متعدد چاقو از ناحيه ران پا مجروح كرده بودند. خودروى سوارى اسپورتيِج وى، او را به شدت و با ضربات 

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار داده شدند.خانم ، متهمان جهت ادامه  تحقيقات در اختيار پايگاه سوم مركزى، غرب و شمال غرب تهران به ويژه از شهروندان مسافركشى با استفاده از خودروهاى مسروقه در مناطق به شــيوه ايجاد تصادف ســورى و همچنين در پوشش اصلى پرونده ( دايى و خواهرزاده ) به ده ها سرقت به عنف با توجه به اعتراف صريح متهمان پرونده به ويژه دو متهم تهران بزرگ در خصوص ارتكاب سرقت هاى مسلحانه و تكميل تحقيقات از متهمــان در اداره يكم پليس آگاهى پليس آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم اين خبرگفت: «با ســرهنگ كارآگاه محمد  نادربيگى رئيس پايگاه سوم بزرگ منتقل شد. دستگير و به همراه همدستانش به پليس آگاهى تهران معرفى، مخفيگاهش در منطقه شادآباد شناسايى و او نيز  «حامد» -دوست على- ٢٦ ساله نيز از سوى همدستانش مگان مشكى كرده اند؛ در ادامه ، سومين عضو گروه به نام شهرستان رامسر و همچنين سرقت مسلحانه خودروى داشــتند كه دو نفرى اقدام به سرقت سمند سفيدرنگ از اين دايى و خواهرزاده در همــان تحقيقات اوليه عنوان شدند. به كشف مدارك شناسايى و اموال تعدادى از مالباختگان (دايى و خواهرزاده) با يكديگر نيز هستند، كارآگاهان موفق 

دادســتان عمومى و انقــالب زنجان  مقدارى طالجات و لوازم منزل از آنان كالهبردارى فريب داده و نزديك به يــك ميليارد ريال به همراه بانك و با شگردهاى ماهرانه ٢٨ نفر از افراد مسن را سوى بهزيســتى و كميته امداد و يا اعطاى جايزه از و گاز و يا بيمه نمودن افراد مسن و يا كمك مالى از بهانه هاى مختلف از جمله نوشــتن كنتور آب، برق معرفى خود به عنوان مأمور ادارات و شــركت ها به معروف بــه «ع.پ» تحــت عناويــن مختلف و با دادستان عمومى و انقالب زنجان افزود: متهم«ع.ر» شركت هاى برق، گاز ومخابرات معرفى مى كرد.بهزيستى، بهداشت،شهردارى و تأمين اجتماعى و است با مراجعه به منازل خود را مأمور كميته امداد، دستگيرشده با هويت «ع.ر» كه داراى سوابق كيفرى حجت االســالم والمســلمين مظفرى افزود: فرد دستگيرشد.مادربــزرگ هاى زنجانــى كالهبــردارى مى كرد گفت: جوان ٣٠ ســاله اى كــه از پدربــزرگ ها و  فردا|

افراد مسن كالهبردارى مى كرد.خود به عنوان مأمور ادارات و شركت هاى مختلف، از از دستگيرى جوان ٣٠ ساله اى خبر داد كه با معرفى از٢٨ شهروند سالخورده زنجانى دريافت كرده است، فرد حدود يك ميليارد ريال پول، طال و لوازم منزل حجت االسالم والمسلمين مظفرى با بيان اينكه اين و سرقت كرده است.

نهادهاى امدادى كالهبردارى مى كرد.باعناوين بيمه، اعطاى جايــزه ويا كمك مالى به سالخورده وارد منزل شخصى آنها مى شد و ازآنها شد. وى گفت: فرد دستگيرشده با جلب اعتماد افراد وقت انجام و متهم مذكور دســتگير و روانه زندان موضوع، اقدامات و پيگيرى هاى قضائى در اسرع تأكيد كرد: به محض شــكايت شكات و اطالع از دادســتان عمومى و انقالب مركز استان زنجان ديدگان اقدام به كالهبردارى از آنان مى كرد.سوءاســتفاده كرده و با وارد شــدن به منزل زيان از جلب اعتماد افراد مســن از عــدم آگاهى آنان گاز، مخابرات و يا متصدى و كارمند بانك ها پس تأمين اجتماعــى و يا مأمور شــركت هاى برق ، كميته امداد، بهزيســتى، بهداشــت، شهردارى، ادارات و شركت هاى مختلف از جمله مأمور ادارات متقلبانه با معرفى خود به عنوان مأمور و يا كارمند متعدد اســت با شــگردها و اقدامات فريبكارانه و وى ادامه داد: اين متهم كه داراى سوابق كيفرى 

مردى كه با فريب دختران به دنبال  ديگرى را بدون رضايت او منتشــر كند يا در دسترس صوت يا تصوير يا فيلم خصوصى يا خانوادگى يا اسرار هركس به وسيله سيســتم هاى رايانه اى يا مخابراتى طبق ماده ٧٤٥ قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات از سوى خانواده ها را مى طلبد. محمودخانى اضافه كرد: دختران كم سن و سال بودند كه اين امر نظارت بيشتر زمينه خبــر داد و گفت: بزه ديدگان ايــن پرونده ها نيز البرز همچنين از تشكيل ســه پرونده ديگر در همين روانه زندان شد. دادستان عمومى و انقالب شهرستان وى اضافه كرد: متهم بازداشــت و با صدور قرار تأمين فضاى مجازى تهديد كرد.از ادامه رابطه، وى را با انتشــار عكس ها و تصاوير در رابطه شــده بود كه به دليل خوددارى طعمه مورد نظر فريب دختر نوجوان و دادن وعــده ازدواج با وى وارد فضاى مجازى خبــر داد . محمودخانى گفت: متهم با عامل انتشار عكس  و فيلم هاى خصوصى در تلگرام و دادستان عمومى و انقالب شهرستان البرز از دستگيرى نيت كثيف خود بود دستگير شد.  جام نيوز|

مجازات محكوم خواهد شد.سال يا جزاى نقدى از پنج تا ٤٠ ميليون ريال يا هر دو موجب هتك حيثيت او شــود، به حبس از ٩١ روز تا دو ديگران قرار دهد، به نحوى كــه منجر به ضرر يا عرفاً 

 باالخره به دام افتادنددايى و خواهر زاده جنايتكار

در خمينى شهرقتل فرزند توسط پدر 
جوان ٢٠ ساله در قالب مأمور دولت

كالهبردارى از پدر بزرگ ها در زنجان در فريب جوانان كرجىپايان اقدامات كثيف يك مرد 

به مراجع قضائى معرفى شدند.تشكيل پرونده مقدماتى، براى سير مراحل قانونى وى يادآور شد: در اين راستا قاتالن دستگير و با آورده شد.انداخته بودند شناســايى و مقتول از چاه بيرون اعتراف كرده و محل چاهــى كه مقتول را در آن خصوص متهمان پس از دســتگيرى به موضوع فرمانده انتظامى آذربايجان غربى گفت: در اين آگاهى استان در آن شهر حضور يافتند.سرنخ هاى الزم، با نيابت قضائى كارآگاهان پليس به چاه انداخته شده بود و در نهايت بعد از پيدا شدن اصالنى اظهار داشت: در همان شهر جسد مقتول رسيده است.همدســتى فردى ديگر به ضرب گلوله به قتل خود در سال ٩٣ توسط دوســت شمالى خود و با خصوص، ادامــه داد: وى در آخرين مســافرت وى با اشاره به ســرنخ هاى به دست آمده در اين كشور مسافرت مى كرده است.به صورت متناوب به يكى از شــهرهاى شمالى اقدامات پيچيده فنى دو ساله مشخص شد مقتول فرمانده انتظامى آذربايجان غربى ادامه داد: بعد از قرار گرفت.دســتور كارآگاهان زبده استان آذربايجان غربى پيرانشهرى مبنى بر فقدان فرزندشان موضوع در اخذ گزارشى در سال ٩٣ از خانواده يك شهروند قاتالن جوان پيرانشهرى، اظهار داشت: به دنبال ســردار ناصر اصالنى در خصوص دســتگيرى فاش شد.گفت: راز قتل جوان پيرانشهرى پس از دو سال   فارس| فرمانده انتظامى آذربايجان غربى 

جوان پيرانشهرىراز قتل 

تهران، تشكيل شدپنجم دادسراى ناحيه ٣٤ به دستور بازپرس شعبه اداره يكم پليس آگاهى و خودروى سمند سفيد» در توسط سرنشينان موضوع «سرقت مسلحانه پرونده جداگانه اى با سوم پليس آگاهى، سمند سفيد در پايگاه توسط سرنشيان خودروى پرونده جرائم ارتكابى همزمان با رسيدگى به 

خرافات گاهى انســان را تبديل به حيوان وحشى  است. او تنها يك آرزو دارد و آن اينكه در آينده پزشك شود.پسربچه در يتيمخانه به سر مى برد و تحت درمان هاى پزشكى الزم كرد كه در آن تمام كودكاِن زال نگهدارى مى شوند. هم اكنون اين و چون تغييرى در وضعيت فرزندش نديد، او را روانه يتيمخانه اى دست راســتش را بريد و به قيمت پنج هزار دالر به فروش رساند روسامو» يكى از كودكانى اســت كه قربانى اين خرافه شد. پدر او بدنشــان بايد يكى از اعضاى بدن بريده و فروخته شــود. «براكا زال، روحى شــيطانى غلبه كرده و براى خارج كــردن اين روح از در آفريقا و به ويژه در تانزانيا برخى بر اين باورند كه در بدن كودكاِن كرد و فروخت. مى كند. پدرى در آفريقا بخاطر خرافات، دســت پســرش را قطع   فرارو|

ناشى از عوارض جراحى به بيمارستان مراجعه كرد و در نهايت درگذشت.بيمارستان مرخص شده بود؛ با اين حال وى روز ١١ ژانويه به دليل درد معمار ٤٨ ساله است در ٤ ژانويه سال جارى -يك روز بعد از عمل- از اين جلسه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. «جينو» كه يك مهندس براى بررسى اين حادثه تشكيل شود و اين تصوير به عنوان مدرك در به گفته پليس، قرار است جلسه اى با حضور چند جراح مطرح اين كشور خواب» (مشكل تنفسى هنگام خوابيدن) به بيمارستان مراجعه كرده بود. «جينو پوچارلى» اهل شهر «پروجا» ايتاليا براى يك عمل معمولى «آپنه دليل آنچه عوارض ناشى از عمل جراحى اعالم شد جان باخت.سهل انگارى شدند. اين بيمار چند روز بعد به بيمارستان مراجعه كرد و به جراحى با بيمار تصوير ســلفى گرفته بودند بعد از مرگ بيمار، متهم به   انتخاب| تيم جراحى يك بيمارســتان در ايتاليا كه بعد از عمل 

وطوالنى، زنده مانده است.اين مرد بسيار خوش شــانس بوده كه با وجود تير در بدنش و سفرى وبالفاصله او را تحت عمل جراحى قرار داده اند. به عقيده پزشــكان پزشكان بيان كردند با ديدن وضعيت اين مرد به شدت شوكه شده اند  درخواست كمك كرده است.مركز پزشــكى «ايندوره» در «مادهاپرداش» رسانده و از پزشكان اين مرد براى نجات جان خود پس از طى سفرى طوالنى خود را به اش با شليك يك تير از كمان به شدت زخمى شده است.«مانيسا» ٢٤ سال سن داشته و در درگيرى قبيله اى اعضاى خانواده ٢٤٩ كيلومترى را طى كرد.جان خود و خالصى از تيرى كه به ســمتش شليك شده بود سفرى   باشگاه خبرنگاران جوان | مرد جوان هندى براى نجات 

پدر خرافاتى 
سلفى با بيمارى كه دست پسرش را قطع كرد و فروخت

بعد از ترخيص ُمرد 
سفر٢٤٩ كيلومترى

030201 براى خروج تير از بدن  چهل تكه
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نوع کاربرى و ردیف
شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورسیستم

تهران 75938/41سرمه اى 5679225247071رنو7040

تهران532/11ب91نقره اى 15037877394هیوندا 7041

138/13هـ66آبى 11265123542048175865پیکان سوارى 7042

649/13ط23سفید 11280725678047489680پیکان سوارى 7043

712/73ج33سفید 111582659528245572982پیکان سوارى 7044

اصفهان58319/11کرم 601928891135670758پیکان سوارى 7045

676/13ل99سفید 111277254817742797977پیکان سوارى 7046

152/14د79سفید 283095141228074813280پراید 7047

535/11و75مشکى 363725141228182956081پراید 7048

37/71ب86مشکى 329082172728221720282سمند 7049

681/23س66سفید 111277688187747367677پیکان سوارى 7050

546/13ط47آبى70608609دستکوب 200081مزدا وانت 7051

619/24ل16یشمى 225682022818200224382پژو 7052405

442/13ن31سفید 105331141227964114879پراید 7053

742/55ج11یشمى 205762141227967652979پراید 7054

952/44ق27سفید 115178213567894047778وانت پیکان 7055

715/84ب63سفید 11127668336007647207276پیکان سوارى 7056

635/13ط93سفید 44148144227613835076پراید 7057

1516220313 دستکوب وانت پیکان 7058
996/23د56طوسى12497662تعویضى 

آگهى ابالغ
نظر باینکه تعداد 19 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ هادى اصفهان بشرح زیر، بدلیل عدم 

مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه 
مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، جهت تعیین تکلیف 

وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى اصفهان مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ

آگهى ابالغ

آگهى ابالغ

شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورنوع کاربرى و سیستمردیف
اصفهان11-14294آبى-0529612B229782N1سوارى پیکان7090
تهران-س 24783کرم -053946080488982N1سوارى پیکان 7091
آبادان 11- 33638بژ -0508046349110083397سوارى ژیان 7092

فاقد پالك شاسى و فاقد موتور سوارى ژیان 7093
اصفهان11- 51637سبز -پالك مشخصات 

-قرمز -10212336فاقد موتور سوارى بنز 7094190
-سفید -رویت نشد رویت نشد اپل 7095
93894 تهران 27سفید -13910456فاقدسوارى جیپ توسن 7096

فاقد پالك شاسى و فاقدموتور سوارى پیکان 7097
44-729هـ11سفید -مشخصات 

اصفهان11-25361قرمز -6008211910285846N1سوارى پیکان 7098
11843 اصفهان 11قرمز -731194652241670NL1سوارى پیکان 7099
6345 تهران –دسبز -053919526468719N1سوارى پیکان 7100
-سبز -64931712630777N1وانت پیکان 7101
-قرمز -3699150فاقد موتور سوارى بى ام و 71022002
537ب19 بوشهر سفید -020684فاقد شماره فولکس پاسات 7103
اصفهان11-81342قرمز -0802رویت نشد وانت مزدا 71041000
-لیمویى -2679160193745فیات 7105131

فاقد پالك شاسى و 0505110831سوارى ژیان 7106
-سبز -مشخصات 

-کرم -110044959فاقد موتور سوارى ژیان 7107
-سبز -0507077528110073362سوارى ژیان 7108

فاقد پالك فاقد موتور سوارى رنو 71095
59842 تهران 27سفید -مشخصات 0049681

سوارى استیشن 7110
17711 آبادان 11کرم -71609153392NE1/9754پیکان 

نوع کاربرى و ردیف
شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورسیستم

7010RD 359/13ج17خاکسترى 117830351528313542983سوارى پژو
7011RD 164/22د93یشمى 117840345971344481884سوارى پژو
917/13ل46سفید 2212593141228664562086سوارى پراید 7012
813/43ص22سفید 11274405817443969574سوارى پیکان 7013
اصفهان/725د96یشمى 941969288260406782سوارى 7014206
226/45ب27نقره اى 124831008978323268183سوارى سمند 7015
829/48ب36نقره اى 1415806141228576346685سوارى پراید 7016
اصفهان/835ج79بژ8458288016502989380سوارى سیلو 7017
456/33ل67مشکى H88168116505285681سوارى سیلو 7018
339/13س69سفید 112850396952210560985وانت پیکان 7019
7020P.K 926/13ج47نقره اى 1315232885065428سوارى رنو
116/11ل65مشکى 339371978161593081پژو 7021206
7022ROA فاقد پالك یشمى 223280245698072351380پژو
832/24ى23سفید 141228340118783دستکوب 2001پراید 7023
344/13ب21مشکى 639972141228218875882پراید 7024
295/43ب11نقره اى 124831216218381493283پژو پارس 7025
335/49ب44خاکسترى1864172148228619743182پراید 7026
433/71ب54آلبالویى 54429899FSG8261931582پژو 7027206
429/13هـ71خاکسترى 243607141228071867780پراید خاکسترى 7028
558/11ى97نقره اى 124861951944045018486پژو 7029405
172/13ى16سفید 531636141228298619682سوارى پراید 7030
936/13ص13مشکى 618972141228216546782سوارى پراید 7031
941/13د81سفید 136568141227861613678سوارى پراید 7032
133/13و23نقره اى 228282041998280328280سوارى پژو پارس 7033
646/63س62نقره اى 130860031091088128788سوارى 7034206
456/13ق76سفید 111276176438641882186پیکان 7035
647/13ن75سفید -051047250252رنو 7036
-نقره اى -1036717Z1109211602010094353بنز 7037
917/55ط49سفید 544322158263173482پژو 7038206

نوع کاربرى و ردیف
شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورسیستم

7060RD 13-948ص92خاکسترى223277007267770081378پژو

13-468س11کرم -355639400354804سوارى تویوتا 7061

13-642ن11سفید --9060213769سوارى پیکان 7062

648د41-14سفید 011275008197551199175سوارى پیکان 7063

166ن11-13قهوه اى 46694654669465بى ام و 7064518

اصفهان899ب95سفید 111278501137845238178سوارى پیکان 7065

413ب19-11مشکى 632062141228217873782سوارى پراید 7066

635ب54-49طالیى 139187915501602479سوارى ماتیز 7067

438م59-13نقره اى 2580976141228752969287سوارى پراید 7068

845ص87-66نقره اى 3321418141228912911489سوارى پراید 7069

7070RD 5343ل91-13یشمى 117820019058212913682سوارى پژو

7071RIL 614ب21-14زرشکى 9327003039160سوارى

334د16-43نقره اى 124860546187070421686سوارى سمند 7072

نظر باینکه تعداد 21 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ حبیب آباد  شهرستان برخوار اصفهان 
بشرح زیر، بدلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه 
مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، 

جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت 
به اداره آگاهى شهرستان برخوار مراجعه نمایند.

نظر باینکه تعداد 29 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ تمرکزى جنوب اصفهان بشرح زیر، بدلیل 
عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط 

نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، 
جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت 

به اداره آگاهى اصفهان مراجعه نمایند.

نظر باینکه تعداد 13 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ نصر اصفهان بشرح زیر، بدلیل عدم 
مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین

 وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، 
جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت

 به اداره آگاهى اصفهان مراجعه نمایند.
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نسل فردا 
و نصف جهان چاپ اصفهان آگهى میشــود و درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى نســبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به بندب)بمدت 
یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راى شماره 139460302008001669 – 94/2/22– علیرضا سبزواریان فرزند اکبر چهار دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 756 فرعى که به شماره 13549 تبدیل شده است از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 326/45 مترمربع.
2- راى شماره 139460302008001670 – 94/2/22– مریم ترکى شهرضا فرزند پرویز دو دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 756 فرعى که به شماره 13549 تبدیل شده است از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 326/45 مترمربع.
3- راى شــماره 139460302008001891 – 94/2/28– آرزو کامیابى فرزند رحمت اله ســه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 495 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت ششدانگ 

114 مترمربع.
4- راى شماره 139460302008001892 – 94/2/28– حسام عشــقى فرزند حبیب اهللا سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 495 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت ششدانگ 

114 مترمربع.
5- راى شماره 139460302008002612 – 94/3/27– محمد کافى فرزند على ششدانگ یکباب خانه سه 

طبقه مفروزى از پالك 3756 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 281/60 مترمربع.
6- راى شــماره 139460302008004315 – 94/4/14– مریم صفرپور فرزند رضاه ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 42 باقیمانده و 1392 و 1395 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

ششدانگ 156/71 مترمربع.
7- راى شماره 139460302008004316 – 94/4/14– مرتضى ســلطانپور فرزند باقر سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 42 باقیمانده و 1392 و 1395 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

ششدانگ 156/71 مترمربع.
8- راى شماره 139460302008005916 – 94/5/29– على حیدر نصیرى باغ شهبازى فرزند على عسگر 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 3755 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 285/58 مترمربع.
9- راى شماره 139460302008005917 – 94/5/29– سیده گالب موسوى تل محمدى فرزند سید عبداله 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 3755 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 285/58 مترمربع.
10- راى شماره 139460302008005918 – 94/5/29– محمد کافى فرزند على ششدانگ یکباب مغازه 

مفروزى از پالك 1032 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 21/86 مترمربع.
11- راى شماره 139460302008007954 – 94/7/30– نزاکت مختارى خفرى فرزند سید حسن ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 744 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 103/60 مترمربع که به 

انضمام قسمتى از پالك 745 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
12- راى شماره 139460302008011558 – 94/12/27– منوچهر آقائى فرزند کیامرث چهار دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 172 اصلى مزرعه کامرانیه که به 231 اصلى تبدیل شد است به 

مساحت ششدانگ 132/42 مترمربع.
13- راى شــماره 139460302008011559 – 94/12/27– زینب آقائى فرزند فرامرز دو دانگ مشــاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 172 اصلى مزرعه کامرانیه که به 231 اصلى تبدیل شد است به مساحت 

ششدانگ 132/42 مترمربع.
14- راى شماره 139560302008000197 – 95/1/22– سعید غالمى فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه 

نیمه تمام مفروزى از پالك 980 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 237  مترمربع.
15- راى شــماره 139560302008001174 – 95/3/3– جواد ســبزوارى فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 280 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

142/57 مترمربع.
16- راى شــماره 139560302008001175 – 95/3/3– طیبه السادات کسائى فرزند سید على سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 280 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

142/57 مترمربع.
17- راى شماره 139560302008001554 – 95/3/20– غالمرضا على پور موسى آبادى فرزند عباسعلى 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 533 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 155/40 مترمربع.
18- راى شــماره 139560302008001603 – 95/3/22– فریبا سرحدى فرزند محمد سه دانگ مشاع از  

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 757 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 158 مترمربع.
19- راى شــماره 139560302008001604 – 95/3/22– اکبر دهقان فرزند حســین سه دانگ مشاع از  

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 757 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 158 مترمربع.
20- راى شماره 139560302008002841 – 95/4/20– امین بکى فرزند مسعود ششدانگ یکباب مغازه 

با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 415 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 45 /68 مترمربع.
21- راى شماره 139560302008003243 – 95/5/19– سجاد ســبزه وارى فرزند غالمرضا ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 474 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 119/90 مترمربع.
22- راى شــماره 139560302008004338 – 95/7/13– جنت فالح فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب 

ساختمان نیمه تمام مفروزى از پالك 18 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 104 مترمربع.
23- راى شــماره 139560302008004488 – 95/7/17– رامین فخار فرزند اســداله یک دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 826 فرعى از 1 اصلى ابنیه در ازاء یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك 826 فرعى انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف عذرا بیگم مجیرى شهرضائى.
24- راى شماره 139560302008004505 – 95/7/18– حسین افشارى فرزند کیامرث ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 755 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 176/50 مترمربع.
25- راى شماره 139560302008004573 و راى اصالحى 139560302008005882  95/10/11– پروانه 
انصاریپور فرزند عبدالکریم ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 347  (قبال 104 فرعى بوده است) 

فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 174/90 مترمربع.
26- راى شماره 139560302008004597 – 95/7/25– جواد گالبى شهرضا فرزند محمدعلى سه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14044 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 118/85 مترمربع.
27- راى شماره 139560302008004598 – 95/7/25– لیال یزدانى فرزند محمدصادق سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 14044 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

118/85 مترمربع.
28- راى شماره 139560302008004599 – 95/7/25– مسیح اله تسلیم فرزند عبدالرحیم دو دانگ مشاع 

از  ششدانگ:
الف: قسمتى از یک باب ساختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 3024 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام 
قسمتى از پالك 7514 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 25/82متر 

مربع .
ب: قسمتى از یک باب ساختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 7514 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام 
قسمتى از پالك 3024فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 99/90 متر مربع.

29- راى شماره 139560302008004600 – 95/7/25– علیرضا بهارى فرزند عبدالرحیم دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ:

الف: قسمتى از یک باب ساختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 3024 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام 
قسمتى از پالك 7514 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 25/82متر 

مربع .
ب: قسمتى از یک باب ساختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 7514 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام 
قسمتى از پالك 3024فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 99/90 متر مربع.

30- راى شــماره 139560302008004601 – 95/7/25– عبدالرضا مشهدى فرزند محمدعلى دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ:

الف: قسمتى از یک باب ساختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 3024 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام 
قسمتى از پالك 7514 فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 25/82متر 

مربع .
ب: قسمتى از یک باب ساختمان ســه طبقه مفروزى از پالك 7514 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام 
قسمتى از پالك 3024فرعى جمعا تشکیل یک باب ساختمان سه طبقه را داده است به مساحت 99/90 متر مربع.

31- راى شماره 139560302008004845 – 95/8/10– مصطفى سامع فرزند مسیح اله ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزى از پالك 3193 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 24/90 مترمربع.

32- راى شــماره 139560302008004914 – 95/8/19– فریبا مصلحى فرزند قربانعلى سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 250 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

152/78 مترمربع.
33- راى شماره 139560302008004915 – 95/8/19– سیدمجید میرطالئى فرزند سید محمد سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 250 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

152/78 مترمربع.
34- راى شــماره 139560302008004919 – 95/8/19– محمد ربیع عظیمى فرزند محمدعلى تمامت 
14حبه و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به 
انضمام ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ساختمان را داده  در ازاء 14 حبه و دو _ 
پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع الواسطه از طرف 

وراث صدرالدین میرطالئى.
35- راى شماره 139560302008004920 – 95/8/19– محمد رضا باستان فرزند حسین تمامت 14حبه 
و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام 
ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ســاختمان را داده  در ازاء 14 حبه و دو _ پنجم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع الواسطه از طرف وراث 

صدرالدین میرطالئى.
36- راى شماره 139560302008004921 – 95/8/19– محمد جعفر تقدیسى فرزند على تمامت 14حبه 
و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام 
ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ســاختمان را داده  در ازاء 14 حبه و دو _ پنجم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع الواسطه از طرف وراث 

صدرالدین میرطالئى.
37- راى شــماره 139560302008004922 – 95/8/19– علیرضا ضیائى فرزند حسن تمامت 14حبه و 
دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام 
ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ســاختمان را داده  در ازاء 14 حبه و دو _ پنجم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع الواسطه از طرف وراث 

صدرالدین میرطالئى.
38- راى شماره 139560302008004923 – 95/8/19– حجت اله شاملى فرزند غالمرضا تمامت 14حبه 
و دو _ پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ مفروزى از پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام 
ششدانگ پالك هاى 3727و3727/2 جمعا تشکیل یک باب ســاختمان را داده  در ازاء 14 حبه و دو _ پنجم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 3727/1 فرعى از 1 اصلى ابنیه انتقال  عادى مع الواسطه از طرف وراث 

صدرالدین میرطالئى.
39- راى شماره 139560302008004927 – 95/8/20– محمد حسن یزدانى فرزند خلیل ششدانگ یکباب 
خانه 38- دوطبقه مفروزى از پالك 127 فرعى از 50 اصلى اله اباد به مساحت 134/12 مترمربعدر ازاء 19 حبه 
و سى و هفت _ یکصدو بیست و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 127 فرعى  انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف نصرت خادم.
40- راى شماره 139560302008004932 – 95/8/22– اکرم برغشى فرزند محمدرضا سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 7830 فرعى از 1 اصلى ابنیه  به مساحت ششدانگ 83/35 

مترمربع.
41- راى شماره 139560302008004933 – 95/8/22– زهرا میرمسیب فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 7830 فرعى از 1 اصلى ابنیه  به مساحت ششدانگ 83/35 

مترمربع.
42- راى شماره 139560302008004934 – 95/8/22– نسرین برهانى فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 824 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 216/05 مترمربع.
43- راى شماره 139560302008004937 – 95/8/22– عبدالرحیم بى غم فرزند حسن سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 824 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 216/05 مترمربع.
44- راى شماره 139560302008004942 – 95/8/23– سید على آزاد فرزند سید محمد چهار دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 83 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 

ششدانگ 196 مترمربع.
45- راى شماره 139560302008004943 – 95/8/23– سمیه رحیمى فرزند على محمد دو دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 83 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 

ششدانگ 196 مترمربع.
46- راى شماره 139560302008004946 – 95/8/23– یداله ایزدى بابوکانى فرزند صفر ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 35 فرعى از 68 اصلى سید آباد به مساحت 201 مترمربع.
47- راى شماره 139560302008004947 – 95/8/23– یداله ایزدى بابوکانى فرزند صفر ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 35 فرعى از 68 اصلى سید آباد به مساحت 201 مترمربع.
48- راى شــماره 139560302008004956 – 95/8/24– عبدالجواد تاکــى فرزند حبیب اله چهار دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1635 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

231/40 مترمربع.
49- راى شــماره 139560302008004957 – 95/8/24– مائده خادم فرزند حجت اله دو دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1635 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 231/40 

مترمربع.
50- راى شماره 139560302008004972 – 95/8/25– ماه زاده بورنگ فرزند ابوالفتح ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 103 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 279 مترمربع.
51- راى شماره 139560302008004973 – 95/8/25– ماه زاده بورنگ فرزند ابوالفتح ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 103 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 95/85 مترمربع.
52- راى شماره 139560302008004976 – 95/8/25– محمدحسن طالبیان فرزند ابوالقاسم ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1092 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 445/80 مترمربع.
53- راى شماره 139560302008004984 – 95/8/25– قدرت اله جمالى فرزند محمدرضا سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 101/60 مترمربع.
54- راى شماره 139560302008004985 – 95/8/25– عترت کرمانى فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 101/60 مترمربع.
55- راى شماره 139560302008004986 – 95/8/25– محمد صادق رمضانى فرزند منوچهر دوازده حبه و 
شش _ بیست و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 

اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
56- راى شماره 139560302008004987 – 95/8/25– لیال جمالى فرزند قدرت اله پنجاه و نه حبه و نوزده 
_ بیست و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
57- راى شماره 139560302008004991 – 95/8/26– فرهاد بکطاش فرزند نوراله ششدانگ یک واحد 
دامدارى مخروبه مفروزى از پالك 515 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 600/37 مترمربع در ازاء 

تمامت 601 سهم مشاع از 57807 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن تاکى.
58- راى شــماره 139560302008005087 – 95/8/29– محمود صدرى فرزند علیرضا سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14841و14842 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

200 مترمربع.
59- راى شماره 139560302008005088 – 95/8/29– تهمینه رضوان فرزند على اکبر سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14841و14842 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

200 مترمربع.
60- راى شماره 139560302008005094 – 95/8/29– رباب ســعیدى فرزند سلیمان سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 160/60 

مترمربع.
61- راى شــماره 139560302008005095 – 95/8/29– دینا کاظمى فرزند مهدى به والیت پدرش سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1036 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

160/60 مترمربع.
62- راى شماره 139560302008005123 – 95/8/29– محمد حداد فرزند منوچهر ششدانگ یکباب خانه 

سه طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 136/60 مترمربع.
63- راى شماره 139560302008005130 – 95/9/1– مصطفى ملکى پور فرزند محمد ششدانگ یکباب 
مغازه سه طبقه به مساحت 19/94 متر مربع به انضمام سه دانگ مشــاع از ششدانگ راه پله اشتراکى با مغازه 
مجاور شمالى به مساحت ششدانگ 2/24 متر مربع مفروزى از پالك 4729 فرعى که قبال 3446 بوده است 

از 1 اصلى ابنیه.
64- راى شماره 139560302008005265 – 95/9/15– سیده بیگم موسوى فرزند ماندنى ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 473 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 138/40 مترمربع.
65- راى شــماره 139560302008005266 – 95/9/15– مهدى محمد رحیمى فرزند مسیب ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1321 و 1322 فرعى که به شماره 5339 فرعى تبدیل شده از 3 اصلى موغان به 

مساحت 108/75 مترمربع.
66- راى شماره 139560302008005267 – 95/9/15– مریم خوش نظر فرزند حیدرقلى ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 364 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 140 مترمربع.
67- راى شــماره 139560302008005314 – 95/9/16– رضا شــبیب فرزند مجید 0/64 سهم مشاع از  
1/3457 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

134/57 مترمربع.
68- راى شــماره 139560302008005315 – 95/9/16– طیبه سبزوارى شهرضا فرزند یوسف 0/7057 
سهم مشاع از  1/3457 سهم ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 134/57 مترمربع.
69- راى شماره 139560302008005335 – 95/9/17– حمیدرضا عابدى فرزند علیرضا ششدانگ قسمتى 
از یکباب خانه مفروزى از پالك 3310 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام ششدانگ پالك 3317 فرعى جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 54/1 مترمربع.
70- راى شماره 139560302008005342 – 95/9/17– مهدیه هاشمیان فرزند نوراهللا ششدانگ: 

الف: قسمتى از یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام  مفروزى از پالك 1506 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 98 
مترمربع که بانضمام قسمتى ازپالك 1507 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است .

ب: قسمتى از یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام  مفروزى از پالك 1507 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 
105/88 مترمربع که بانضمام قسمتى ازپالك 1506 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است .

71- راى شماره 139560302008005362 – 95/9/20– مریم داورپناه فرزند عباسعلى ششدانگ یکباب 
خانه مفروزى از پالك 1484 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 200/75 مترمربع.

72- راى شماره 139560302008005364 – 95/9/20– عباسعلى سعیدى مسینه فرزند حسن سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 663 فرعى از 32 اصلى دست قمشه  به مساحت 

ششدانگ 140/29 مترمربع.
73- راى شماره 139560302008005365 – 95/9/20– راحله محمدى نصرآبادى فرزند على سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 663 فرعى از 32 اصلى دست قمشه  به مساحت 

ششدانگ 140/29 مترمربع.
74- راى شماره 139560302008005371 – 95/9/20– سید عبدالسالم موسوى فرزند سید عقیل ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 497 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 122/10 مترمربع در ازاء 130سهم 

مشاع از 14520 سهم ششدانگ پالك 496 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
75- راى شماره 139560302008005398 – 95/9/21– علیرضا عسکریان فرزند اسفندیار سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 74 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت ششدانگ 190 مترمربع.
76- راى شماره 139560302008005399 – 95/9/21– زهراالسادات موسوى کیفته فرزند سیدمرادعلى 
سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 74 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 

ششدانگ 190 مترمربع.
77- راى شماره 139560302008005402 – 95/9/22– عترت یونسى فرزند بهمن ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 277 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 191/58 مترمربع.
78- راى شماره 139560302008005403 – 95/9/22– لیال صهبا فرزند شمس الدین یک دانگ مشاع 

از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 565 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 31 مترمربع.
79- راى شــماره 139560302008005404 – 95/9/22– عزت طالبیان فرزند عباس پنج دانگ مشاع از  

ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 565 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 31 مترمربع.
80- راى شماره 139560302008005438 – 95/9/23– ویدا مهندس زاده فرزند سیف اله ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 965 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 201/9 مترمربع.
81- راى شــماره 139560302008005461 – 95/9/23– على اصغر براهیمى فرزند عباسعلى ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1543 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 110 مترمربع.
82- راى شــماره 139560302008005472 – 95/9/24– محمد رضا غالم الدین فرزند فرهاد ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 162/43 مترمربع.
83- راى شماره 139560302008005475 – 95/9/24– امیرحسین سبزوارى فرزند مسیح اله ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 87 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 256/20 مترمربع.
84- راى شــماره 139560302008005476 – 95/9/24– اشرف ســبزوارى شهرضا فرزند محمدحسن 

ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1001 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 42/15 مترمربع.
85- راى شــماره 139560302008005477 – 95/9/24– مریم جمشــیدى فرزند ناصر سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 3764 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 220 مترمربع.
86- راى شماره 139560302008005478 – 95/9/24– مهران شــاملى فرزند بهرام سه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 3764 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ 220 مترمربع.
87- راى شماره 139560302008005480 – 95/9/24– حجت اله قاسمى فرزند بهروز ششدانگ یکباب 

خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3678 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 220/99 مترمربع.
88- راى شماره 139560302008005481 – 95/9/24– روح اله اسماعیلى فرزند قربانعلى ششدانگ یکباب 
مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 1645 که به شماره 13824 تبدیل شده و 11759 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت 52/40 مترمربع.
89- راى شــماره 139560302008005482 – 95/9/24– محسن کشور شهرضا فرزند مختار ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1724 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 160 مترمربع.
90- راى شــماره 139560302008005483 – 95/9/24– مرتضى طاوسى فرزند عبدالحسین ششدانگ 

یکباب انبار مفروزى از پالك 4247 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 669 مترمربع.
91- راى شماره 139560302008005484 – 95/9/24– معصومه هاشمى فرزند یداله ششدانگ یکباب 
مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 1645 فرعى که به شماره 13824 تبدیل شده است و 11759 

فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 52/40 مترمربع.
92- راى شماره 139560302008005485 – 95/9/24– حجت اله قاسمى فرزند بهروز ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 3678 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 221/43 مترمربع.
93- راى شماره 139560302008005486 – 95/9/24– على چاوشى فرزند مصطفى 33 سهم و سى و سه 
_ سى و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 1253 فرعى از 50 اصلى 

اله آباد  به مساحت ششدانگ 267/71 مترمربع.
94- راى شماره 139560302008005487 – 95/9/24– زهره طبیبیان فرزند حبیب اله 38 سهم و دو _ سى 
و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 1253 فرعى از 50 اصلى اله آباد  

به مساحت ششدانگ 267/71 مترمربع.
95- راى شــماره 139560302008005488 – 95/9/24– حســین مندك فرزند رضا سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 835 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 157/60 مترمربع.
96- راى شــماره 139560302008005489 – 95/9/24– صغرى غالمى فرزند کاظم سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 835 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 157/60 مترمربع.
97- راى شماره 139560302008005502 – 95/9/24– هستى مشــهدى فرزند فرزاد به والیت پدرش 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 754 فرعى که به شماره 13400 تبدیل شده از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت 180/50 مترمربع.
98- راى شــماره 139560302008005503 – 95/9/24– رحمت اله انصاریپور فرزند فرج اله سه دانگ 

مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 37 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 
151/17 مترمربع.

99- راى شــماره 139560302008005504 – 95/9/24– فاطمه انصاریپور فرزند عبدالعلى ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 37 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 

151/17 مترمربع.
100- راى شماره 139560302008005505 – 95/9/24– مسعود امیرى شهرضائى فرزند حسن ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 159 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 204/91 مترمربع.
101- راى شماره 139560302008005506 – 95/9/24– نوروز على قشقائى فرزند ابوالحسن چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت ششدانگ 221/67 
مترمربع در ازاء هفتاد و نه _ یکصدم حبه مشاع از 7 حبه و سه _ بیست و پنجم حبه مشاع از 13466 سهم 72 

حبه پالك 14 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامى.
102- راى شماره 139560302008005507 – 95/9/24– سکینه مرادپور فرزند قدرت دو دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت ششدانگ 221/67 مترمربع 
در ازاء هفتاد و نه _ دویستم حبه مشاع از 7 حبه و سه _ بیست و پنجم حبه مشاع از 13466 سهم 72 حبه پالك 

14 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف غالمرضا بهرامى.
103- راى شــماره 139560302008005508 – 95/9/24– حسین رحیمیان فرزند یحیى 56 حبه و دو _ 
هفدهم حبه  مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 779 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت 

ششدانگ 340/50 مترمربع.
104- راى شماره 139560302008005509 – 95/9/24– طاهره قرشى فرزند محمدعلى 15 حبه و پانزده 
_ هفدهم  حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 779 فرعى از 3 اصلى موغان  به 

مساحت ششدانگ 340/50 مترمربع.
105- راى شــماره 139560302008005515 – 95/9/25– نجاتعلى ذوالفقارى فرزند پنجعلى ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 274 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 148/86 مترمربع در ازاء تمامت 

149 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
106- راى شــماره 139560302008005519 – 95/9/25– على اکبر براهیمى فرزند عباسعلى ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 3079 فرعى از 1 اصلى 

ابنیه به مساحت 43/76 مترمربع.
107- راى شــماره 139560302008005528 – 95/9/25– سید احمد رهنمائى فرزند علیرضا ششدانگ  
قســمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 1652 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 74/55 مترمربع که 

بانضمام ششدانگ پالك 8130 فرعى تشکیل یک باب خانه را داده است.
108- راى شماره 139560302008005529 – 95/9/25– سید حامد صالح فرزند سید احمد  سه دانگ  مشاع 
از ششدانگ یک واحد تجارى با ساختمان مسکونى بر روى آن مفروزى از پالك 1049 فرعى از 2 اصلى فضل 
آباد( با قید به اینکه منافع مورد مصالحه این راى مادام الحیات با مصالحین به نامهاى زهرا دشتى فرزند رحمت اله 

و سید احمد صالح فرزند سید عبدالحسین مى باشد) به مساحت ششدانگ 174/35 مترمربع.
109- راى شــماره 139560302008005530 – 95/9/25– سمیرا الســادات صالح فرزند سید احمد  سه 
دانگ  مشاع از ششدانگ یک واحد تجارى با ساختمان مسکونى بر روى آن مفروزى از پالك 1049 فرعى از 
2 اصلى فضل آباد( با قید به اینکه منافع مورد مصالحه این راى مادام الحیات با مصالحین به نامهاى زهرا دشتى 

فرزند رحمت اله و سید احمد صالح فرزند سید عبدالحسین مى باشد) به مساحت ششدانگ 174/35 مترمربع.
110- راى شماره 139560302008005547 – 95/9/28– مصطفى اسکندرى فرزند سیف اله ششدانگ 
یکباب مغازه با ســاختمان تحتانى و فوقانى مفروزى از پالك 29 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مســاحت 64/42 

مترمربع.
111- راى شماره 139560302008005548 – 95/9/28– رحمت اله الصاق شهرضا فرزند اصغر چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1126 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 132/70 مترمربع.

112- راى شــماره 139560302008005549 – 95/9/28– الهه سالک فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1126 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 132/70 مترمربع.

113- راى شماره 139560302008005567 – 95/9/29– فضل اله انصارى فرزند عبداله سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2054 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 163/08 
مترمربع در ازاء 81/5 سهم مشاع از 163 سهم مشاع از 15000 سهم ششدانگ پالك 2054 فرعى انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف عبداله خان شجاعى.
114- راى شماره 139560302008005568 – 95/9/29– فرزاد انصارى فرزند فضل اله سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2054 فرعى از 3 اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 163/08 
مترمربع در ازاء 81/5 سهم مشاع از 163 سهم مشاع از 15000 سهم ششدانگ پالك 2054 فرعى انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف عبداله خان شجاعى.
115- راى شماره 139560302008005570 – 95/9/29– حمیدرضا کردگار فرزند اصغر ششدانگ یکباب 

خانه سه طبقه مفروزى از پالك 3403 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 102/70 مترمربع.
116- راى شــماره 139560302008005579 – 95/9/30– داود حیدرى فرزند محمدعلى ششــدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 1717 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 110/05 مترمربعدر ازاء یکصد و 

پانزده- ششصدم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 1717 فرعى انتقال عادى از طرف آقاى یداله همت.
117- راى شماره 139560302008005580 – 95/9/30– محسن گرامى فرزند عباسعلى ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 3766 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 132/90 مترمربع.
118- راى شماره 139560302008005593 – 95/10/1– محمد قدیمى شهرضا فرزند غالمرضا ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 41 مترمربع مفروزى از پالك 1677 که به شــماره 1386 تبدیل شده و 
7252و7253 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که بانضمام ششدانگ پالك 7293 تشکیل یک باب خانه را داده است.
119- راى شماره 139560302008005599 – 95/10/1– محمد زمانى فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 125/50 

مترمربع.
120- راى شماره 139560302008005600 – 95/10/1– فرشــته آقاسى فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 125/50 

مترمربع.
121- راى شماره 139560302008005604 – 95/10/1– سید محمد تقوى فرزند سید محمود ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 496 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 127/22 مترمربع در ازاء تمامت 

127/50 سهم مشاع از 14520 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرحوم محمود فرهمند.
122- راى شماره 139560302008005621 – 94/10/2– فاطمه جلى فرزند کریم ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 3522 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 213/95 مترمربع.
123- راى شماره 139560302008005628 و راى اصالحى 139560302008005930  95/10/12– مهسا 
نیک پور فرزند محمدمهدى ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 3247 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت 200/07 مترمربع.
124- راى شماره 139560302008005630 – 94/10/2– حسن صفى فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 1326 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 130 مترمربع.
125- راى شماره 139560302008005631 – 94/10/2– سید مهدى موسوى فرزند على رحم ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 332 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 172/15 مترمربع که 
بانضمام قسمتى از حریم قنات منوچهر آباد جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت 1/75 سهم 

مشاع از 1000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف فاطمه وحدت.
126- راى شماره 139560302008005723 – 95/10/7– سید مسلم موسوى فرزند سید مرتضى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1437 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 133 مترمربع.
127- راى شماره 139560302008006020 – 95/10/14– غالمعلى ذوالفقارى فرزند اسفندیار سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1627 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

177/45 مترمربع.
128- راى شــماره 139560302008006023 – 95/10/14– طیبه حیدرى فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1627 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 177/45 

مترمربع.
129- راى شــماره 139560302008006095 – 95/10/18– فرشته مقصودى فرزند نعمت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 711 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

150 مترمربع.
130- راى شــماره 139560302008006096 – 95/10/18– مرتضى غالم الدین فرزند على سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 711 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

150 مترمربع.
131- راى شماره 139560302008006225 – 95/10/20– زهرا سامع فرزند ناصر ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 1103 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 194/50 مترمربع.
132- راى شماره 139560302008006256 – 95/10/22– عباس طاهر فرزند حبیب اله چهار دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزى از پالك 10863 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

117/71 مترمربع.
133- راى شــماره 139560302008006257 – 95/10/22– عاطفه الســادات جالل الدینى فرزند سید 
عبدالحسین یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزى از پالك 10863 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 117/71 مترمربع.
ذوالفقــارى  حســین   –95/10 /22  –  139560302008006268 شــماره  راى   -134
فرزنــد رحمــت الــه ششــدانگ یکبــاب خانــه دوطبقــه نیمــه تمــام مفــروزى از پــالك 1028 
فرعــى از 2 اصلــى فضــل آبــاد بــه مســاحت 241/06 مترمربــع در ازاء 233 ســهم مشــاع 
از 1081 ســهم ششــدانگ پــالك 1028 فرعــى انتقــال عادى مــع الواســطه از طرف فاطمــه بیگم 

طبیبیان.
135- راى شماره 139560302008006592 – 95/11/1– اسمعیل طبیبیان فرزند ابراهیم دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1344/6 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 19,35 

مترمربع.
136- راى شــماره 139560302008006593 – 95/11/1– ملوك طبیبیان فرزند ابراهیم دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1344/6 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت ششدانگ 19,35 

مترمربع.
بندب)

1- راى شماره  1394114402008004926 –95/8/20– اسداهللا غالمى فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه 
مفروزى از پالك 2361 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 327 مترمربع که در آگهى اولیه نام متقاضى اشتباه قید 

گردیده که اینک تجدید آگهى مى گردد.
2- راى شماره 139560302008002836 –95/4/19– على امین بیطرف فرزند سعید به شناسنامه و شماره 

ملى 1190201380 اصفهان ششدانگ :
الف:قســمتى از یک بــاب مغازه مفــروزى از پــالك 3024 فرعــى از 2 اصلــى فضل آباد به مســاحت 
89/45 مترمربــع کــه بــه انضمــام قســمتى از پــالك 7514 جمعــا تشــکیل یک بــاب مغــازه را 

داده است.
ب:قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 7514 فرعــى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 197/65 
مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 3024 جمعا تشــکیل یک باب مغازه را داده است.  که در آگهى اولیه 
شــماره پالك اصلى اشــتباه قید گردیده که اینک تجدید آگهى مى گردد. م الف: 652 تاریخ انتشــار نوبت 
اول: 95/11/6 تاریخ انتشــارنوبت دوم: 95/11/21   سیداســداله موســوى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك

 شهرضا/11/146
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420350800451 شــماره پرونده: 9509980350800071 شــماره بایگانی شعبه: 
950075 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350803959 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350801076  حکم به الزام خوانده علیرضا گلدوست فرزند حسین به نشانى اصفهان خ گلزار کوچه 
شهیدان احمدى- پ 48  به اخذ گواهى پایان ساختمان و تفکیک تحویل و تسلیم سه باب آپارتمان از پالك ثبتى 
یاد شده به شرح و اوصاف متمم قرارداد با ملحقات ان شامل انبارى و پارکینگ متعلقه و پرداخت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل به مبلغ 3/353/000 ریال در مرحله بدوى در حق خواهان منصور خجسته بخت فرزند عباسعلى 
به نشانى اصفهان میدان امام جنب بانک صادرات مغازه صنایع دستى اصفهان با کدپستى 8136673591  ت.ت: 
09133151125 صادر و اعالم مى نماید هزینه اجرا مبلغ 1/05/00 ریال مى باشــد راى صادره غیابى است.   
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م 

الف:32947 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/1214
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420350800452 شــماره پرونده: 9409980350800176 شــماره بایگانی شعبه: 
940208 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350802656 و شماره دادنامه مربوطه 
9409970350801038 محکوم علیهما: 1- امیر اخوان فرزند حسین به نشانى: مجهول المکان 2- شیوا میرر 
زاده به نشانى: مجهول المکان 3- فرزانه صدوقى فرزند حسن به نشانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه 
بیمارستان جرجانى 4- رزیتا میرزاده به نشــانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه بیمارستان جرجانى 
5- زهره اخوان فرزند حسین به نشانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه بیمارستان جرجانى 6- فریبا 
میرزاده به نشانى: مجهول المکان 7- پویا میرزاده به نشانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه بیمارستان 
جرجانى 8- فرزاد صدوقى فرزند حسین به نشانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه بیمارستان جرجانى 
9- محمدرضا عالم فرزند محمدحسن به نشانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه بیمارستان جرجانى 
10- زهره سبزوارى به نشانى: مجهول المکان 11- بیمارستان و زایشگاه جرجانى به مدیریت عاملى دکتر سعید 
فضایلى به عنوان مدیرعامل به نشانى: اصفهان- فلکه طوقچى- اول خ زینبیه بیمارستان جرجانى 12- آزاده 
اخوان فرزند حسین به نشانى: مجهول المکان 13- اکبر توتونى به نشانى: مجهول المکان محکوم اند به تخلیه 
عین مستاجره شامل بیمارستان و زایشگاه جرجانى صادر و اعالم مى نماید هزینه اجرا مبلغ 2/550/000 ریال 
مى باشد. مشخصات محکوم لهم: 1- زهره 2- فخرى 3- زهرا 4- منصور 5- اکبر 6- پروانه شهرت همگى 
حاجى آقائى اصفهانى همگى فرزندان رضا همگى به نشــانى: اصفهان- خ هزارجریب- اول اتوبان شــهید 
کشورى مجتمع مسکونى زیتون بلوك 2آ. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 32946 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/10/1215
اجراییه

شماره: 950700 ش 14  به موجب راي شماره 1361 تاریخ 95/7/26 حوزه 14 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حســام کیانى فرزند حبیب اله به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک به شماره ى 470418 به عهده بانک ملى و مبلغ یکصد 
و سى و پنج هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 94/5/20 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له محمود زارع فرزند : عبدالرسول 
به نشانى فالورجان فلکه نماز بلوار توحید نبش کوچه شهید اســماعیل سعیدى فروشگاه محصوالت کناف 
رحمانى و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي 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 صریحاً اعالم نماید.  م الف: 32927 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/1216
اجراییه

شماره: 950701 ش 14  به موجب راي شماره 1362 تاریخ 95/7/26 حوزه 14 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم کاظمى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت وجه چک به شــماره ى 090141 به عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ 
سیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/1 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له محمود زارع به نشانى فالورجان 
الرگان خ روبروى دهیارى. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 32928 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/1217
اجراییه

شــماره: 950614 ش 11  به موجب راي شــماره 1319 تاریخ 95/7/20 حوزه ش 11 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالرسول کهالیى به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به  پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواســته بابت فاکتورهاى شــماره 8214 و 8211 و 
پرداخت مبلغ 1/495/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 95/5/14 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له محمود میرزایى با وکالت طیبه السادات امیریان به نشانى 
اصفهان خ امام خمینى خ مشیرالدوله جنب بیمارستان تفنگساز فروشگاه دنگ فنگ مرکزى صادر و نیم عشر 
حق االجراى اجراى احکام اعالم مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 32932 شــعبه 11 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو) /10/1218
اجراییه

شماره: 883/94 ش 25  به موجب راي شماره 883/94 دادنامه : 965 تاریخ 94/11/29 حوزه 25 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محســن رضایى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/340/000 ریال پرداخت مبلغ بابت اصل خواســته 
و215/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم  دادخواست 94/10/15 
لغایت تاریخ وصل که محاسبه بر حسب نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده 
اجراى احکام مى باشد در حق خواهان اصغر کریمى به نشانى زینبیه دارك کوى طالب پ 22 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 پرداخــت 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: 32936 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/1219
اجراییه

شماره: 318/95 ش42 به موجب راي شماره 581 تاریخ 95/6/28 حوزه شعبه42 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفى جوکارى شغل: پوشاك به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ  یکصد میلیون ریال (100/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سى و 
پنج هزار ریال (235/000 ریال) بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (95/3/27) 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى و هزینه نشــرآگهى تا زمان اجراى کامل حکم در حق 
خواهان حسن آرامى فرزند رضا شغل پوشاك به نشانى: اصفهان بازار بزرگ انقالب جنب بانک صادرات نبش 
پاساژ رجایى- آرامى و نیم عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 32941  شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /10/1220
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100361709309 شــماره پرونده: 9509980361700632 شماره بایگانی شعبه: 
950739 خواهان عالیه هادى کرکوندى و فرهاد رحیمى و حســین جاللى دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محمدرضا بحرینى و عزت اله حسین پور کلهرودى و مهناز آکوچکیان و سیده زهره صابریان فر و على محزونیه 
به خواسته اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالســه 9509980361700632 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/23 و 
ساعت 9:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف: 33276 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/1277
ابالغ راى

تاریخ رســیدگى و صدور حکم: 95/7/19 شــماره پرونده: 212/95 ش 1 شــماره دادنامه: 328/95  شعبه 
رسیدگى کننده: شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف چادگان خواهان: آقاى محمد جواد مهدیان فرزند 
جالل با وکالت خانم صدیقه میالنى نژاد ســاکن: چادگان روبه روى دادگســترى خوانده: آقاى امین شفیعى 
فر فرزند سیاوش آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه راى شــورا در خصوص دعوى خواهان آقاى 
محمدجواد مهدیان فرزند جالل بــا وکالت خانم صدیقه میالنى نژاد، به طرفیت خوانده آقاى امین شــفیعى 
فر فرزند ســیاوش به خواســته مطالبه مبلغ دوازده میلیون و نهصد هزار تومان وجه به استناد دو برگ رسید 
عادى به تاریخ هاى 164383 – 94/3/18 و 431200-94/3/18 به انضمام کلیه خســارات قانونى و تاخیر 
تادیه نظر به اینکه وجود اصل سند عادى مســتند دعوى در ید و تصرف خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
دارد و با توجه به اینکه امضا خوانده در ذیل ســند مذکور مصون از هرگونه تعرض مشارالیه مانده است و امضا 
موجود در ذیل پک ســند به ضرر امضا کننده دلیل محســوب مى شــود و با عنایت به اینکه خوانده دعوى 
با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرســى حاضر نگردیده و الیحه اى را نیز در جهت اثبات بى اعتبارى ادعاى 
خواهان و مستندات وى و بالطبع برائت ما فى الذمه خود تقدیم و ارســال ننموده است لذا قاضى شورا دعوى 
خواهان را وارد و محمول بر صحت تشــخیص داده و به اســتناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 271 و 1301 قانون مدنى و مــاده 1 و 3 از آئین نامه تعرفه 
حق الوکاله وکالى دادگسترى و مشــاورین حقوقى مصوب 1385 ریاســت محترم قوه قضائیه و ماده 9 از 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/9/16 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
و نهصد هزار تومان بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هفت هــزار و پانصد ریال به 
عنوان هزنیه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر تادیه با رعایت نرخ تورم بانک مرکــزى از تاریخ  مطالبه 
(تقدیم دادخواست 95/5/16) لغایت اجراى کامل حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیــل در حــق خواهان صــادر و اعــالم مى نمایــد راى صــادره غیابــى  و در اجــراى مقــررات ماده 
7 قانــون اخیرالذکــر ظــرف مــدت 20 روز بعــد از ابالغ قابــل اعتــراض و واخواهــى در این شــورا 
و پــس از آن ظــرف مــدت مشــابه قابــل اعتــراض تجدیدنظرخواهــى در دادگاه عمومــى حقوقى 
شهرســتان چادگان مــى باشــد. م الــف:  86 هرندى قاضى شــعبه اول حقوقى شــوراى حــل اختالف
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نتایج اولیــه دور نخســت انتخابــات مقدماتى حزب 
سوسیالیست فرانسه براى انتخاب نامزد نهایى این حزب 
در انتخابات ریاست جمهورى نشان مى دهد که «مانوئل 

والس» و «بنویت هامون» پیشتاز هستند.
به گزارش تسنیم، نتایج اولیه انتخابات مقدماتى حزب 
سوسیالیست فرانســه حاکى اســت که مانوئل والس 
نخست وزیر سابق این کشــور و بنویت هامون پیشتاز 
هســتند و احتماًال هفتــه آینــده در دور دوم و نهایى 

انتخابات این حزب شرکت خواهند کرد.
این گزارش افزود: والس با کســب 35/2 درصد آراء در 
رتبه نخســت انتخابات قرار دارد و هامون نیز موفق به 
کسب بیش از 31/6 درصد آراء شده است. این آمارها بر 

اساس شمارش یک سوم آراء اعالم شده است.
هر کســى که بتواند در انتخابات 29 ژانویه به پیروزى 
برسد، نامزد نهایى حزب سوسیالیســت بوده و باید در 
انتخاباتى که طى ماه هاى مى و آوریل برگزار مى شود، 
با سایر رقبا از احزاب محافظه کار و ملى گرا رقابت نماید.

والس تنها چند روز پس از آن نامزدى خود در رقابت هاى 
انتخابات ریاســت جمهورى را اعالم کرد که «فرانسوا 
اوالند» رئیس جمهور فرانسه بر عدم تمایل خود براى 

شرکت در انتخابات آتى تأکید کرد.
والس 54 ساله با انتقادات شــدیدى از سوى مخالفان 
بخاطــر همراهى با اوالنــد در اجراى سیاســت هاى 
اقتصادى که موجب نارضایتى بخش وســیعى از مردم 

فرانسه شده، روبه رو است.
هامون در سال 2014 میالدى به دنبال اختالف با والس 
از دولت فرانسه خارج شد. هامون وزیر آموزش فرانسه 

بوده است.
 به نظر مى رســد نامــزد نهایى حزب سوسیالیســت 
فرانســه رقابت ســختى را با ســایر نامزدهــا خواهد 
داشت و نظرســنجى ها نشــان مى دهد که «فرانسوا 
فیون» نامــزد محافظه کاران و «ماریــن لوپن» رهبر 
جبهه ملى فرانســه به دور دوم انتخابــات راه خواهند

 یافت.

بیوگرافى نویس خانواده «دونالد ترامپ»    ایسنا|
در مصاحبه اى به دیدگاه هــاى رئیس جمهورى جدید 
درباره خانواده پرداخت و نقش هاى متفاوتى را که زنان و 

فرزندان او ایفا مى کنند، توضیح داد.
«گوآندا بلر» زندگینامه نویس خانواده ترامپ در مصاحبه  با 
«دویچه وله» گفت: همانطور که تاکنون دیده ایم، دونالد 
ترامپ ارتباط نزدیک با خانواده اش را حفظ کرده است. 
این کارى است که او همواره انجام داده و این روند ادامه 
خواهد یافت و آن هم تمرکز روى حداکثر کردن منافع 
خود است. او در پیش بردن کارهایش بسیار «تیزبین» 
اســت و در هر شــرایطى تالش مى کند تا منفعتى به 
دست آورد. او این کارها را در شــغل تجارت انجام داده 
و آنچه اکنون مى بینیم این است که او مى خواهد از کاخ 
ســفید به عنوان «شرایط سودآور» اســتفاده کند. او به 
خانواده اش وابسته اســت؛ او به فرزندانش وابسته است 
و دختر و دامادش را بســیار نزدیک به خود نگه مى دارد. 
هنوز نمى دانیم که «جارد کوشنر» داماد او تا چه حد قرار 
است در کاخ سفید نفوذ داشــته باشد. این روش او براى 
پیشبرد مسائل است و روى کنترل اوضاع متمرکز شده 
و اینکه چگونه مى تواند از پســت اکنون خود به عنوان 

رئیس جمهورى آمریکا استفاده کند.
در ادامه خبرنگار دویچه وله گفت که ترامپ پنج فرزند 
دارد و سه بار ازدواج کرده است. مفهوم خانواده براى او 
چیست؟گوآندا بلر گفت: خانواده او چیزى است که به او 
اعتماد کرده است. واقعًا گمان مى کنم کل چیزى که به 
آن اعتماد دارد، خانواده خودش است. او به خودش اعتماد 
دارد و آنها هم از خودش هستند. خانواده بسیار نزدیکى 
دارد. پنج فرزند او از سه همسر اســت اما او با وجود پنج 
فرزند، خودش را همســر و پدرى موفق مى داند. او این 
را اســاس مى داند و هر کســى بیرون از آن حلقه، غیر 

خودى است.
شــرح حال نویس خانواده ترامپ دربــاره نقض قانون 
پارتى بازى براى جارد کوشنر که مشــاور ارشد در کاخ 

سفید شد و نیز فعالیت پسر ترامپ در کسب و کار پدرش 
که احتمال تضاد منافع را به وجود آورده، گفت: ترامپ مرد 
باهوشى است. چه خوشتان بیاید چه نه، هیچ تردیدى در 
این باره نیســت. او در کار تجارت به خوبى مى توانست 
نقطه ضعف ها را پیدا کند، او به خوبى مى داند که چگونه 
ورشکستگى شرکت ها به او کمک مى کند براى 20 سال 
از پرداخت مالیات درآمد شخصى دور بماند و او اکنون هم 
به خوبى مى داند که چطور از نقطه  ضعف هاى کاخ سفید 

استفاده کند.   
ایــن بیوگرافى نویس تأکید کرد که یکــى از موارد این 
است که او با واگذارى شرکت هایش به پسر خود تالش 
مى کند تا از تضاد منافع جلوگیرى کند و مى گوید که با 
آنها صحبت هم نخواهد کرد اما تصور این مسئله بسیار 

سخت است.
به گفته او، دونالد ترامپ از خیلى از مسائل اطالع دارد و 
یکى از آنها این است که به لحاظ قانونى او هیچ اجبارى 

ندارد که صورتحساب مالیاتى اش را منتشر کند. به گفته 
گوآندا بلر، این یک نقطه ضعف است.

به گفته بلر، ترامپ چندان تمایلى نداشته و ندارد که سه 
همسرش در کســب و کار تجارى مداخله زیادى داشته 
باشــند. او مى گوید: اکنون مى بینیم که همسر سوم او 
دست در دست اوست اما فردى است که به ندرت سخن 
مى گوید و اینگونه به نظر مى رسد که اصًال قرار نیست با 
او به کاخ سفید برود. اینطور به نظر مى رسد که فرزندان 

نسبت به همسران ترامپ، اهمیت بیشترى دارند.
گوآندا بلر نویسنده کتاب «ترامپ ها: سه نسلى که یک 
امپراتورى ســاختند» و «دونالد ترامپ: استاد کارآموز» 
اســت. او در حال تدریس روزنامه نگارى در دانشــگاه 

کلمبیاست.

دیدگاه هاى رئیس جمهور جدید آمریکا از نگاه  یک بیوگرافى نویس

ترامپ فقط به خانواده اش اعتماد دارد
پیشتازان

 انتخابات مقدماتى 
سوسیالیست هاى فرانسه
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ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509970350601611 شــماره پرونده: 9409980350600773 شماره بایگانی شعبه: 
940869 خواهان : بانک ملت به مدیریت آقاى على رستگار با وکالت خانم مریم صادقى فرزند مصطفى به 
نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- کاخ سعادت آباد شرقى- نبش بن بست جاودان- مجتمع کیان- ط 
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ملت- مجتمع مسکونى بلوار- بلوك 25- کدپســتى: 8173633175 ،  3- شرکت آرین زمین سپاهان به 
نشانى: اصفهان- خ مالصدرا- روبروى اداره برق- پالك 80- واحد 2،  4- خانم ماه منیر قیائى فرزند فضل اله 
5- آقاى محمد صفرى فرزند حسین همگى به نشانى مجهول المکان، خواسته   ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسى 
را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص دعوى بانک ملت با وکالت خانم مریم صادقى به طرفیــت 1- خانم ماه منیر قیائى فرزند فضل اله 
و آقایان 2- محمد صفرى فرزند حسین 3- اسداله خداپرست فرزند حسن 4- مصطفى پرستار نمین فرزند 
بابا 5- شرکت آرین زمین ســپاهان بخواســته مطالبه مبلغ 1/677/687/688 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
طبق قرارداد روزانه مبلغ 561/475 ریال بانضمام خسارات دادرسى بدین توضیح که خواهان بیان داشته به 
موجب قرارداد شــماره 34- 90363484- 1390/4/23 خوانده ردیف اول نسبت به اخذ تسهیالت اقدام و 
سایر خواندگان بصورت تضامنى پرداخت آنرا متعهد و ضامن شده اند و نسبت به پرداخت وام اقدام نکرده اند 
و با طرح دعوى بشرح فوق درخواست رسیدگى نموده و از توجه به رونوشــت قرارداد و مدارك ارائه شده و 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان 
ایراد دفاعى ننموده اند و نظریه کارشناسى که طى شرحى با احتساب مقدار اقساط پرداخت شده با محاسبه 
خســارات تاخیر تادیه طبق قرارداد تا تاریخ 1394/08/11 میزان بدهى خواندگان را مبلغ 893/690/334 
ریال اعالم نموده و نظریه کارشناسى مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر باقى مانده و با اوضاع و احوال 
مسلم قضیه نیز مباینتى نداشته فلذا دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى و مستنداً به ماده 7 قانون تسهیل 
اعطاء تسهیالت بانکى و کاهش هزینه هاى طرح و تسریع در اجراء طرحهاى تولیدى و افزایش منابع مالى و 
کارایى بانکها مصوب 1386/4/5 و ماده 10 و 230 قانون مدنى و ماده 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ هشتصد و نود و سه میلیون و ششصد و نود هزار و سیصد و سى و 
چهار ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت روزانه مبلغ پانصد و شصت و یک هزار و چهارصد و هفتاد و پنج 
ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/08/11 تا هنگام پرداخت که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول خواهد شد به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهار 
هزار و پانصد هفده ریال بابت خسارات دادرسى و کارشناسى نیز پرداخت  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان محکوم مى گردند خواسته خواهان نسبت به مازاد بر آن وارد و ثابت نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم به رد آن صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 32944 نبوى رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقى اصفهان/10/1224

ابالغ تجدیدنظرخواهى
شــماره ابالغنامه: 9510100350109580 شــماره پرونده: 9509980350100513 شــماره بایگانى 
شعبه: 950620 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: جواد الماسى فرزند حسن به نشــانى: مجهول المکان 
مدارك پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهى سیدمهدى حســینى بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 
9509970350101559 صادره از این شعبه، مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رؤیت اخطاریه، به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 33285 

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/1271
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
آراء که در اجراى ماده یک قانون ماکور توسط هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت  ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمودهو گواهى 
تقدیم دادخواست اخد و به ثبت ارئستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى 
دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- راي شــماره 139360302032000540 مورخ 1393/7/12 خانم مریم مسلمى امیرانى فرزند عباس 
ششــدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 34 فرعى واقع در فیض آباد 15 اصلى گرمسیر 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 164/57 مترمربع مالک رسمى. 
2- راي شماره 139560302032000048 مورخ 1395/6/11 آقاى دخیل رحمتیان کچومثقال فرزند محمد 

ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 356 فرعى واقع در کچومثقال 75 اصلى سفلى 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مســاحت 157/45 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از امه رحمتى 

فرزند محمدعلى مالک رسمى.
3- راي شماره 139560302032000049 مورخ 1395/10/30 آقاى غالمرضا جواهرى کچوسنگى فرزند 
مصطفى ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 31 فرعى واقع در روستاى کچوسنگ 15 

اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 82/54 مترمربع مالک رسمى.
4- راي شــماره 139560302032000037 مورخ 1395/5/13 خانم فرخ بیگــم طباطبایى عقدا فرزند 
سیدمحمدحسین ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از روستاى ونین پالك 76  اصلى سفلى 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 326/34 مترمربع مالک رسمى.
5- راي شماره 139560302032000050 مورخ 1395/7/17 خانم مریم مرتضوى اردستانى فرزند سیدرضا 
ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قسمتى از روستاى سیاالن پالك 101  اصلى علیا اردستان اردستان 

بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 506/8 مترمربع مالک رسمى.
6- راي شماره 139560302032000069 مورخ 1395/9/14 آقاى على مقدادى فرزند مصطفى ششدانگ 
یک باب دامدارى (باستثنا بهاى ثمنیه اعیانى) احداثى بر روى قسمتى از پالك 5093 فرعى واقع در اردستان 

1 اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 478/50 مترمربع مالک رسمى.
7- راي شماره 139560302032000070 مورخ 1395/9/30 آقاى علیرضا امینى فرزند رضا ششدانگ یک 
باب ساختمان احداثى در قسمتى از مزرعه حســین ابراهیم پالك 90  اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 412/11 مترمربع مالک رسمى. تاریخ انتشار اول: 95/11/6 تاریخ انتشار دوم: 95/11/21 

م الف: 401 عصاري رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/168
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 951010376480572 شــماره پرونده: 9509983764800571 شماره بایگانى شعبه: 
950594  خواهان ایرج دهقانى فرزند شیرعلى دادخواستى به طرفیت خواندگان: 1- فرزاد نوروزى ثمرین 
فرزند جلیل 2- مجید بنگانه فرزند مرتضى به خواســته هاى مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسى 
تقدیم دادگاه بخش جلگه شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى 
بخش جلگه استان اصفهان واقع در اصفهان بخش جلگه هرند میدان ســردار آقا بابایى ارجاع و به کالسه 
9509983764800571 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن یک شــنبه مورخ 95/12/8 ساعت 11 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول االمکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف:  دادگاه عمومى بخش جلگه شهرستان اصفهان /11/204 
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100361709129 شــماره پرونده: 9409980361700639 شــماره بایگانی 
شــعبه: 940696 خواهان بانک صادرات اســتان اصفهان به مدیریت آقاى بهرامى دادخواستی به طرفیت 
خواندگان ســیداصغر موسوى و شــرکت پارس فلز و ســیدعباس موسوى و ســید مرتضى طباطبایى و 
على آبدار اصفهانى به خواســته مطالبــه وجه و مطالبه خســارت تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان واقع در 
اصفهــان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتري کل اســتان اصفهان- طبقه 
2  اتاق شــماره 214 ارجاع و بــه کالســه 9409980361700639 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/01/19 و ســاعت 8:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و بــه تجویز مــاده 73 قانون آییــن دادرســی دادگاه هاي عمومــی و انقالب در امــور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانــدگان پس از ن

شر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 33278 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/10/1272
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100361709322 شــماره پرونده: 9509980361700144 شماره بایگانی شعبه: 
950162 خواهان محمدعلى قرنیان اصفهانى دادخواســتی به طرفیت خوانده مرتضى خسروى به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 214 ارجاع 
و به کالسه 9509980361700144 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/17 و ساعت 12:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 33275 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/1276

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 94 قلم لوازم و تجهیزات ساختمانى و  تأسیساتى 
اسقاط موجود در استان اصفهان را بفروش برساند. 

   خریداران مى توانند از تاریخ نشــر آگهى تا ساعت 15 روز یکشــنبه مورخ 95/11/17 
با هماهنگى نماینده این شــرکت آقاى رضا میرزایى (تلفن تمــاس 32242882- 031) 
به نشــانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بى ســیم، مرکز مایکروویو شر کت 
ارتباطات زیرساخت استان اصفهان از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را 
کتباً و به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکى به مبلغ 30/000/000 ریال (سى میلیون ریال) معتبر 
با اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت 
تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیه اسناد، مدارك و لیست اقالم را که همه صفحات به مهر و امضاء 
مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشــد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به همراه مستندات 
مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و کارت ملى و نشانى دقیق محل کار و سکونت با ذکر کدپستى 
و شماره تلفن و  همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 

95/11/18 به نشانى فوق تحویل و رسید دریافت نمایند. 
   جلسه بازگشائى پاکات رأس ساعت 11 همانروز (روز دوشنبه مورخ 95/11/18) به نشانى 

فوق در محل مرکز مایکروویو شرکت ارتباطات زیرساخت استان اصفهان برگزار مى گردد. 
شرایط: 

11-- مزایده گران (پیشنهاد دهندگان) یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها مى توانند با در 
دست داشتن معرفى نامه کتبى در جلسه بازگشائى پاکات و پیشنهادات حضور یابند. 

22-- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقالم مذکور به وى مسترد خواهد 
گردید. 

33-- در صورت برنده شدن، متقاضى موظف اســت در همان روز 20٪ مبلغ پیشنهادى را به 
عنوان ســپرده نقداً به حساب 2174839004000 بانک ملى شــعبه مخابرات بنام شرکت 
ارتباطات زیرساخت واریز و مابقى وجه را ظرف مدت 2 روز ادارى به حساب مذکور واریز نموده 

و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقالم اقدام نماید. 
44- - متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت WWW.TIC.IR  مراجعه و یا 

با شماره تلفن 32242882- 031 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى حراج   
(فروش (فروش 9494 قلم لوازم و تجهیزات ساختمانى و تأسیساتى اسقاط استان اصفهان) قلم لوازم و تجهیزات ساختمانى و تأسیساتى اسقاط استان اصفهان)

شرکت ارتباطات زیرساخت 
م الف: 1809

نوبت اولنوبت اول
 شــــــرکت
ارتبـــاطات
زیـر ساخت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره یکباب فروشگاه پارك 
سرچشمه سرابان متعلق به شهردارى اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت ک سب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 95/11/23 به شهردارى 
مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 54222119- 031 

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 

سیدمحسن تجویدى- شهردار نطنز  

 نوبت اول نوبت اول


