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فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت محمد مصطفى(ص) 
و سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت باد

«آگهى مزایده»

سیدمحمدعلى نوابى- مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مرحوم محمدرضا رضوى در نظر دارد مالکیت شش دانگ 
یک باب مغازه به شماره پالك ثبتى 8 /963 (963/2) واقع در بخش 4  اصفهان به آدرس: اصفهان- چهار راه شکرشکن- ابتداى خیابان 

احمدآباد- مقابل کتابخانه امیرالمؤمنین را از طریق مزایده به فروش برساند. 
مشخصات ملک: 

1) مساحت مغازه 317/9 مترمربع .                                                                            2) داراى امتیاز برق سه فاز اختصاصى- آب شهرى مشترك و گاز مجزا 
3) داراى سه واحد پارکینگ اختصاصى در طبقه زیرزمین 

قیمت پایه مزایده: مبلغ 50/000/000/000 ریال معادل پنج میلیارد تومان 
زمان و مکان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1395/10/7ساعت: 11 در محل اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان- خیابان نیکبخت- 

نرسیده به دادگسترى   
شرایط مزایده: 1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.) 2- کلیه شرکت 
کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى 
شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه 
نمایند. 3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در 
صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4- اداره تصفیه 
در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، 
مسوول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر 

قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 6- هزینه نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند. 

تلفن: 36611086- 031 
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مقاومت میکروبى، مشکل نسل هاى آینده17 درصد مسافران اتوبوس، کارت نمى زنندخطر از بیخ گوش میدان نقش جهان گذشت!قانون خرید جریمه سربازى تمدید شدبابک زنجانى اعدام نمى شود اجتماعاستاناستاناجتماعجهان نما

چرا آتش
 زودترخاموش نشد؟
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هشدار به خریداران آیفون 7

در صفحه جهان نما بخوانیددر صفحه استان بخوانید

خداحافظ فیدل!کاپشن؛ 900هزار تومان!
به سراغ هر مغازه اگر مى روید ، تند وپرشتاب بروید تا جیب شلوارتان 
خالى نشــود! فرقى هم نمى کند؛ مى خواهد مغازه عطارى باشد یا 
فروش لباس مردانه یا شــاید یک بستنى فروشى. باال وپایین یا چپ 
وراست شهر خیلى مهم نیست؛ تمام مغازه ها در یک نقطه با یکدیگر 

اشتراك دارند و آن هم «گرانى» است.

فیدل کاســترو رهبر انقالبى کوبا که اقدام به بنا کردن یک جامعه 
کمونیستى در حیاط خلوت ایاالت متحده کرد و با کشورى که بیش 
از 5 دهه خواهان سرنگون کردن وى و نظام انقالبى اش بود، جنگید، 
در نهایت در ســن 90 سالگى چشــم از جهان فروبست.به گزارش 

«تابناك» رائول کاسترو برادر فیدل کاسترو که ...

منتظر بارش هاى دوباره باشیدمنتظر بارش هاى دوباره باشید
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بحـران سیب زمینى!
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کاهش سرعت افزایش 
جرائم ناشى
 از خشونت

در استان  

هیئت هاى نظارت 
بر انتخابات

 تشکیل مى شود

5

2

 گیر جدید 
به سردار 
و خنده هاى تمام 
ناشدنى لوکا

توده بارش زا وارد استان اصفهان شده استتوده بارش زا وارد استان اصفهان شده است

بیش از 47 هزار تن سیب زمینى روى دست کشاورزان فریدونشهرى ماند

ی را ود  ی  ناب آ
ان ند ا ژ ر رپ رم  ل  عا د

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

و  ای آن  نان  د  و دا وده از  ض  ت  س ی  عا نا  وارده را  
. ما ی  ئ  ر و ا  دگان  ی و بازما عا نا ای  ان و  ت و  ر

کا

مصطفى(ص) 
اد

؟
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ى و
ناشدنى لوک
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سخنگوى شوراى نگهبان از تشکیل هیئت هاى نظارت 
بر انتخابات در این شورا خبر داد و گفت: اسامى هیئت هاى 
نظارت به زودى اعالم و بالفاصله فعالیت  هایشان آغاز 
مى شود. به گزارش تسنیم عباسعلى کدخدایى با اشاره 
به اقدامات شوراى نگهبان پیش از برگزارى دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهورى، گفــت: هیئت هاى 
نظارت بر انتخابات به زودى در شوراى نگهبان تشکیل 

مى شود.
وى افزود: کارهاى مقدماتى براى تشــکیل هیئت هاى 
نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهورى 

در حال انجام است.

سخنگوى شــوراى نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: 
اســامى هیئت هاى نظارت به زودى اعالم مى  شــود و 

بالفاصله فعالیت  هایشان را آغاز مى کنند.
گفتنى است؛ شــوراى نگهبان در جلســه ششم مرداد 
امسال این نهاد با پیشنهاد وزارت کشور براى برگزارى 
انتخابات ریاســت جمهورى در 29 اردیبهشت  ماه سال 

آینده موافقت کرد.
همچنین وزارت کشــور بنا به تقارن ایام خردادماه با ماه 
مبارك رمضان به شوراى نگهبان پیشنهاد کرده بود که 
انتخابات ریاست جمهورى زودتر از موعد مقرر برگزار شود 

که شوراى نگهبان با این پیشنهاد موافقت کرد.

وزیر دفاع و پشــتیبانى نیروهاى مســلح گفت: خرید 
جنگنده ”سوخو 30" در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانى 

نیروهاى مسلح است.
به گزارش تسنیم، سردار حسین دهقان در پاسخ به سوالى 
درباره اظهارات اخیر مقامات روسیه  مبنى بر انعقاد قرارداد 
تســلیحاتى ده میلیارد دالرى با ایران، گفت: درباره این 
موضوع باید از روس ها بپرسید که ماجرا چه بوده، اما ما 
براى تامین نیازهاى دفاعى خودمان با هر مرجعى که قادر 
به تامین آن نیازها باشــد، به جز آمریکا و رژیم اشغالگر 

قدس حتما مذاکره خواهیم کرد.
وى درباره اخبار منتشره در رســانه هاى روسیه مبنى بر 

احتمال اســتفاده مجدد روس ها از پایــگاه هوایى نوژه 
همدان تاکید کرد: در حمایت و پشتیبانى از دولت قانونى 
سوریه و نیازهاى آنها، ما با دوســتان خود به خصوص 
روســیه همکارى هایى داریم و متناسب با آن اقداماتى 
انجام مى دهیم و اگر اقتضاء این باشــد کــه اگر براى 
پشتیبانى از شرایط میدانى این کار را (استفاده روس ها از 

پایگاه هوایى نوژه) انجام دهیم، انجام خواهیم داد.
سردار دهقان در پاسخ به ســوالى مبنى بر احتمال خرید 
نظامى از کشور چین با توجه به سفر اخیر وزیر دفاع این 
کشور به تهران، گفت: همکارى هاى دفاعى و صنعتى را 

پیش بینى کرده ایم.

هیئت هاى نظارت بر انتخابات 
تشکیل مى شود

خرید جنگنده «سوخو 30» در 
دستور کار وزارت دفاع

تذکر کارشناس به مجرى
   خبر آنالین | روزنامـه جمهـورى اسـالمى 
نوشـت:قطع شـدن موقت گاز و بـرق در بعضـى نقاط 
اسـتان مازندران در اثر بارش برف و سـرماى بى سابقه، 
دستمایه اى براى تلویزیون شد تا به دولت یازدهم بتازد. 
در برنامه خبر ساعت 21 شب جمعه مجرى شبکه یک 
سـیما بعد از مصاحبه با مدیـرکل گاز اسـتان مازندران، 
علیرغم توضیحات روشـن مدیرکل، بعـد از آنکه آقاى 
مجرى نتوانسـت مچ گیرى کند با عصبانیت خطاب به 
مدیر کل گاز گفـت: «قضاوت بـا مردم». ایـن برخورد 
بقدرى زشت بود که حتى کارشناس هواشناسى در همان 

برنامه به مجرى تذکر داد. 

رئیس جمهور اکنون هم علم عزا 
دست گیرد

  فارس| نماینده مجلس با بیان اینکـه وزیر راه 
باید پاسخگوى حادثه برخورد قطارهاى مسافربرى باشد، 

گفت: نیاز باشد آخوندى را استیضاح مى کنیم.
محمدعلى پورمختار با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس 
به راحتى از کنار این اتفاق نخواهند گذشت، تصریح کرد: 
توقع داریم آقاى رئیس جمهور که در زمان لغو سخنرانى 
آقایى علم عزا به دسـت مى گیرد در ایـن زمینه نیز ورود 

کرده و با مسببین برخورد کنند.

سعى کردم کامال محرمانه به 
کشور بازگردم

خبرگزارى «فرانسـه» با اشـاره     آفتاب نیوز|
به این که سـینماى ایران در طول سه دهه گذشته قابل 
تحسین بوده است اشـاره مى کند که تاکنون کمتر فیلم 
ایرانى اى توانسته بود در سطح اسکار مطرح شود اما اصغر 

فرهادى توانست این کار را انجام دهد. 
فرهادى درباره بازگشت به ایران مى گوید: «سعى کردم به 
صورت کامال محرمانه به کشور بازگردم براى جلوگیرى از 
وقوع هرگونه اتفاق ناخوشایندى. اما زمانى که به فرودگاه 
رسـیدم دیدم جمعیت زیادى جمع شـده اند. مـن درباره 

کنترل این جمعیت نگران شدم.»

ترامپ مى میرد!
  بهار| پیش بینـى عجیب یـک متخصص قلب 
انگلیسى درباره احتمال بسیار باالى مرگ ترامپ در کمتر 

از یک سال در پایگاه اکسپرس انگلیس انتشار یافت.
پاتریـک هیک پزشـک انگلیسـى اعالم کـرد گزارش 
پزشـکى درباره سـالمت دونالد ترامپ رئیـس جمهور 
منتخب که کمى پیـش از انتخابات ریاسـت جمهورى 
آمریکا منتشر شده بود، دروغ بوده است.این پزشک مدعى 
است خستگى ناشى از تالش هاى ترامپ در دوره رقابت 
هاى انتخاباتى، به ویـژه روز پیش از راى گیرى، شـاید 
تأثیرات منفى بر روى سـالمت رئیس جمهورى جدید 
آمریکا بر جا گذاشته باشد. او افزود: «شاید ترامپ به دلیل 
فشارها، سال آینده فوت کند. احتمال جدى وجود دارد که 

او به سکته قلبى دچار شود»

داعش وعده حورى مى دهد!
  فارس| امامان جمعه داعش در موصل در جهت 
باال بردن روحیه تروریست ها، به آن ها وعده حورالعین در 
آن دنیا را مى دهند. یک منبع در شهر موصل خبر داد که 
خطیبان نماز جمعه در مناطق تحت تسلط داعش در شهر 
موصل، در دوره اخیر، موضوع خطبه را روى انواع حورى 

بهشتى متمرکز کرده اند.
طبق اعالم منابع عراقـى، امامان نمازهاى جمعه اى که 
داعش در بخش غربى شهر موصل برگزار مى کند، اخیرا 
به تروریست ها وعده مى دهند که در صورت کشته شدن 

50 نوع حورالعین در آن دنیا منتظرشان است.

تقلب در انتخابات آمریکا
علم الهدى با اشاره به اینکه اعالم کردند    ایسنا|
درسـه ایالت آمریکا تقلب شده اسـت، خاطرنشان کرد: 
این هم سـوغات دموکراسـى در کشـورهاى غربى، اما 
دموکراسى و مردم سـاالرى دینى یعنى مردم ما با پاى 
خود در عرصه نظام وارد مى شـوند و مباشر در اجرائیات 

نظام هستند. 

فیدل کاسترو رهبر انقالبى کوبا که اقدام به بنا کردن یک توئیتر
جامعه کمونیستى در حیاط خلوت ایاالت متحده کرد و با 
کشورى که بیش از 5 دهه خواهان سرنگون کردن وى و 
نظام انقالبى اش بود، جنگید، در نهایت در سن 90 سالگى 

چشم از جهان فروبست.
به گزارش «تابناك» رائول کاسترو برادر فیدل کاسترو که 
اکنون به عنوان رئیس جمهور کوبا ایفاى مسئولیت میکند، 
از تلویزیون ملى این کشور مرگ وى را به شکل رسمى 
اعالم کرد. فیدل کاســترو قبل از مرگ از یک بیمارى 
گوارشى مزمن رنج میبرد که یک بار در سال 2006 وى را 

به مرگ نزدیک کرد.
فیدل کاســترو قدرت را در کشور کوبا 
طى انقالبى در ســال 1959 به دست 
گرفت و براى مدت 49 سال با تلفیقى از 
کاریزما و اراده آهنین خود بر این کشور 
حکومت کرد. وى اقدام به ایجاد یک 
نظام کمونیستى تک حزبى در کوبا کرد 
و در طى دوران جنگ سرد همواره به 

عنوان یک چهره کلیدى مطرح بود.
هرچند آمریکا و متحدان این کشور از 
فیدل کاسترو انقالبى یک چهره دیو خو 
و خطرناك ساخته بودند، اما کاسترو در 
میان بسیارى از کشورهاى چپ گرا به 

ویژه در نظام هاى سوسیالیستى آمریکاى التین و آفریقا 
چهره اى بسیار محبوب و مورد تحسین بوده است. اکنون 
مرگ او که پیش از این یک پرسش اساسى را براى آینده 
کوبا مطرح میکند، به نظر مشــکل چندانى براى رائول 
کاسترو که پیش از این جایگاه خود را در قدرت مستحکم 

کرده است، به وجود نخواهد آورد.
فیدل کاسترو که 9 رئیس جمهور آمریکا را تجربه کرد، 
این کشور را با انقالب 1959 از تفرجگاه آمریکایى هاى 
ثروتمند، تبدیل به کشــورى کرد که تبدیل به ســمبل 
مخالفت و مقاومت در برابر آمریکا بود. وى عملیات خلیج 
خوك ها که توسط CIA و براى تصرف خاك کوبا در 
سال 1961 طراحى شده بود، را ناکام گذاشت و همچنین 
از چندین و چند سوء قصد به جان خود جان سالم به در برد.

اما شاید یکى از بزرگترین چالش هایى که در دوران زمام 
دارى فیدل کاسترو در ذهن مردم دنیا باقى مانده است، 
ماجراى بحران موشکى کوبا در سال 1962 است که طى 
آن اتحاد فیدل کاسترو با شوروى دنیا را در آُستانه اولین و 

شاید آخرین جنگ هسته اى بزرگ قرار داد.
فیدل کاســترو که در تقریبا تمام طول دوران زمامدارى 

خود همواره با لباس نظامى ســبز رنگ و سیگارهاى بر 
لبش شناخته میشد، براى مدت زمانى طوالنى مشهور به 
سخنرانى با مشت هاى گره کرده و استعارات انقالبى بود 

که اغلب مخاطب آنها ایاالت متحده بود.
فیدل کاســترو با نظام انقالبى خود لیبــرال ها و نظام 
سرمایه دارى را کنار زد و مدارس و بیمارستان ها و خدمات 

عمومى دیگر را در اختیار فقیران قرار داد تا جایى که کوبا 
مشهور به کشورى شد که در آن هیچ فقیرى وجود ندارد. 

هرچند خبرى از زندگى مرفه هم چندان در آن نیست.
اما هرچنــد فیدل توانســت با این نظــام حمایت هاى 
گسترده اى را در بین جامعه کوبا و به ویژه قشر ضعیف این 
کشور به دست آورد، همواره مخالفان و منتقدانى نیز در این 

جامعه بر علیه وى و سیاست هاى وى سخنرانى کردند که 
البته اغلب آنها بخش بزرگى از زندگى خود را در تبعید در 

آمریکا به سر بردند.
در نهایت نه واشنگتن، نه منتقدان در تبعید و نه پایان جنگ 
سرد و فروپاشى شوروى هیچ کدام نتوانست کاسترو را از 
قدرت به زیر بکشد، بلکه این یک بیمارى مزمن بود که 
وى را ناچار به واگذار کردن قدرت به برادر جوان تر خود 
رائول کاسترو در 2006  به شــکل موقت و در 2008 به 

شکل رسمى کرد.
هرچند رائول کاسترو همواره برادر بزرگ خود را تحسین 
کرده و خود را دنباله رو وى دانســته است، اما در دوران 
زمامدارى رائول کوبا تغییرات زیادى را به چشــم دیده 
است. اصالحات اقتصادى مبتنى بر نظام بازار و موافقت با 
ایاالت متحده براى برقرارى روابط دیپلماتیک و کاهش 

تنش ها از جمله این تغییرات است.
فیدل کاســترو 6 هفته قبل حمایتى نصفه و نیمه از این 
توافق با ایاالت متحده داشت که پرسش هاى زیادى را 
در مورد این که آیا به راستى وى خواهان این توافق بوده 
اســت یا نه برانگیخت و این که آیا به راستى در آخرین 
لحظات عمر خود مجاب شده بود که دیگر دست از مبارزه 
با آمریکا بر دارد یا همچنان ایده هاى ســال 1959 را در 

ذهن داشت.
در آخرین سال عمر خود فیدل کاســترو دیگر به معنى 
واقعى کلمه چهره و شــخصیت یک رهبر را از دســت 
داده بود و بیشتر وقت خود را صرف خواندن روزنامه ها و 
تحلیل هاى راجع به مسائل بین المللى میکرد. هرچند گاه 
گاهى دیدارهایى تشریفاتى با برخى رهبران از کشورهاى 
مختلف داشت اما سال آخر زندگانى فیدل کاسترو به معنى 

واقعى کلمه در انزوا به سر شد.
شاید این از بازى هاى روزگار است که کاسترو در زمانى 
چشم از دنیا فروبست که روابط کوبا با کشورى که خود 
کاسترو زمانى رژیم دست نشانده آن را در کوبا ساقط کرده 
بود، رو به گرمى و بهبود میرود. حال ســوال اساسى این 
است که مرگ کاسترو بعد از 5 دهه دشمنى و خصومت با 
ایاالت متحده آمریکا، آیا به راستى عصر جدیدى در تاریخ 

سیاسى و اجتماعى کوبا خواهد بود؟

انقالبى بزرگ کوبا در 90 سالگى چشم از جهان فروبست

خداحافظ فیدل!

نماینده پیشین ایران در دفتر اروپایى سازمان ملل با تاکید بر اینکه کابینه 
”دونالد ترامپ“ از بین کسانى در حال انتخاب است که عمدتا مواضع ضد 
ایرانى دارند و برخى از آنها در نشســت هاى منافقین هم حاضر بوده اند، 
گفت: اگرچه از فرصت ایجاد شده در دوره اوباما براى همکارى استفاده 
نشــد، اما دو دلیل وجود دارد که فعال ایران و آمریکا تقابلى با هم نداشته 

باشند.
على خرم در گفت و گو با ”تابناك“ در مورد سیاست هاى آمریکا در قبال 
ایران با توجه بــه روى کارآمدن ترامپ و کابینه اى کــه او عمدتا از بین 
افراد تندرو و ضد جمهورى اســالمى در حال انتخاب است، اظهار کرد: 
جمهورى خواهان نسبت به دموکرات ها به طور کلى در قبال ایران سخت 
گیرترند. هرچند برخى در ایران خوشحالند که وقتى جمهورى خواهان 
روى کار بیایند دیگر از حربه توسل به موضوع حقوق بشر علیه ایران بهره 

نمى گیرند، اما آنها به دیگر موضوعات متوسل خواهند شد.
وى افزود: این بخــش از جمهورى خواهانى کــه در آمریکا قدرت را در 
دســت گرفته اند و در حال قدرت گرفتن هستند گروهى موسوم به ”تى 
پارتى“ هستند که متشکل از بخش تندرو جمهورى خواهان است. آنها 
به شدت نژادپرست و ضد سیاه پوســت ها هستند و مخالف سرسخت و 
جدى سیاســت هاى اوباما و جان کرى درباره جمهورى اسالمى ایران 

محسوب مى شوند.
وى درباره انتخاب اعضاى کابینه ترامپ از بین افراد تندرویى که عمدتا 
مواضع ضد ایرانى اتخاذ کرده اند نیز گفت: درحال حاضر عمده کسانى که 
ترامپ آنها را به عنوان وزیر، سفیر و وکیل انتخاب مى کند، کسانى هستند 
که علیه جمهورى اسالمى ایران موضع گرفته و ضد ایران محسوب مى 
شوند. از طرفى این افراد نظراتى مخالف سیاست هاى اوباما نظیر حمایت 
از اقشار ضعیف، بیمه اوباما و ... هستند و بیشــتر طرفدار ثروتمندان به 

شمار مى روند.
خرم در توضیح اینکه به چه دلیل افراد انتخاب شده براى کابینه ترامپ را 
ضد ایران مى خواند، ادامه داد: در میان جمهورى خواهان که با ایران خوب 
نیستند یک بخش تندرویى وجود دارد که مخالف سیاست هاى ایران و 

مخالف تالش اوباما براى سازش یا جمهورى اسالمى هستند.
وى یادآور شد: بر خالف خوشحالى که اصولگرایان براى پیروزى ترامپ بر 
هیالرى کلینتون داشتند باید اشاره کنم ترامپ با عمق جمهورى اسالمى 
مخالف است براى همین شاهدیم امروز کسانى نظیر کنگریج و ... را براى 
عضویت در کابینه اش مد نظر دارد. این افراد آدم هایى هستند که مخالف 

ایران به شمار مى روند و دست شان با منافقین در یک کاسه است.
نماینده پیشــین ایران در دفتر اروپایى ســازمان ملل اضافه کرد: برخى 
افرادى که گزینه عضویت در کابینه ترامپ هستند و یا توسط وى به کار 
گرفته شده اند، کسانى هستند که همراه با برخى شاهزاده هاى عرب در 
نشست هاى منافقین شرکت کرده و شعار سرنگونى جمهورى اسالمى 
ایران را ســرداده اند؛ لذا نمى توان آینده راحتى را براى ایران و آمریکا و 

سیاست هاى اتخاذى آنها مقابل یکدیگر متصور شد.

چرا اصولگرایان نباید 
از پیروزى ترامپ خوشحال باشند

,,

درحال حاضر 
عمده کسانى 
که ترامپ آنها 
را به عنوان 
وزیر، سفیر و 
وکیل انتخاب 
مى کند، 
کسانى 
هستند که 
علیه جمهورى 
اسالمى ایران 
موضع گرفته 
و ضد ایران 
محسوب 
مى شوند

دیوان عالى کشــور، حکم اعدام بابک زنجانى را لغو کرد.  به گزارش مهر، یک منبع آگاه در دیوان عالى کشور در خصوص 
آخرین وضعیت رسیدگى به حکم صادره در پرونده بابک زنجانى، گفت: حکم صادره از سوى دادگاه مبنى بر اعدام متهم ردیف 
اول پرونده فساد نفتى، لغو شده است. 9دى ماه 92 بود که در پى شــکایت عده اى از نمایندگان مجلس و تخلفاتى در رابطه با 
شرکت ملى نفت ایران، بابک زنجانى از سوى قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتى که غالمحسین محسنى اژه اى، سخنگوى 
دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانى عنوان کرد. پس از بررسى هاى بیشتر در رابطه با فعالیت متهم 
نفتى، اتهامات وى به قدرى بود که سخنگوى قوه قضائیه خبر از یک  پرونده 209 جلدى داد که در 4 هزار صفحه 
براى متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است. در نهایت پس از بررسى ها و احضارهاى متعدد افراد 
و مســئوالن مختلف در این پرونده، باالخره در یازده مهر سال 94، اولین جلسه رسیدگى 
به اتهامات بابک زنجانى به صورت علنى و به ریاست قاضى صلواتى در شعبه 15دادگاه 

عمومى و انقالب اسالمى تهران برگزار شد.
در نهایت پس از برگزارى بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگى به پرونده فساد نفتى که 
اسامى سه متهم اصلى یعنى بابک زنجانى، مهدى شمس و حمید فالح هروى در آن به 
چشم مى خورد،سال گذشــته، دادگاه بدوى، بابک زنجانى و دو متهم دیگر این پرونده 
را مفسد فى االرض دانســت و به  اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال 
مربوط به شــرکت ملى نفت ایران  و جزاى نقدى معادل یک چهارم پول شــویى نیز 
محکوم شــده اند و این حکم در تاریخ  16 فروردین امسال ابالغ و با اعتراض به راى، 
پرونده در خرداد ماه به دیوان عالى کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایى حکم 

اعدام را لغو کرد.

بابک زنجانى اعدام نمى شود
دیوان عالى کشور حکم داد

دیوان عالى کشــور، حکم اعدام بابک زنجانى را لغو کرد.  به گزارش مهر، یک منبع آگاه د
آخرین وضعیت رسیدگى به حکم صادره در پرونده بابک زنجانى، گفت: حکم صادره از سوىد
2دى ماه 92 بود که در پى شــکایت عده اى از نمایندگا 9اول پرونده فساد نفتى، لغو شده است. 9
شرکت ملى نفت ایران، بابک زنجانى از سوى قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتى که غالمحس
دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانى عنوان کرد. پس از بررسى هاى
9نفتى، اتهامات وى به قدرى بود که سخنگوى قوه قضائیه خبر از یک  پرونده 209
مجرمیت صادر شده است. در نهایت پس از برر براىمتهم ردیف اول، قرار
و مســئوالن مختلف در این پرونده، باالخره در یازده مهر
به اتهامات بابک زنجانى به صورت علنى و به ریاست قا

عمومى و انقالب اسالمى تهران برگزار شد.
در نهایت پس از برگزارى بیست و شش جلسه دادگاه رس
اسامى سه متهم اصلى یعنى بابک زنجانى، مهدى شمس
چشم مى خورد،سال گذشــته، دادگاه بدوى، بابک زنج
محکوم کرد. ه را مفسد فى االرضدانســت و به  اعدام
مربوط به شــرکت ملى نفت ایران  و جزاى نقدى معا
6محکوم شــده اند و این حکم در تاریخ  16 فروردین ام
پرونده در خرداد ماه به دیوان عالى کشور رفت که در

اعدام را لغو کرد.

بابک زنجانى اعدام نمى شود
دیوان عالى کشور حکم داد

یک فعال سیاسى اصولگرا گفت با اشاره به آخرین وضعیت بررسى هاى انتخاباتى 
در داخل جریان اصولگرا و حمایت از روحانى عنوان کرد: در داخل اصولگرایان طیف 
هاى وسیعى وجود دارد. ممکن است برخى موافق آقاى روحانى و برخى مخالف 

باشند. در حال حاضر در این خصوص تصمیمى گرفته نشده است.
حسن غفورى فرد در گفت وگو با ایلنا افزود: در حال حاضر هر کسى که در مظان 
کاندیداتورى باشد، در بررسى هاى اصولگرایان قرار خواهد گرفت. شاید بیش از 
30 اسم در حال بررسى اســت که تا این لحظه هیچ تصمیمى در مورد آنها گرفته 

نشده است. از لیست مورد بررسى اصولگرایان کسى حذف و یا تایید نشده است.
غفورى فرد در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اصولگرایان همچون سال 84 
از کاندیدایى ناشناخته حمایت کنند، گفت:  چنین چیزى صحت ندارد. االن درباره 
هیچ فردى نظرى اتخاذ نشده است. تاکنون چهره هایى از آقاى والیتى، روحانى 
تا دوســتان آقاى احمدى نژاد مثل الهام، حاجى بابایى و رستم قاسمى در لیست 
بررسى هاى ما قرار دارند. او در پاسخ به این ســوال که آیا حامیان احمدى نژاد از 
کاندیداى اجماعى اصولگرایان حمایت خواهند کرد، گفت: ما تالش خودمان را 
مى کنیم که تمام اصولگرایان از جمله دوســتان آقاى احمدى نژاد با لیست واحد 
وارد انتخابات شوند. در انتخابات قبل هم آقاى مصباح یزدى و پایدارى ها در جمع 

اصولگرایان نیامدند و نتیجه آن را هم در انتخابات مجلس دهم در تهران دیدیم.
این فعال سیاسى اصولگرا خاطرنشان کرد: امیدواریم انتخابات مجلس دهم زنگ 
خطرى براى این دوستان باشد که بتوانند به بقیه اصولگرایان بپیوندند و به کاندیداى 

واحد برسند. در انتخابات شوراها هم حتما به لیست واحد خواهیم رسید.

ســردار سرلشکر محمد 
باقرى رئیس ســتاد کل 
نیروهــاى مســلح در 
همایــش گردهمایــى 
فرماندهان مناطق دریایى 
که در ستاد نداجا برگزار 
شد، اظهار داشت: امروز 
داوطلبان زیــادى براى 
حضور در صحنه دفاع از 
حرم در نیروى دریایى و 
دیگر نیروها وحود دارند 
که اگر فضا ایجاد شــود، 
آماده جان فشانى هستند.

به گزارش انتخاب، باقرى 
گفت: برداشت مسئولین 
این بود که از بهمن سال 
گذشته پول فروش نفت به 
سهولت به کشور بیاید که 
اینگونه نشد و براى همین 
اســت که دولت تاکنون 

که بیش از نیمى از ســال 
گذشته، 20درصد بودجه 
دفاعــى را پرداخت کرده 

است.
رئیس ستاد کل نیروهاى 
مســلح با بیان اینکه در 
مساله حضور در دریاهاى 
دور و مقابلــه بــا دزدان 
دریایى کارهــاى بزرگى 
شده است، گفت: بایستى 
مانند ناوگان دریاى عمان، 
ناوگانى خــاص اقیانوس 
هند داشته باشیم. نیاز به 
پایگاه هایى در دور دست 
داریم و شــاید در زمانى 
امکان داشته باشد که در 
ســواحل یمن یا سوریه 
پایگاه داشــته باشیم و یا 
پایگاه هایى در جزایر و یا به 

صورت شناور باشد.

دوستان احمدى نژاد در لیست 
بررسى اصولگرایان

شاید در سوریه و یمن پایگاه داشته باشیم
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وزیر کشور با اشاره به افزایش ولنگارى و بى بندوبارى در 
فضاى مجازى تاکید کرد که قوه قضائیه و دادستانى باید 

در این زمینه ورود کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانى فضلى اظهار داشت: ما 
مى خواهیم نسبت به ساماندهى و حل مسائل اجتماعى 
گام برداریم، چرا که شناسایى علت ها و برخورد با ریشه ها 
حائز اهمیت اســت.وى با تاکید بر اینکه باید با مظاهر 
آسیب هاى اجتماعى برخورد شود، افزود: به طور مثال اگر 
در حوزه اعتیاد، معتادان متجاهر را مشاهده مى کنیم؛ باید 
آنها را جمع آورى کرد، چرا که به غیر از بحث ظاهر جامعه، 
اعتیاد ارتکاب جرم را نیز دامــن مى زند، بنابراین باید به 

آسیب هاى اجتماعى از همه مظاهر نگاه کرد.وى ادامه 
داد: همه آبروى خود را در خیابان ها در دست شان گرفته اند 
و هر کســى از دهانش چیزى بیــرون مى آید، انعکاس 
مى دهد. ولنگارى و بى بندوبارى در فضاى مجازى زیاد 
شــده که در این زمینه برخوردهاى جدى باید صورت 
بگیرد. در حال حاضر احترام، ســوابق و آبروها به بازى 
گرفته شده و با صحبت هایى که در شبکه هاى مجازى 
مطرح مى شود، شخصیت ها را لوث مى کنند و مردم هم 
مى گویند ما اختیــار خود را به این آقایان (مســئوالن ) 
داده ایم، بنابراین در این شرایط است که سرمایه اجتماعى 

و اعتماد عمومى از بین مى رود.

معاون عمرانى وزیر آموزش و پرورش گفت: 10 درصد 
مدارس کشور تخریبى بوده و باید بازسازى شوند و 20 

درصد مدارس نیز نیازمند مقاوم سازى هستند.
مرتضى رئیســى اظهار داشــت: با یک واقعیت رو به رو 
هســتیم که یک ســوم فضاهاى آموزشــى کشور با 

استانداردها فاصله دارد و ایمن نیستند.
وى افزود: اینکه مى گوییم یک ســوم مدارس یا حدود 
30 درصد ایمن نیستند بدان معناست که در برابر زلزله 
و در انطباق با اســتانداردها و آیین  نامه هاى مهندســى 
ساختمان، ایمنى ندارند.وى ادامه داد: یک سوم فضاهاى 
آموزشى که با استانداردها فاصله دارند، بیشتر مدارسى 

هستند که نیازمند مقاوم ســازى هستند و باید بهسازى 
لرزه اى شوند، یک بخش کمترى هم مدارس تخریبى 
هستند یعنى از 30 درصد مدارس ناایمن، دو سوم نیازمند 
مقاوم سازى و یک سوم آن نیازمند تخریب و بازسازى 
است.معاون عمرانى وزیر آموزش و پرورش گفت: عمده 
کالس هاى درس و مدارس تخریبى در کالنشــهرها و 
بافت هاى فرسوده شهرهاى بزرگ و در رأس آن تهران 
است.رئیسى اضافه کرد: در مناطق محروم کشور، استان 
سیستان و بلوچســتان در مقام اول و استان آذربایجان 
غربى بیشترین مدارس تخریبى را در مناطق محروم به 

خود اختصاص داده اند.

عدم ایمنى یک سوم
 مدارس کشور

افزایش ولنگارى و 
بى بندوبارى در فضاى مجازى

ثروتمندترین زن روس
 در مشهد 

خانم باتورینا ظاهرا سفرى به شهر مشهد داشته و با 
چادر اسالمى در داخل حرم حضرت رضا (ع)   عکس 
گرفته که در شــبکه هاى اجتماعى روســیه بازتاب 
گسترده اى داشــته اســت. یلنا یکى از معدود زنان 
میلیاردر جهان اســت که ثروتش راخود به دســت 

آورده است.
به گزارش جام جم آنالین اودرســال 2010 با ثروت 
9.2 میلیارد دالرازســوى مجله فوربــس به عنوان 
سیصدوچهل و دومین ثروتمندجهان و ثروتمندترین 
زن روسیه معرفى شد. باتورینا در 8مارس سال1963 
در مســکوبه دنیا آمد. وى به همراه برادرش ویکتور 
باتورین، شــرکت خود به نام اینتکو را درسال 1991 
تاسیس کردند. مهمترین فعالیت شرکت آنها در زمینه 

ساخت وساز است.
تاکنون خبرى در خصوص اهداف سفر میلیاردر روس 

به ایران منتشر نشده است.

کمبود ویتامین ایرانى 
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتى 
با بیان این که 80 درصد ایرانى ها با کمبود ویتامین 
مواجه هســتند، گفت: این رقم بســیار باال است و

 نمى توان جبران این کمبودها را به عهده خود مردم 
گذاشــت بلکه باید برنامه ملى در این زمینه اجرایى 

شود.
دکتر محمداســماعیل اکبرى توضیــح داد: کمبود 
ریز مغذى ها مى تواند زمینه ســاز بروز بســیارى از
 بیمارى ها و در نهایت بیمارى ســرطان شود اما با 
این حال توجه جدى در حوزه سالمت کشور به این 

موضوع نمى شود. 
وى از نبود پوشش بیمه اى براى تامین هزینه هاى 
ویتامین ها هم انتقاد کرد و گفت: تامین هزینه هاى 
ویتامین ها مانند ویتامین هاى D، روى، کلســیم و 
منیزیم از ساختار بیمه حذف شــده است اما مثال در 
مورد داروى اوستین 500 شــرکت آن را وارد بیمه
 مى کنند. بیمه ها 150 هــزار ریال براى ویتامین ها 
که مى تواند ســالمت مردم و جامعه را تامین کند، 
پرداخت نمى کنند اما حاضرند براى داروهاى گران 

قیمت هزینه کنند.

تفکیک جنسیتى
استادشهرســازى دانشــگاه تهران تاکید کرد: اگر 
فضاهاى شهرى بدون تفکیک جنسیتى براى حضور 
زنان آماده شــوند، نقش و فعالیت زنــان در زندگى 

شهرى افزایش پیدا خواهد کرد.
میثم بصیرت با اشاره به اســتانداردهاى شهرسازى 
براى حضور زنان در زندگى اجتماعى گفت: فضاى 
زندگى شهرى باید بدون نگاه جنسیتى براى آرامش 
همه مردان و زنان طراحى شود اما با توجه به فرهنگ 
و آموزه هاى دینى و سبک زندگى ایرانى- اسالمى 
باید فضاهاى شهرى را به گونه اى طراحى کنیم که 

زنان امنیت و آسایش بیشترى داشته باشند.
به گفته این استاد دانشگاه اگر آماده سازى فضاهاى 
عمومى شهرى منجر به تفکیک جنسیتى در جامعه 
شود زمینه جدایى زنان از زندگى اجتماعى را نیز فراهم 
مى کند.باید نیازهاى زنان در فضاى زندگى شهرى 
را بدون تفکیک جنسیتى در نظر گرفته و این نیازها 

را برجسته کرد.

ریزعلى کجایى،کجایى...
على دایى براى کشــته شــدن دهها نفر در حادثه 
تصادف دو قطار مسافرى در سمنان پیامى متفاوت 
داد. در بخشى از این پیام آمده است: «درسال 2016 
ودر شــرایطى که فضاى الیتناهى به تسخیر انسان 
درآمده ،این فاجعه بر روى زمین باورکردنى نیست.
مگر سیســتم حمل ونقل ریلى ما به GPSمجهز 
نیست؟مگرساعت حرکت قطارها از هر مبدا برنامه 
ریزى نمى شود؟به راستى چه کسى پاسخگوى این 
بى مباالتى وخانواده هاى داغ دیده خواهد بود؟ با یک 
عذرخواستن این داغ فراموش نخواهد شد. کجایى 
ریزعلى خواجوى که به داد مســافران قطارهاى ما 

برسى؟»

چرك نویس

کارشناس ســازمان هواشناسى کشــور برف، باران و 
کاهش دماى روزهاى اخیر در نیمه شمالى کشور ناشى 
از ورود جریان سرد و کم ارتفاع سیستم قطبى دانست و 
گفت: این سیستم تا پایان وقت روز جمعه از کشور خارج 

شد.
امین حسین نقشــینه تصریح کرد: افزایش دما، کاهش 
بارندگى و صاف شدن آسمان ابرى در نیمه شمالى کشور 
رخ مى دهد و موجبات پایدار شدن هوا تا اواخر هفته فراهم 

خواهد شد.
نقشــینه با بیان اینکه موج بارشــهاى جدید این بار در 
جنوب غرب، غرب و زاگرس اتفاق مى افتد، گفت: سامانه 
جدید بارشى از غرب وارد کشور شده و استانهاى فارس، 
اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیارى، 
بوشــهر، هرمزگان، کرمان، خوزستان، لرستان، ایالم و 

کرمان را در بر مى گیرد.

وى ادامــه داد: دســتاور ایــن سیســتم بارشــى نیز 
رگبــار، رعد و بــرق، وزش باد شــدید و بــارش برف 
خواهد بود کــه بــه تدریج از کشــور خــارج خواهد 

شد.
ایــن کارشــناس ســازمان هواشناســى کشــور 
تصریــح کرد: بــا ورود این ســامانه بارشــى به غرب 
و جنوب کشــور شــاهد بهبــود وضعیت گــرد و غبار 
هرمــزگان خواهیم بود و بارشــهاى مناســبى انجام

 مى گیرد.

سیستم قطبى از کشور عبور کرد

هواگرم تر مى شود

معاون امداد و نجات هالل احمر استان سمنان آمار قطعى 
تلفات انســانى حادثه قطار را 45 نفر اعالم کرد و گفت: 
تعداد فوتى هاى نهایى از جمعه مشخص بود اما اشتباهات 
جزیى در شمارش ظاهرا سبب شد که برخى رسانه ها آن 

را به اشتباه 44 نفر اعالم کنند.
على یحیایى در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: متاسفانه 
به دلیل حجم باالى حریق و شــدت سوختگى اجساد، 
جداسازى آنها به سختى انجام مى شد. وى در پاسخ به 
چرایى اشــتباه در اعالم تلفات گفت: امدادگران اجساد 
یک مادر و کودك را در یک کیسه گذاشته بودند که ظاهرا 
در شمارش ها یک نفر حساب شده بود. البته همکاران ما 

از اول عدد تلفات و فوتى ها را 45 نفر ثبت کرده بودند.
معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان سمنان با بیان 
اینکه بیشتر اجساد به شدت سوخته بودند افزود: شدت 
آتش سوزى داخل واگن زیاد بود و براى همین وزن جسد 

یک فرد 60 یا 70 کیلیویى به پنج شش کیلو رسیده بود.
وى در پاسخ به پرسشــى در خصوص اعزام اولین گروه 
از امدادگران در صبح حادثه گفت: خبر حادثه ســاعت 
9 و 7 دقیقه به ما گزارش شــد و بالفاصله امدادگران از 
طریق بالگرد و به فاصلــه کوتاهى به محل حادثه اعزام 
شدند. امددگران ما ساعت9 و 25 دقیقه در محل سانحه 
بودند و این درحالى اســت که محل حادثه 70 کیلومتر 
از سمنان فاصله داشــت و ریل هم در مسیر جاده نبود و 
امدادگران پیاده باید جاده خاکى منتهى به محل حادثه 
را طى مى کردند. زمانى که ما به محل حادثه رســیدیم، 

تعدادى از افراد محلى هم آنجا بودند اما شــدت حادثه و 
حجم آتش سوزى به حدى بود که فوتى ها در همان چند 

دقیقه اول حادثه جان باخته بودند.
یحیایى با بیــان اینکه زمانى که ما رســیدیم کارکنان 
راه آهن، واگن ها را جدا کرده بودند، افزود: خوشــبختانه 
پرسنل راه آهن به موقع واگن ها را جدا کرده و بخشى از 
مسافران را راهى کرده بودند تا حادثه اى مثل نیشابور در 

دامغان هم تکرار نشود.
معاون هالل احمر استان با بیان اینکه مسافران اکثرا در 
خواب بودند، خاطرنشان کرد: خیلى از مسافران در همان 
ثانیه هاى اول حادثه و بعــد از برخورد دو قطار جان داده 
بودند، تصریح کرد: در چنین مواقعى معموال در اثر همان 
برخورد اولیه و برخورد ســر با بدنه قطار و یا دیگر موانع 
داخل قطار، فرد فوت شده یا آسیب مى بینند.وى در پاسخ 
به پرسشى درباره اینکه چرا اطفاى حریق ساعت ها طول 
کشید، افزود: اوال انتقال خودروهاى آتش نشانى با توجه به 
خاکى بودن بخشى از راه دسترسى و فاصله 70 کیلومترى 
آن زمان بیشترى مى برد تا حوادث داخل شهر که مسیر 
کامال شناخته شده و نزدیک است. دوم اینکه حجم آتش 

باال بود و واگن کامال آتش گرفته بود.
این امدادگر ارشد در پاسخ به این پرسش که چرا حجم 
آتش این همه زیــاد بود، افزود: بدنه قطــار به غیر بدنه 
بیرونى که از آهن است، مابقى قابل اشتعال است. بخش 
زیادى از آن چوب اســت، حجم زیــادى از جنس ابر و 
اسفنج دارد، صندلى ها و پرده ها، همه و همه به شعله ور 

شدن بیشتر آتش کمک کرده بود.وى با بیان اینکه همه 
نیروهاى امدادى از آتش نشــانى گرفته تا امدادونجات 
هالل احمر و اورژانس ســریعا و در اولین فرصت بر سر 
صحنه حاضر شدند، یادآور شد: براى اطفاى حریق این 
واگن ها به حداقل پنج ماشین آتش نشانى نیاز بود، ضمن 
اینکه با انفجــار اولیه در همان دقایق اولیه بســیارى از 

مسافران جان باخته بودند.وى در پاسخ به این پرسش که 
آیا وسائل اطفاى حریق در داخل قطارها وجود داشته یا نه، 
افزود: احتماال این وسائل در داخل واگن ها بودند اما باید 
توجه داشت که آتشى در این حجم با این وسایل اطفاى 
حریق معمولى خاموش نمى شود و براى خاموشى آن به 

چندین ماشین آتش نشانى نیاز است.

جدیدترین جزئیات از حادثه  دلخراش در سمنان

چرا آتش زودتر 
خاموش نشد؟

مســؤل آموزش کمیته تجویز و مصــرف منطقى دارو 
گفت: آسیب برخى اشــتباهات تنها متوجه فرد است، 
اما با توجه به مقاومت میکروبى کــه به دنبال مصرف 
غیراصولى آنتى بیوتیک ایجاد مى شــود، نســل هاى 
آینده نیز با مشکل مواجه اند.به گزارش فارس، نوشین 
محمدحسینى مسئول آموزش کمیته تجویز و مصرف 
منطقى دارو گفت: عوارض ناشــى از مصرف نابجاى 
دارو نه تنها گریبانگیر یک جامعه اســت، بلکه مى تواند 
به مشکلى جهانى تبدیل شــود؛ مشکلى که براى تمام 
افراد در دنیا در حوزه ســالمت مطرح است و مقاومت 
میکروب ها بــه آنتى بیوتیک یکــى از این عوارض به 
شــمار مى آید. نوشین محمدحســینى اظهار داشت:  با 
افزایش تولید آنتى بیوتیک ها شاهد مقاومت میکروبى 

به داروهاى جدید هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: دوره مصرف آنتى بیوتیک کوتاه 
است و مصرف بى رویه آن، به سرعت مقاومت میکروبى 

را به دنبال دارد.محمدحسینى ادامه داد: با توجه به عدم 
عرضه آنتــى بیوتیک هاى جدید طى چنــد دهه اخیر، 
هم اکنــون منابع محدودى از این داروهــا را در اختیار 

داریم. 
از ســوى دیگر، میکروب ها نیز به دالیــل مختلف و 
بــا روش هایى کــه عامــل انســانى اصلى ترین آن 
به شــمار مى آید، مقاومت بیشــترى به آنتى بیوتیک 
دارند و بر همین اســاس، صاحبان امــر عقیده دارند از 
آنتى بیوتیک هاى موجــود حفاظت کنیم تــا از تکرار 
روزهایى که درمانى براى بیمارى هاى ســاده عفونى 
وجود نداشت، جلوگیرى شــود.وى با اشاره به این که 
جابجایى مردم موجب انتقال میکروب مى شود، تصریح 
کرد: ذکر این نکته ضرورى است که بدن انسان به آنتى 
بیوتیک مقاوم نمى شود، بلکه مقاومت میکروبى اتفاق 

مى افتد.
مســئول آموزش کمیته تجویز و مصرف منطقى دارو 

افزود: متاســفانه بســیارى از افراد براى رفع ســردرد 
و ســرماخوردگى خودســرانه آنتــى بیوتیک مصرف 
مى کننــد؛ در حالى که ویــروس عامل ابتــال به این 
بیمارى ها اســت و آنتى بیوتیک هیچ اثرى بر ویروس 
ندارد.محمدحســینى با تاکیــد بر این که بــا افزایش 
مقاومت سیستم ایمنى بدن مى توان دوره بیمارى مانند 
سرماخوردگى را کاهش داد، اذعان داشت: کامل نکردن 
دوره درمان، مشــکل دیگر در مصرف آنتى بیوتیک ها 
است. در هر دوره درمانى، عالئم بیمارى بعد از چند روز 

فروکش مى کند.
 اگر در این مرحله مصرف دارو قطع شود، میکروب هاى 
باقى مانده که قوى تر هســتند و فقط تعداد آنها کمتر 

است، فرصت تکثیر را پیدا مى کنند.
وى گفت: این میکروب ها آنتى بیوتیک را شناخته اند و 
مى توانند نسبت آن مقاوم شــوند. بنابراین دوره درمان 

باید کامل و از مصرف خودسرانه دارو اجتناب شود.

قدر آنتى بیوتیک را بدانیم
مقاومت میکروبى، مشکل نسل هاى آینده

 مشــاور دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر گفت: روند 
شــیوع مصرف مواد در ســال هاى 90تا 94 نشــان 
مى دهد حجم مصرف مواد در حال افزایش است و باید 
راهکارهایى براى جلوگیرى و کاهش این امر اندیشیده

 شود.
 به گزارش ایسنا، حمید صرامى با بیان اینکه در گروه سنى 
15 تا 18 سال میل به مصرف مواد افزایش داشته است 

تاکید کرد: میل به مواد تریاك، قرص هاى روان گردان 
و شیشه در بین این گروه سنى مشــاهده شده که ستاد 
مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهورى با هماهنگى وزارت 
آموزش و پرورش مقرر کرد این طرح  اجرا شود تا زمینه 
کنترل و پیشگیرى  در سطح مدارس متوسطه دوم فراهم

 شود.
صرامى ادامه داد: 6/23 درصد جمعیت 15 تا 46 ســال 

کشــور داراى یکى از اختــالالت روانى هســتند که 
اختالالت  باعث مى شــود زمینه بــراى مصرف مواد 

بیشتر شود.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه 
بیکارى، فقر، تورم و نبود فضایى براى تخلیه اجتماعى 
جوانان پیش زمینه را براى مصرف مواد فراهم مى کند 
افزود: سه درصد جمعیت 15 تا 64 سال به اعتیاد قطعى 
دچار هستند که در این گروه 58 درصد زیر 34 سال سن 
دارند که باید نسبت به این گروه سنى تمهیدات بیشترى 

اتخاذ شود.
وى بیــان کــرد: 58 درصد معتــادان مصــرف چند 
مــاده اى را دارند کــه این امــر کار درمان را ســخت 
کــرده و معضالت زیادى بــراى کشــور و جامعه رقم 
خواهد زد. مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر  یکى از 
عوامل گرایش زنان و دختران به مواد مخدر را حضور آنان 
در عرصه جوامع دانست و افزود: گرایش این قشر به مواد 
مخدر چهاربرابر است و 80 درصد از زنان و دختران معتاد 

داراى یکى از اختالالت اضطرابى هستند.
صرامى افــزود: 21 درصد از کارگــران در محیط هاى 

صنعتى دچار اعتیاد قطعى هستند.

در جریان امــا و اگرها براى تداوم اجــراى قانون خرید 
جریمه سربازى مشموالن غائب در سال آِینده، آخرین 
اطالعات دریافتى حاکى از آن است که با تصویب هیات 
دولت تبصره مربوطه در الیحه بودجه 1396 نیز گنجانده 

شد و غائبان مى توانند براى معافیت اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته و همچنین سال جارى، 
تبصره اى به بودجه آمد که شرایطى را براى مشموالن 
غایب فراهم آورده و در راستاى اجراى آن تعداد زیادى از 
غایبان مى توانستند بر اساس مفاد آن نسبت به پرداخت 
جریمه اقدام کرده و کارت معافیت دریافت کنند.   بعد از 
اجراى این قانون در سال 1394، اجراى آن در سال جارى 
نیز در چند مرحله مورد بحث قرار گرفت، ولى در نهایت 
تبصره مربوطه با الیحه بودجه ســال جارى به مجلس 
رفت، مصوب  و در قالب تبصره (11) قانون بودجه امسال 

به اجرا در آمد.
اما در شرایطى که براى تمدید این قانون در بودجه سال 
آینده نیز گاها اظهارات متناقضى مطرح بود، بر اســاس 
آنچه که منابع مطلع به ایســنا خبــر داده اند در جریان 
بررسى و تصویب تبصره ها و احکام الیحه بودجه 1396، 
بار دیگر با تاکید وزیر دفاع و البته تایید وتصویب هیات 
دولت، تبصره سال گذشته بار دیگر در الیحه قرار گرفته 

است و براى تصویب به مجلس خواهد رفت.

این در حالى اســت که تبصره مربوط به شرایط معافیت 
مشموالن غایب در ســال آینده تفاوتى با آنچه در سال 
جارى اجرا شد نداشــته و چارچوب کلى آن تکرار شده 
اســت.بر اســاس قانون بودجه 1395، دولت مى تواند 
کلیه مشــموالن خدمت وظیفه عمومــى را که بیش از 
هشت ســال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان 
غیبت از 10 تا 50 میلیون تومان به صورت نقد و اقساط 
تا پایان سال معاف کند که براى ســال آینده نیز کلیت 
آن ظاهرا قابل اجراســت، مگر اینکه در مورد قســطى 

پرداخت ها تغییرى ایجاد شود. 
همچنین پایه جریمه براى مشــموالن با بیش از هشت 
ســال غیبت با تحصیالت زیردپیلم 10 میلیون تومان، 
دیپلم 15 میلیون، فوق دیپلم 20 میلیون، لیســانس 25 
میلیون، فوق لیسانس 30 میلیون، دکتراى غیرپزشکى 
35 میلیون، دکتراى پزشــکى 40 میلیون و پزشــکان 

متخصص و باالتر 50 میلیون تومان خواهد بود.
بنابر تبصره (11) الیحه بودجه به ازاى هر ســال غیبت 
مازاد بر هشت سال 10 درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه 
و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب خواهد 
شد. همچنین براى مشموالن متاهل پنج درصد و براى 
مشموالن داراى فرزند نیز به ازاى هر فرزند پنج درصد از 

مجموع مبلغ جریمه کسر مى شود.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرهشدار داد

افزایش میل به مصرف مواد مخدر بین 15 تا 18 ساله ها
قانون خرید جریمه سربازى تمدید شد

,,

بدنه قطار به 
غیر بدنه بیرونى 
که از آهن 
است، مابقى 
قابل اشتعال 
است. بخش 
زیادى از آن 
چوب است، 
حجم زیادى 
از جنس ابر و 
اسفنج دارد، 
صندلى ها و 
پرده ها، همه و 
همه به شعله ور 
شدن بیشتر 
آتش کمک کرده 
بود

دادستان مرکز استان سمنان از بازداشت سه عامل برخورد 
دو قطار مسافربرى در ایستگاه هفت خوان خبر داد و گفت: 
این افراد براى بازپرسى بیشــتر به مراجع قضایى ارجاع 
داده شده اند.حیدر آســیابى در گفتگو با مهر بیان داشت: 
فعال نمى توان درباره مسئولیت داشتن این افراد در حادثه 
قطار مستقیما ابراز نظر کرد لذا باید تا طى مراحل قانونى 
منتظر ماند. وى ابراز داشــت : پیروى دستور رئیس قوه 
قضائیه و دادستان کل کشــور در رابطه با پیگیرى این 
حادثه، دادســتانى با قاطعیت و بدون فوت وقت به این 
موضوع ورود کرد و جمعه شب گذشته با اعطاى نیابت از 
سوى شعبه سوم دادسراى مرکز استان سمنان به دادستان 

شاهرود دستور شناســایى عوامل و مقصرین این حادثه 
صادر شد.دادستان مرکز استان سمنان همچنین گفت: 
در جریان رسیدگى به این  پرونده سه نفر از عامالن شامل 
مسئول مرکز کنترل فرماندهى راه آهن شمال شرق کشور 
که در شاهرود مستقر است، مسئول مرکز کنترل خطوط و 

مسئول شیفت مرکز کنترل بازداشت شدند.
برخورد دو قطار مسافربرى در ایســتگاه هفت خوان به 
جراحت 103 نفر و مرگ 45نفر منجر شد که عامل این 
حادثه از سوى راه آهن جمهورى اسالمى ایران یخزدگى 
سیستم و خطاى انسانى در هنگام تعویض شیفت عنوان 

شد.

بازداشت 3  نفر از عوامل برخورد دو قطار مسافربرى در سمنان
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جمال نوروزباقرى
به ســراغ هر مغازه اگر مى روید ، تند وپرشتاب بروید تا 

جیب شلوارتان خالى نشود! 
فرقى هم نمى کند؛ مى خواهد مغازه عطارى باشــد یا 
فروش لباس مردانه یا شــاید یک بستنى فروشى. باال 
وپایین یا چپ وراســت شــهر خیلى مهم نیست؛ تمام 
مغازه ها در یک نقطه با یکدیگر اشتراك دارند و آن هم 

«گرانى» است.
بدون شک با پایین آمدن دما وغالب شدن پدیده سرما 
این روزها بیش از سایر مغازه ها، لباس فروشى ها در خط 
خرید مردم قرار دارند. آن دســت از لباسهایى که بعد از 
چند سال نخ و سوزن به آنها فرو نمى رود ویا تنگ شده، 
فرد را مجبور مى کند یا سرما را نوش جان بکند ویا به 

خط خرید یک محصول نزدیک شود.
خط خرید یک محصول همیشه منطقه قرمز مردم به 
شــمار مى آید که در نتیجه بیشتر مردم سعى مى کنند 
به آن نزدیک نشوند. پشــت ویترین، برخى از قیمتها 
مشخص است و درشت روى شیشــه نوشته تخفیف 
ویژه ؛ از  20 درصد شــروع شده تا 90 درصد نیز بخاطر 
تغییر شغل مى رسد. این همان ابزارى است که مردم را 
تا حدودى گیج مى کند وبى اختیار پاى خود را روى خط 

خرید یک محصول مى گذارند.
دراین خط خرید اما حوادثى در کمین جیب شماســت. 
گرانى مانند یک مین عمل نکرده چنان جیب، دل وفکر 
شما را مورد اصابت ترکش  قرار مى دهد که تا چند روز 

در این فکر هستید که چرا من چنین کارى کرده ام؟
برخى اعتقاد دارند خرید از مغازه هاى خیابان به مراتب 
بهتر از مجتمع هاى تجارى و مراکز خرید است به این 
دلیل که قیمت اجناس با پول کرایه مغازه دیگر حساب 

نمى شــود و یا پول آن همه ریخت وپــاش ها را مردم 
پرداخت نمى کنند. به همین خاطر به سراغ مغازه هایى 

در برخى از مناطق شهر مى روند.
تنوع محصول زیاد اســت اما قیمت ها ازمحصوالت 
تنوعشان بیشتر است؛ کاپشن یا یک بافت ساده از 150 
هزارتومان شروع مى شود تا نزدیک 900 هزار تومان 
البته یک جنس معمولى بیشتر از 300 هزار تومان براى 

شما خرج ندارد!
مشخص نیست این قیمتها بر چه اساس و بر چه عرفى 

تنظیم شده است؛ بازارى که تورم و گرانى بر آن چهار 
نعل مى تازد و یا حقوق هایى که گاهى پول دو کاپشن 

از آن بیشتر است.
از عجایب بازار لباس، جوانهایى هستند که به قصد سفر 
گردشى به کشور دوست و همسایه ترکیه رفته اند وبراى 
اینکه خرج سفر و صد البته تفریحات خود را در بیاورند 
البسه و سایر مخلفات را سوار بر اتوبوس کرده وبه شهر 
اصفهان آورده و بعد با دایــر کردن واجاره یک مغازه در 
مجتمع هاى تجارى سطح شهر اصفهان اقدام به فروش 

آنها با چند برابر قیمت مى کند. بیشتر این مغازه ها مجوز 
از سوى اتحادیه ندارند و بیشتر دلى کار مى کنند؛ یک 
روز بوتیک دارى، یک روز عطر فروشى و یک روز هم 
کافه دارى. سر آخر هم که نشد دوباره مى روند ترکیه و 

باخودشان لباس مى آورند.
بازار لباس در اصفهان آن هم در فصل هاى خرید بیشتر 
شبیه مراسم عزادارى اســت. عده اى گریه مى کنند ، 
عده اى مال و اموال فرد فوت شده را فهرست مى کنند، 
عده اى در حال خوردن هستند و عده اى نیز بى نصیب 

از همه جا فقط تماشا مى کنند.
آنچه در خرید البسه به صورت متداول شنیده مى شود نام 
مارك ویا برند خاص است که فروشنده دائم آن را تکرار 
مى کند : این برند ،مارك نمیدونــم چى چى...! گاهى 
وقت ها نیز تلفظ آن را  اشــتباه مى گویند و یا کلمات را 

پس و پیش ادا مى کنند!
خط خرید مــردم این روزها گران شــده و هرچه فریاد 
مى زنند ،صدایشــان شــبیه بوقى مى ماند که دائم در 
حال زدن اســت. چاره آن این است که یا بوق بسوزد یا 

گوش کر شود. 

خبر

پزشک اصفهانى مؤسس طب 
گوارش کشور درگذشت

هوشـنگ دانشـگر، متخصص داخلى و مؤسس طب 
گوارش کشـور و از اسـاتید بازنشسته دانشـگاه علوم 
پزشکى در 81 سالگى در اصفهان دارفانى را وداع گفت.

وى تحصیالت دانشـگاهى خود را در دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان، تهران و دانشگاه هاى بریتانیا، ژاپن 
و آمریکا کسـب کـرده اسـت و در طول عمـر خود در 
سمت هاى مختلفى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

قرار گرفته بود.
 این استاد دانشـگاه عالوه بر تدریس و فعالیت درمانى 
چندین کتاب نیز تألیف کرده اسـت؛ همچنین جامعه 
پزشـکى وى را بـه عنـوان مؤسـس طـب گـوارش 

مى شناسند.

پیکر مطهر  جانباز شهید 
اصفهانى تشییع شد

مراسـم تشـییع پیکر مطهر جانبـاز شـهید حمیدرضا 
صدیقى ظهرجمعه پس از برگزارى نماز جمعه به سمت 

گلستان شهداى اصفهان برگزار شد.
همچنین مراسم بزرگداشت این شهید گرانقدر دیروز( 6 
آذر ماه) از ساعت 8:30 تا 11:30 در حسینیه بنى فاطمه 

واقع در خیابان ابن سینا برپا  شد.
شـهید حمیدرضا صدیقى یکى از جانبـازان 70 درصد 
جنگ تحمیلى بود که پس از تحمل سال ها درد و رنج 
ناشى از جانبازى به فیض شـهادت نائل آمد و به جمع 

یاران شهیدش پیوست.
براى گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار امروز 
یک شنبه از ساعت 9 تا 11 در مرکز توانبخشى جانبازان 

شهید مطهرى مراسم یادبودى برگزار مى شود.

کمیته امداد 7 هزار فرصت 
شغلى ایجاد کرد 

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
گفـت: کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) در راسـتاى 
توانمندسـازى و توجه بـه اقتصاد خانـواده هاى تحت 
پوشش، سال گذشته بیش از هفت هزار فرصت شغلى 

ایجاد کرده است.
هادى بنایـى گفت:  کمیته امـداد امام خمینـى (ره) در 
راستاى توانمندسـازى و توجه به اقتصاد خانواده هاى 
تحت پوشش، سال گذشته بیش از هفت هزار فرصت 

شغلى ایجاد کرده است.
وى افزود:  توجه به توانمند سـازى خانواده هـا و افراد 
تحت پوشـش با توجه به ظرفیت ها و توانمندى افراد 
مددجـو انجام مـى شـود و در این راسـتا بـراى ایجاد 
اشـتغال، آموزش اولیـه کار بـه خانواده ها بـه صورت 

رایگان ارائه مى شود.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
از پرداخت بیش از دو هزار وام اشتغال به خانواده هاى 
تحت پوشش در 8 ماه گذشـته خبر داد و گفت:  کمیته 
امداد امـام خمینى اسـتان اصفهـان آمـاده همکارى 
جهت راه اندازى کارگاه و مجتمـع هاى تولیدى براى 
اشتغالزایى خانواد هاى تحت پوشش را شهرستان هاى 

استان اصفهان دارد.

 نداى «لبیک یا رسول ا...» در 
اصفهان طنین انداز مى شود

تجمع بزرگ «لبیک یا رسـول ا ... همزمـان با رحلت 
رسول اکرم (ص) در اصفهان برگزار مى شود.

 به منظور پیروى از سیره و منش خاندان اهل بیت (ع) 
و الگو گرفتن از مکتب حسینى، تجمع بزرگ لبیک یا 
رسـول ا...(ص) در ماه صفر و همزمان بـا رحلت خاتم 
پیامبـران در آسـتان امامـزاده ابوالعباس خوراسـگان 

اصفهان برگزار مى شود.
در این مراسم سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت در مناقب خاندان آل محمد(ص) به سخنرانى 

و مداحى مى پردازند.
این تجمع بزرگ مردمى که به همت اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه دو شهرسـتان اصفهان و شـوراى هیئت 
مذهبى خوراسگان برنامه ریزى شده، در روز دوشنبه 8 
آذرماه(فردا) مصادف با 28 صفر 1438 قمرى ،همزمان 
با رحلت نبى مکرم اسالم حضرت محمد مصطفى (ص) 
و با طنین نداى لبیک یا رسـول ا... در آسـتان مقدس 
امامزاده ابوالعباس خوراسگان اصفهان برگزار مى شود.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان از 
مسمومیت 33 نفر در استان اصفهان با گاز منوکسیدکربن 

از ابتداى پاییز تاکنون خبر داد.
غفور راستین اظهار داشت: از مجموع این افراد، 14 نفر 
از شهرســتان اصفهان، چهار نفر خمینى شهر، سه نفر 
فریدن، هفت نفر لنجان، چهار نفر نجف آباد و یک نفر از 

شهرضا بودند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
تصریح کرد : بیشترین علت هاى مسمومیت با CO در 
این مدت، انتشار گاز منوکسیدکربن از بخارى گازسوز، 
نقص فنى پکیج، استفاده از ذغال براى گرم کردن محیط 

و روشن کردن گاز پیک نیک در حمام بوده است.
راستین خاطرنشــان کرد: سردرد، ســرگیجه، تهوع و 
بى قرارى، تنگى نفس، خمیازه کشــیدن بیش از حد و 
کاهش دید و کبودى دست و پا و دور لب از جمله عالئم 
مســمومیت با CO اســت؛ در حقیقت این عالئم شبیه 
سرماخوردگى است و در صورت مواجهه ناگهانى با این 

عالئم، به مسمومیت با منوکسیدکربن شک کنید.
وى افزود: در صورت روبه رو شــدن با فرد مسموم، به 
ســرعت مصدوم را از محل آلوده وارد هواى آزاد کرده، 
وســیله گرما زا را خاموش و درب و پنجره را باز کنید و 

سپس سریعا با اورژانس 115 تماس بگیرید.

 مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان از اجراى طرح ملى 
واکسیناسیون طیور علیه بیمارى نیوکاسل در بیش از 370 

روستاى استان خبر داد.
شــهرام موحدى اضافه کرد: این طرح از سوى سازمان 
دامپزشکى و با مشارکت بسیج سازندگى برگزار مى شود. 
وى افزود: در این طرح طیور بیش از 370 روستاى استان 
اصفهان بــا جمعیتى بالغ بر 400 هــزار قطعه علیه این 

بیمارى واکسینه خواهند شد.
موحدى گفت: این طرح بزرگ ملى نمونه بارز حرکت در 
راستاى اقتصاد مقاومتى در جهت افزایش سطح بهداشت 

و کاهش بیمارى جمعیت طیور کشور است.

وى افزود: اجرا و تحقق این طرح عالوه بر این که از نظر 
بهداشتى و اقتصادى براى کشور اثر بخشى فراوانى دارد 
در بحث اقتصادى مقاومتى نیــز تاثیر گذارى بزرگى به 

همراه دارد.
مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه بیمارى 
نیوکاسل یکى از بیمارى هاى ویروسى است، گفت: این 
بیمارى نه تنها باعث تلفات در طیور بومى و روســتایى 
مى شــود بلکه در صورت ابتالى طیور صنعتى، تلفات 

بسیار سنگینى را به همراه خواهد داشت.
وى  افزود: ســازمان دامپزشکى کشــور برنامه ریزى 

ویژه اى جهت مبارزه با این بیمارى انجام داده است.

 CO مسمومیت 33 اصفهانى با
از ابتداى پاییز تاکنون

آغاز واکسیناسیون طیور 
برضد نیوکاسل

,,

بازار لباس در اصفهان آن هم 
در فصل هاى خرید بیشتر 
شبیه مراسم عزادارى است. 
عده اى گریه مى کنند ، عده اى 
مال و اموال فرد فوت شده را 
فهرست مى کنند، عده اى در 
حال خوردن هستند و عده اى 
نیز بى نصیب از همه جا فقط 
تماشا مى کنند

رئیس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: با خروج سامانه هواى سرد، در هفته جارى از شدت 
سرماى هوا در استان کاسته شده اما اغلب نقاط این خطه 

با بارش هاى دوباره پاییزى مواجه مى شود.
حسن خدابخش افزود:هواى سرد موقتى که از چند روز 
گذشته این استان را تحت تاثیر خود قرار داده بود و دماى 
هوا برخى مناطق استان را به 10 درجه زیر صفر کاهش 

داده بود، از استان خارج  شد.
وى با بیان اینکه دماى هــوا در روزهاى آینده افزایش 
مى یابد، گفت: از روز شنبه(دیروز) روند تدریجى افزایش 

دماى هوا را داشته ایم.
وى افزود: روز یکشنبه(امروز) با گذر امواج ناپایدار از روى 
استان بطور مجدد با افزایش ابر و بارش هاى پراکنده در 

استان مواجه خواهیم شد.
رئیس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
با بیان اینکه با ورود این ســامانه احتمال بارش برف در 
مناطق جنوب و جنوب غربى اصفهان وجود دارد، گفت: 
احتمال بارش برف خفیف در مرکز استان اصفهان هم 

وجود دارد.
وى افــزود: وزش باد ســرد و مه صبحگاهــى در روز 

یکشنبه(امروز) در بیشتر نقاط استان وجود دارد.
خدابخش گفت: بارش ها در مناطق غربى استان بشکل 
مخلوط برف و باران و در مرکز اســتان احتمال بارش 

پراکنده باران وجود دارد.
خدابخش با بیان اینکه اصفهان روزهاى سردتر از این 
را هم تجربه خواهد کرد، گفت: افت شدید دما و ریزش 
هواى ســرد در این فصل و این موقع از سال کم سابقه 

بوده است.

سرپرست هیئت گمانه زنى و ساماندهى محوطه باستانى جوشقان-استرك کاشان گفت: 
کشف اجساد سوخته در این محوطه باستانى متعلق به عصر آهن نشان مى دهد که مرده 

سوزى در این دوران رواج داشته است.
محســن جاورى در گفت وگو با ایسنااظهار کرد: 
محوطه تاریخى جوشقان و استرك کاشان متعلق 
به هزاره اول پیش از میالد و مربوط به دوران آهن 
مى باشد که قدمت آن 2800 تا 3 هزار سال تخمین 

زده شده است.
وى تصریح کرد: در پروژه گمانه زنى و ساماندهى 
محوطه  باستانى جوشــقان- استرك کاشان که 
انجام دادیم با بازکردن یک ترانشــه، اطالعات 
جالبى از گورى که آثارچندین مرتبه تدفین متعلق 

به دوران آهن را مى داد جمع آورى شد.
سرپرست هیئت گمانه زنى و ساماندهى محوطه 

باستانى جوشقان-استرك کاشــان با بیان اینکه این محوطه شناســایى شده به عنوان 
گورستان استفاده مى شــده، افزود: در این کاوش بقایاى اسکلت چندین انسان و اجساد 

سوزانده شده که پس از سوزاندن به این گور منتقل شده بودند، به دست آمد.
جاورى گفت: پس از حفارى گور تخلیه شده و اطالعاتى از بقایاى هشت جسد، شامل دو زن 

و شش مرد بزرگسال و بقایاى هدایایى که با فرد متوفى دفن شده بودند، جمع آورى شد. سه 
جسدى که از این مکان به دست آمد به شیوه معمول دفن شده اند. 

وى افزود: آثار تدفینى سفالى پیدا شده همراه با اجســاد در گور به صورت شکسته است 
و 2500 قطعه ســفال و چند ظرف سفالى نیاز به 

مرمت دارند.
رییس میراث فرهنگى کاشــان خاطرنشان کرد: 
سفال هاى به دســت آمده در محوطه جوشقان و 
استرك از نوع سفال خاکسترى، فاقد طرح و نقش 
بوده که از ویژگى هاى دوران آهن است که نشان 
مى دهد ساخت این سفال ها در این محوطه یک 

سنت بومى و محلى بوده است.
جاورى تصریح کرد: برنامه پژوهشــى با حضور 
پروفســور ”ســولیت ســیاك“ از متخصصان 
فیزیولوژى انسان دانشــگاه ورشو لهستان که در 
زمینه نمونه هاى استخوان انسان فعالیت مى کند انجام شد تا اطالعات مربوط به تخمین 

اجساد توسط وى جمع آورى شود.
وى افزود: تکنولوژى ساخت سفال خاکسترى از ویژگى هاى دوران آهن است و آثار ساخته 

شده ساده، در فرم هاى متنوع و داراى رنگ سیاه تا خاکسترى روشن هستند.

معاون باغبانى سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
با اشاره به ذخیره سیب درختى در ســردخانه هاى استان 
براى مصارف عید نوروز گفت: با برداشت سیب درختى در 
اصفهان در حدود 60 هزار تن صادرات به کشورهاى عربى 

را شاهد هستیم.
به گزارش تســنیم  احمدرضا رئیس  زاده پیرامون مساحت 
باغ ها در شهرســتان هاى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
باغ هاى اســتان اصفهان به طور کلى مســاحت 73 هزار 
هکتارى را شامل مى شود که در این بین 10 هزار هکتار نهال 
بوده که جزء باغ هاى بارور استان اصفهان به حساب نمى آید.

وى افزود: در استان اصفهان میزان تولیدات باغى ساالنه 
در بین محصوالت سیب درختى، انار، گردو، بادام، شلیل و 

زعفران تقسیم مى شود.
معاون باغبانى سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
با اشاره به میزان برداشــت سالیانه سیب  درختى در استان 
اصفهان افزود: در استان اصفهان سیب درختى ساالنه به 

مقدار 570 تا 600 هزار تن برداشت مى شود.
وى بیان داشت: در سال جارى با توجه به خساراتى که در 
بهار به با غ هاى سیب در سمیرم وارد شد و همین طور بحث 
خشکسالى در برخى از باغ هاى این شهرستان مى توانیم از 

برداشت سیب درختى اعالم رضایت داشته باشیم.

رئیس زاده پیرامون شهرستان هاى فعال در زمینه کاشت 
سیب درختى گفت: عمده برداشت سیب درختى در استان 
اصفهان در شهرســتان نطنز بوده ولى در شهرستان هاى 
دهاقان و شهرضا نیز برداشت سیب درختى را داریم، آمار 
دقیقى نیز از برداشت در سال جارى هنوز در دسترس نیست.
وى با بیان اینکه با برداشت سیب درختى در استان اصفهان 
در حدود 60 هزار تن صادرات به کشورهاى عربى را شاهد 
هستیم، گفت: دیگر محصوالت برداشــت شده در سایر 
استان هاى کشور به مصرف مى رســد و همچنین شاهد 
ذخیره این محصول در ســردخانه ها بــراى مصارف عید 

نوروز نیز هستیم.
وى با اشاره به کشت زعفران در استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: کشــت زعفران در اســتان اصفهان به خوبى انجام 
مى شود و در حدود نصف این کشــت در شهرستان نطنز 
است، در دیگر شهرستان ها از جمله شاهین شهر، نجف آباد 

و گلپایگان نیز کشت زعفران صورت مى گیرد.
وى گفت: برداشت امسال زعفران در اصفهان بسیار خوب 
بوده و پیش بینى مى شود برداشــت تقریبا شش کیلوگرم 
در هر هکتار را داشــته اشــیم، از لحاظ کیفى نیز زعفران 
در اصفهان بســیار مرغوب بوده حتــى در برخى از مواقع 

مى توانیم بگوییم از زعفران خراسان نیز پیشى گرفته ایم.

این روزهاى بازار پوشاك اصفهان

کاپشن؛   900هزار تومان!

جزئیات کشف اجساد سوخته در محوطه باستانى ”جوشقان-استرك“    منتظر بارش هاى دوباره باشید

صادرات سیب  از اصفهان به کشورهاى عربى
محمد شریعتى مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشاره به حادثه آتش سوزى در میدان نقش جهان اظهار داشت: بروز این حادثه 

در ساعت 2:02 جمعه بامداد به ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان اعالم شده است.
وى با بیان اینکه محل حادثه کارگاه صنایع دستى بوده و به همین دلیل نیروهاى امدادى 
از پنج ایستگاه براى اطفاى آن اعزام شــدند، اضافه کرد: از این رو نیروهاى امدادى از 

ایستگاه هاى 4، ،5 ،9 14 و 17 به محل حادثه اعزام شدند.
مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
نیروهاى امدادى کمتر از 2 دقیقه به محل حادثه اعزام شدند، اضافه کرد: با همت این 

نیروها حریق در کمترین زمان ممکن اطفاء و خوشبختانه به بافت تاریخى و چوب هاى 
سقف بازار خسارتى وارد نشد.

وى در ادامه با بیان اینکه به منظور اهمیت محل حادثه نیروهاى آتش نشانى در فاز دوم 
از ایستگاه هاى سه، شش و هفت آتش نشانى اصفهان نیز نیروهایى را به محل حادثه 
اعزام کردیم، ابراز داشت: از این کارگاه صنعتى که در کنار مسجد شیخ لطف ا... واقع شده 
بود دو عدد کپسول 11 کیلویى، یک عدد پیک نیک و یک عدد کپسول هوا استخراج 

شد.
شریعتى بیان داشت: در حال حاضر علت وقوع این حادثه در دست بررسى است.

خطر از بیخ گوش میدان نقش جهان گذشت!

آگهى مزایده عمومى واگذارى محل واحد بهداشت دهان و دندان 
مرکز خدمات جامع سالمت ابن سینا 

وابسته به مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به صورت اجاره بهاى ماهیانه 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 37924005- 031 واحد 

م الف: 7395کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 
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17 درصد مسافران اتوبوس 
کارت نمى زنند

معاون ادارى – مالى سـازمان اتوبوسرانى شهردارى 
اصفهان از پرت حدود هفت تـا 17 درصدى پرداخت 

بلیط اتوبوس در شهر اصفهان خبر داد.
علیرضا تاجمیر ریاحى گفـت: با توجه به اینکه درصد 
قابل توجهـى از مسـافران از زدن کارت بلیط امتناع
 مى کنند، پـرت درآمدى باالیى به اتوبوسـرانى وارد

 مى کنند، بر این اساس برخالف میل باطنى تعدادى 
مأمور ناظر را در اتوبوس ها مسـتقر کـرده ایم اما بى 
شک در آینده تعداد این مأموران با فرهنگسازى هاى 

انجام شده کاهش مى یابد.
وى تصریح کـرد: بـه زودى در 12 خط اتوبوسـرانى 
شهر اصفهان سیسـتم BRT که پرت بلیط آن بسیار 

کم است، آماده مى شود.
وى اظهارداشـت: هزینـه هر سـفر درون شـهرى با 
اتوبوس هاى شهر اصفهان، براى هر مسافر در حدود 
هـزار و 300 تومان اسـت کـه در مجمـوع خط هاى 
مختلف اتوبوسرانى اصفهان، مسافران و شهروندان 
مبلغ 390 تومان پرداخت مـى کنند و بقیه مبلغ را که 
سهم دولت و شهردارى است را شـهردارى پرداخت 

مى کند.
تاجمیر ریاحى با اشـاره به اینکه عدم تحقق تعهدات 
دولتـى در پرداخت سـهم بلیـط اتوبوس شـهردارى 
را در خرید نـاوگان با مشـکل روبـه رو کرده اسـت، 
افزود: البته با همت شـهردار اصفهـان در حال خرید 
تعداد قابل توجهى اتوبوس هسـتیم تا مشکل کمبود 

اتوبوس ها برطرف شود. 

خبر

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: با مشــارکت مردم در اجراى پروژه عظیم تکمیل 
شبکه جمع آورى فاضالب شــهر نجف آباد، این طرح 
پس از نزدیک بــه دو دهه مجدداً احیا شــده به طورى 
که در حــال حاضر با وجود مشــکالت شــدید بودجه 
اى، کار در چندیــن نقطــه به صورت هم زمــان ادامه 

دارد.
 هاشــم  امینى طول کل شــبکه فاضالب نجف آباد را 
بیش از 523 کیلومتر عنوان کرد و گفت: طى نزدیک به 
17 سال، تنها نزدیک به 23 کیلومتر طرح عملیاتى شده 
بود ولى در بازه زمانى دو سال اخیر با اجراى شیوه اى نو و 

مشارکتى عالوه بر بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب، 
کار احداث ده ها کیلومتر از شــبکه جمع آورى به پایان 

رسیده است.
وى از اجراى شــبکه محدوده خیابان هاى شریعتى و 
فردوسى شــمالى تا بلوار فجر با مجموع طول بیش از 
هشت هزار و 800  متر به عنوان یکى از بخش هاى فعال 
پروژه یاد کرد و گفت: در این قســمت که ارزش قرارداد 
آن به یک میلیارد و 200 میلیون تومان بالغ مى شــود و 
اخیرا کار احداث 360 متر از شبکه با استفاده از لوله پلى 
اتیلن دویست میلى مترى در فرعى هاى خیابان نوبهار 

به پایان رسیده است.

رئیس دادگسترى استان اصفهان گفت: تاکنون با اقدامات 
مؤثرى که در حوزه جرائم ناشى از خشونت صورت گرفته 
است، امروز شاهد کاهش خشــونت در شهر اصفهان و 
همچنین کاهش ســرعت افزایش آن در سطح استان 

هستیم.
احمد خســروى وفا ریشه اصلى بســیارى از جرائم در 
پرونده هاى وارده به دادگسترى با جنبه کیفرى و جزایى 
را ناشى از پدیده خشم و خشونتعنوان کرد و بیان داشت: 
دستگاه قضایى در برخورد قاطع با جرائم خشن و تعقیب 
کیفرى مجرمان در راســتاى قانون و همچنین انجام 
فعالیت هاى پیشگیرانه در حوزه پیشگیرى از وقوع جرائم 

اقدام مى کند اما این به تنهایى در کاهش و کنترل خشم 
در جامعه کافى نیست.

رییس دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه شوراى 
پیشگیرى استان مدتى است مبارزه با خشونت را در دستور 
کار دارد، تصریح کرد: با عنایت به اینکه آمار جرائم ناشى 
از خشونت روند روبه رشدى را در استان به خود اختصاص 
داده بود این مهم در دســتور کار این شورا قرار گرفت و 
تاکنون با اقدامات خوب و مؤثرى که در این حوزه از سوى 
اعضاى شورا اجرایى انجام شــده، امروز شاهد کاهش 
خشونت در شــهر اصفهان و همچنین کاهش سرعت 

افزایش آن در سطح استان هستیم.

کاهش سرعت افزایش جرائم 
ناشى از خشونت در استان  

 تکمیل تدریجى شبکه فاضالب 
نجف آباد

آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139560302009002872 مورخ 1395/06/27 خانم فاطمه باقرى خولنجانى فرزند سیف 
اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/00مترمربع مجزى شده ازپالك 12-اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عبدالرزاق باقرى خولنجانى
2-رأى شماره 139560302009002849 مورخ 1395/06/27  آقاى روح اله سلیمانى نوکابادى   فرزند قاسم  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239/50 متر مربع مجزى شده از پالك382/1- اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى یداله مختارى
3-رأى شــماره 139560302009002888  مورخ 1395/06/27 آقاى قاســم اکبرى بیشه فرزند مهدى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/50مترمربع مجزى شده از پالك  126 -اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رضا علیرضائى
  4-رأى شماره 139560302009001024  مورخ1395/02/30 آقاى غالمرضا دهقانى   فرزند کریم قلى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/60 مترمربع مجزى شــده از پالك 343فرعى از19-اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادر نهچیرى
5-رأى شماره 139560302009003468  مورخ1395/07/29 خانم زهرا غفارى   فرزند شهریار  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 180/30مترمربع مجزى شــده از پالك یک-اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى یداله عطارى 
6-رأى شــماره 139560302009002506 مورخ 1395/05/27  آقاى حبیب اله فخرى فخرآبادى   فرزند 
احمدرضا ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 210/66 مترمربع مجزى شــده از پالك هفت-اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  اسماعیل کاشف
7- رأى شــماره 139560302009003427 مورخ 1395/07/28  آقاى سید مصطفى سجاددوست   فرزند 
سید ابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 352/95مترمربع مجزى شده از پالك 767و768 فرعى 

ازدو- اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سید مصطفى سجاددوست
8- رأى شماره 139560302009002906 مورخ 1395/06/28  آقاى على چوپانى دهسرخى فرزند جعفرقلى   
ششدانگ یکباب مرغدارى به  مساحت 4700/00 مترمربع مجزى شده از پالك 510- اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى جعفرقلى چوپانى 
  9-رأى شماره 139560302009002972  مورخ1395/06/29 آقاى علیرضا توکلى لنجى  فرزند عبدالعلى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/46 مترمربع مجزى شــده از پالك19-اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک  عبدالعلى توکلى لنجى
10- رأى شماره 139560302009002973  مورخ1395/06/29آقاى محمد توکلى لنجى  فرزند عبدالعلى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/80 مترمربع مجزى شــده از پالك 19-اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  عبدالعلى توکلى لنجى
11-رأى شماره 139560302009002839  مورخ1395/06/27آقاى على آقابابایى مبارکه فرزند ولى اله 
ششدانگ یکباب  تعمیرگاه به مســاحت 497/20مترمربع مجزى شده از پالك 12-اصلى باقیمانده  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیداسداله سجادى کرافشانى   
12-رأى شماره 139560302009002904 مورخ 1395/06/28 آقاى ایمان مهدوى لنجى   فرزند عبدالکریم 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/00 مترمربع مجزى شده از پالك 478- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى حسین رحیمى آدرگانى
13-رأى شماره 139560302009002863 مورخ 1395/06/27 آقاى غالمعلى حیدرى وینیچه  فرزند عباس  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/65 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى خدارحم دهقانى وینیچه
14-رأى شماره 139560302009003451 مورخ 1395/07/28 آقاى مظاهر مردانى لنجى   فرزند فرج اله 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 356/90مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عبدالعلى توکلى لنجى
15-رأى شماره 139560302009003361  مورخ 1395/07/27 آقاى حسین احمدپور مبارکه  فرزند عزیزاله 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 135/50مترمربع مجزى شده از پالك  یک- اصلى  باقیمانده 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس احمدپور  
16- رأى شماره 139560302009002900  مورخ 1395/06/27 آقاى سیدرضا صدرى اسماعیل ترخان  
فرزند سید اسداله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220/43مترمربع مجزى شده از پالك  16- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدرحمان امیرى
 17- رأى شماره 139560302009002908  مورخ1395/06/28 آقاى رسول مداحى دهنوى فرزند صفرعلى  
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 208/03 مترمربع مجزى شــده از پالك 172و173فرعى از 19-اصلى  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حاجى زین العابدین روحانى
18-رأى شماره 139560302009003450 مورخ 1395/07/28 آقاى سعید توکلى دیزیچه فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/60مترمربع مجزى شده از پالك 126– اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عباس علیرضایى دیزیچه   
19-رأى شــماره 139560302009002921  مورخ 1395/06/28 آقاى حســین عابدى   فرزند ابراهیم  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 363/80مترمربع مجزى شده از پالك20– اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى کریم عابدى اسمعیل ترخانى  
20-رأى شماره 139560302009002898  مورخ 1395/06/27 آقاى احمد رحیمى لنجى  فرزندمسلم  چهار 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 227/46 متر مربع  مجزى شده از پالك 19– اصلى انتقالى 
بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى  

21-رأى شماره 139560302009002899  مورخ 1395/06/27 خانم راضیه مردانى لنجى  فرزند مراد دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 227/46 متر مربع  مجزى شده از پالك19- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى  
   22-رأى شماره 139560302009002920  مورخ 1395/06/28 آقاى محمود عباسیان اسماعیل ترخانى 
فرزند على  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 392/42 متر مربع  مجزى شده از پالك16- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسقلى باقریان
23-رأى شماره 139560302009009002909  مورخ 1395/06/28 آقاى غالمرضا مختارى مبارکه    فرزند 
اسداله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/85 متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى یداله محتارى
24-رأى شماره 139560302009002549  مورخ 1395/06/01 خانم زهرا عقیلى فرزند قربانعلى  ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 628/64 متر مربع  مجزى شده از پالك 641فرعى از19- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سرفراز رضائى
25-رأى شماره 139560302009002902  مورخ 1395/06/28 آقاى قربانعلى عقیلى فرزند حیدر  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 105/60 متر مربع  مجزى شده از  پالك 30فرعى از دو- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى على ایرانپور و زبیده خانم ایرانپور
26-رأى شــماره 139560302009003444  مورخ1395/07/28آقــاى محمد عقیلــى  فرزند قربانعلى  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 517/76 مترمربع مجزى شــده از پالك 640فرعى از 19  - اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا کرمى
27-رأى شــماره 139560302009002923  مورخ1395/06/28آقاى علــى آذرى مبارکه  فرزند احمد  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/04  مترمربع مجزى شده از یک -اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى مرتضى قنبرى مبارکه 
28-رأى شــماره 139560302009001932  مورخ1395/05/05آقاى رضا احمدپور مبارکه فرزنداسداله  
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 206/72 مترمربع مجزى شــده از پالك ده-اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک  رسمى علیخان احمدپور 
29-رأى شــماره 139560302009003448 مــورخ 1395/07/28 آقاى علیرضا باروتى شــاهکوچکى   
فرزندعبدالعلى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 279/62مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى  باقیمانده 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باروتى 
30-رأى شــماره 139560302009003434 مورخ 1395/07/28 آقاى الیاس قربانى  فرزند عباســعلى   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 176/85 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عنایت اله باروتى شاهکوچکى   
31-رأى شماره 139560302009003445 مورخ 1395/07/28 آقاى جاوید فرزندى طالخونچه  فرزند بهرام  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 130/30 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى  
32-رأى شــماره 139560302009003446 مــورخ 1395/07/28 خانم صغرى فرزنــدى طالخونچه 
فرزندرجبعلى ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 294/90 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى  
33-رأى شماره 139560302009003447 مورخ 1395/07/28 آقاى جواد فرزندى طالخونچه  فرزندبهرام 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 269/75 مترمربع مجزى شــده از پالك 41- اصلى باقیمانده انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  محمدحسین خان یاورى  
34-رأى شــماره139560302009002848مورخ1395/06/27آقاى اصغر صالحى مبارکه  فرزند حیدر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت222/00مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى محمد صالحى
35-رأى شماره 139560302009003439 مورخ 1395/07/28 آقاى ابراهیم سعیدى  مبارکه  فرزند رحمت 
اله ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 185/20 مترمربع مجزى شده از پالك 581و582فرعى از دو- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالعلى صالحى مبارکه و رضا صالحى مبارکه
36-رأى شماره 139560302009002850 مورخ 1395/06/27 عزت اسماعیل زاده درچه  فرزند رمضانعلى   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 167/77 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
37-رأى شماره 139560302009003442 مورخ 1395/07/28 آقاى محمدرضا باقریان سرارودى فرزند 
ناصر  ششدانگ یک باب  ساختمان  به مســاحت 215/88 مترمربع مجزى شده از پالك 13- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مسیح صفائى 
38-رأى شماره 139560302009003397 مورخ 1395/07/27 آقاى جعفر صادقى فرزند احمد    ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 332/06 مترمربع مجزى شــده از پالك 16- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى  غالمرضا صادقى سرارودى   
39-رأى شماره 139560302009002842 مورخ 1395/06/27 آقاى محمد عابدى لنجى فرزند قربانعلى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت 422/26 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  قربانعلى عابدى لنجى
40-رأى شماره139560302009002843مورخ1395/06/27خانم معصومه ابراهیمى لنجى فرزند فتح اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت422/26مترمربع مجزى شده از  پالك 19- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قربانعلى عابدى لنجى
41-رأى شماره 139560302009003385 مورخ 1395/07/27 آقاى رسول علیرضائى پور  فرزند مرتضى  
ششدانگ یک باب کارواش ومغازه متصله  به مساحت 1621/00 مترمربع مجزى شده از پالك 17- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى  
42-رأى شــماره 139560302009002860مورخ 1395/06/27 خانم عزت موسوى مبارکه فرزند سید 
عبدالکریم   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 248/55 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى غالمحسین صالحى
43-رأى شماره 139560302009003368 مورخ 1395/07/27 آقاى اصغر قربانى فرزند خسرو ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 276/03 مترمربع مجزى شــده از پالك 47فرعى از12- اصلى باقیمانده انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حشمت اله قربانى 
44-رأى شماره 139560302009003437 مورخ 1395/07/28 آقاى اصغر قربانى فرزند خسرو  ششدانگ 
یکباب ساختمان   به مساحت 43/82 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى یداله باروتى
45-رأى شــماره 139560302009003453 مورخ 1395/07/28 آقاى جواد نجفــى درچه فرزند  محمد 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 151/52 مترمربع مجزى شده از پالك 550- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  رمضان نجفى
46-راى   شماره 139560302009003443 مورخ 1395/07/28 خانم آمنه امینى فرزند  حسین   ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 138/68 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى سید اسداله سجادى
47-راى شماره 139560302009003436 مورخ 1395/07/28 آقاى مجید یزدانى دیزیچه فرزند امیدعلى  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 135/25 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مختار کریمى 
48-راى شماره 139560302009003471 مورخ 1395/07/29 آقاى داریوش امینى  فرزند  شمسعلى سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 260/66 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجب على ایرانپور 
49-راى   شماره 139560302009003470 مورخ 1395/07/29 آقاى مهرداد امینى فرزند  شمسعلى سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 260/66 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجب على ایرانپور
50-راى شماره 139560302009003387 مورخ 1395/07/27 آقاى نیازعلى سوارى فرزند على  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 246/80 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى مصطفى باقرى
51-راى   شــماره 139560302009002912 مورخ 1395/06/28 آقاى رســول توکلى  فرزند  عبدالعلى   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 171/75 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
52-راى شــماره 139560302009003398 مورخ 1395/07/27 آقاى مهــدى کیانى فرزند محمدعلى 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 278/80 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  محمد احمدى
53-راى شماره 139560302009003366 مورخ 1395/07/27 آقاى ابراهیم صادقى فرزند اصغر ششدانگ 
یک باب خانه   به مساحت 202/40 مترمربع مجزى شده از پالك 74فرعى از سه- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى محمد امینى شیخ آبادى و خسرو امیرخانى
54-راى شــماره 139560302009002896 مورخ 1395/06/27 آقاى هیبت اله محســنى الوى  فرزند 
غالمعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 219/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  مهدى ایرانپور
55-راى شماره 139560302009002885 مورخ 1395/06/27 آقاى حسین مردانى لنجى   فرزند فرج اله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 236/91 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى فرج اله مردانى
حبیــب  آقــاى   1395 /06 /27 مــورخ   139560302009002884 شــماره  اى  ر -5 6
مردانــى لنجــى فرزنــد فــرج الــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 157/61 مترمربع 
مجــزى شــده از پــالك 19- اصلــى انتقالــى بموجــب قبالــه عــادى از مالک رســمى فــرج اله

 مردانى
57-راى شماره 139560302009002875 مورخ 1395/06/27 آقاى قاسم مرادى خولنجانى فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 241/00 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى فرج اله مردانى
58-راى شماره 3749و139560302009003748مورخ 1395/08/17 خانم بهجت رئیسى مبارکه فرزند 
على ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 291/79 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه
59-راى شماره 139560302009003750 مورخ 1395/08/17 آقاى علیرضا شفیع زاده خولنجانى فرزند 
على ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 239/13 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
60-راى شــماره 139560302009003753 مورخ 1395/08/17 آقاى مجید غفارى دیزیچه فرزند رحیم 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 210/00 مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى اسداله جبارى
61-راى شماره 139560302009003754 مورخ 1395/08/17 آقاى یوسف کریمیان نوکابادى فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 510/22 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى اصغر محمدى نوکابادى
 62-راى شماره 139560302009002870 مورخ 1395/06/27 آقاى حسن نصوحى دهنوى فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 229/30 مترمربع مجزى شده از پالك 131فرعى از یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسینعلى ایزدى دهنوى و محمدعلى عقیلى دهنوى
63-راى شــماره 139560302009003382 مورخ 1395/07/27 آقاى حمید ابوالقاسمى  فرزند احمد سه 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 245/43 مترمربع مجزى شده از پالك 214فرعى از 

20- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ملک صالحى لنجى
64-راى شماره 139560302009003429 مورخ 1395/07/28 خانم اعظم رحیمى لنجى فرزند محمدعلى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 245/43 مترمربع مجزى شده از پالك 214فرعى 

از20- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ملک صالحى لنجى 
65-راى شماره 139560302009003386 مورخ 1395/07/27 آقاى محمود مهدوى لنجى فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 203/20 مترمربع مجزى شده از پالك 623فرعى از 19- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى باقر صفائى
 66-راى شماره 139560302009003391 مورخ 1395/07/27 آقاى یداله مردانى خولنجانى فرزند صادق 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 132/04 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
77***-راى شــماره 139560302009003360 مورخ 1395/07/27 خانم لیــال ایرانپور مبارکه فرزند 
غالمعلى دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 132/04 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور 
67-راى شماره 139560302009003433 مورخ 1395/07/28 خانم فخرى مالکى فرزند شکراله ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 196/10 مترمربع مجزى شده از پالك 475فرعى از چهار- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیدرضا هاشمى سرارودى
68-راى شماره 139560302009003474 مورخ 1395/07/01 خانم فخرى مالکى فرزند شکراله ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 192/80 مترمربع مجزى شده از پالك 475فرعى از چهار- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى سیدرضا هاشمى سرارودى
69 -راى شــماره 139560302009003380 مورخ 1395/07/27 آقاى احمــد صادقیان نوکابادى فرزند 
عزیزاله ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 266/20 مترمربع مجزى شــده از پالك 382- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عزیزاله صادقیان نوکابادى
70-راى شــماره 139560302009003440 مورخ 1395/07/28 آقاى ذبیح الــه کریمى وینیچه فرزند 
اسماعیل چهار دانگ مشاع از شش ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 297/06 مترمربع مجزى شده از پالك 

379- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن حیدرى و بهرام حیدرى
71-راى شماره 139560302009003441 مورخ 1395/07/28 خانم لیال ابراهیمى درچه فرزند ولى اله دو 
دانگ مشاع از شش ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 297/06 مترمربع مجزى شده از پالك 379- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن حیدرى و بهرام حیدرى
72-رأى شــماره 139560302009003364 مورخ 1395/07/27 خانم ماه بناز خدابخشــى سورشجاعى  
فرزند آقا رحیم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 241/65 مترمربع مجزى شده از پالك22- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى رحمانى کرکوندى 
1395 آقــاى مظاهــر فتاحــى  /06 73-رأى شــماره 139560302009002841 مــورخ 27/
قهنویــه   فرزنــد رمضانعلى    ششــدانگ یــک بــاب خانه  بــه مســاحت 228/68 مترمربــع مجزى 
شــده از پــالك11- اصلــى انتقالــى بموجــب قبالــه عــادى از مالــک رســمى  ســیف الــه خان 

نهچیرى
74-رأى شماره139560302009002837مورخ1395/06/27آقاى مصطفى باقریان سرارودى فرزند هاشم 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت126/60مترمربع مجزى شده از  پالك 109فرعى از سه- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کرمعلى باقریان و بانو ربابه باقریان
براهیمــى  1395آقاى کرمعلــى ا /07 139560302009003435مورخ28/ أى شــماره 75-ر
اکبرآبــادى فرزنــد شــعبانعلى ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت172/90مترمربع مجــزى 
شــده از  پالك991فرعــى از دو- اصلــى انتقالــى بموجــب قبالــه عادى از مالک رســمى مشــهدى 

تقى بابایى
76-رأى شــماره139560302009002901مورخ1395/06/28آقاى اکبراحمدپور مبارکه فرزند کرمعلى 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت199/20مترمربع مجزى شده از  پالك 1066فرعى از دو- اصلى انتقالى 
بموجب قباله عادى از مالک رسمى ایران احمدى مبارکه. م الف: 95/0450 تاریخ انتشار نوبت اول :   95/08/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  95/09/7 نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/8/921
حصروراثت

آقـاي اصغر جمالى فرد داراي بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 809 بـه شـرح دادخواست به کالسه 49/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سهیال جمالى گله بشناسنامه 
1160229351 در تاریخ 95/07/02  اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- اصغر جمالى فرد فرزند على اکبر، ش.ش 809 ت.ت 1365 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) 2- ماهى جان جمالى فرزند رضاقلى، ش.ش 2 ت.ت 1344 صادره از فارسان (مادر متوفى)  و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 753 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/1269 /8
حصروراثت

آقاى اصغــر جمالــى فــرد بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 809 بـــه شـــرح دادخواســت به کالســه 
50/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان پارســا 
جمالــى فــرد بشناســنامه 1160771391 در تاریــخ 1395/07/02 اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- اصغــر جمالى فــرد فرزند 
 على اکبر ، ش.ش 809 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پدرمتوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 754 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/8/1270
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى سجاد مرادپور فرزند شنبه آقا- آقاى غالم رضا 
شجاعى فرزند عزیز ساکن: فوالدشهر- مسکن مهر محله E6 گلستان 19 ساختمان بامبو واحد 1 دادخواستى 
به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال وجه چک به طرفیت ســجاد مرادپور که اعالم شده است 
مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 598/95 ش 1 ح ثبت گردیده و علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 95/10/13 ساعت 4 عصر 
در شعبه یک شوراى حل اختالف لنجان زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 757 شعبه اول حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/8/1271
حصروراثت

خانم مرضیه سلیمیان ریزى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 406 بـه شـرح دادخواست به کالسه 60/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شواخى بشناسنامه 
9997 در تاریخ 1395/07/10  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مهدى شواخى فرزند حسین ، ش.ش 1160503273 ت.ت 1384 صادره از لنجان (پسرمتوفى) 
2- محمد شواخى فرزند حسین ، ش.ش 1160572828 ت.ت 1387 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مرضیه 
ســلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 406  ت.ت 1359 صادره از لنجان(همسر متوفى) 4- بهجت محمدى 
طادى فرزند محمد ش.ش 1 ت.ت 1340 صادره از فالورجان( مادر متوفى) 5- خیراله شواخى فرزند ابراهیم 
، ش.ش 478 ت.ت 1336 صادره از لنجان (پدرمتوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 758 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/8/1272

رئیس اداره جهاد کشــاورزى شهرســتان فریدونشهر 
گفت: در حال حاضر حدود 47 هزار تن سیب زمینى که 
مدت ها پیش برداشت شده بود، در انبارهاى فریدونشهر 

مانده است.
علیرضا اصالنى در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال 
حاضر دو هزار و 300 هکتار از زمین هاى شهرســتان 
فریدونشهر زیر کشت ســیب زمینى قرار دارند، اظهار 
داشت: در سال جارى 57 هزار و 500 تن سیب زمینى در 

این شهرستان تولید شده است.
وى با اشــاره به اینکه در هر هکتار زمین زیرکشــت 
سیب زمینى در سال جارى حدود 25 تن از این محصول 
برداشت شده اســت، اضافه کرد: این در حالى است که 
10 هزار تن از این محصول صرف خوراك و تامین بذر 

شهرستان شده و مابقى مازاد مصرف است.
رئیس اداره جهاد کشــاورزى شهرســتان فریدونشهر 
با بیــان اینکــه در حال حاضــر حدود 47 هــزار تن 
از ســیب زمینى در انبارهاى شهرســتان فریدونشهر 
مانده است، گفت: این در حالى است که این محصول 
مدت هاست که برداشت شــده و هنوز  در انبارها مانده 

است.
نحوه بسته بندى ســیب زمینى توسط کشــاورزان در 

شهرستان فریدونشهر دچار اشکال است
وى با اشاره به اینکه نحوه بسته بندى سیب زمینى توسط 
کشاورزان در شهرستان فریدونشهر دچار اشکال است، 
اضافه کــرد: این مورد را بارها به کشــاورزان نیز تذکر 

داده ایم و آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

اصالنى در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر 
کیلو سیب زمینى ســر مرزعه بین 350 تا 600 تومان 
است، ابراز داشت: این در حالى است که تا قبل از دو هفته 

گذشته این قیمت بین 250 تا 400 تومان بود.
وى با بیان اینکه چنانچه بسته بندى سیب زمینى اصالح 
شود مى توان نسبت به صادرات این محصول به کشور 
عراق اقدام کرد، افزود: این در حالى است که سیب زمینى 
در فریدونشهر بدون در نظر گرفتن تفکیک خوب و بد 

و بسته بندى مورد نیاز خانوار و حتى کسبه بسته بندى 
مى شود.

رئیس اداره جهاد کشــاورزى شهرســتان فریدونشهر 
با بیــان اینکه در حــال حاضر حدود پنــج میلیون تن 
سیب زمینى در کشور تولید مى شــود، اضافه کرد: این 
در حالى است که 70 درصد از این محصول در مناطق 
سردسیرى تولید مى شــود و زمان برداشت آنها براى 

فروش مناسب نیست.

وى که مخالف خرید تضمینى سیب زمینى است، ابراز 
داشت: در خرید تضمینى کشاورزان محصوالت درجه دو 
و سه خود را عرضه مى کنند ضمن اینکه خرید تضمینى 
تنظیم بازار را نیز بر هم مى زند و برخى از اقدامات را در 

بازار قفل مى کند.
اصالنى با اشــاره به اینکه بخشــى از ســیب زمینى 
فریدونشــهر به عنوان بذر به اســتان هاى کرمانشاه و 
خوزستان صادر مى شــود، افزود: این در حالى است که 
این محصول براى مصرف خوارکى در حال حاضر تنها 

براى استان تهران صادر مى شود.
وى همچنین با اشــاره به برگزارى دوره هاى آموزشى 
براى کشــاورزان فریدونشــهرى در خصوص تغییر 
الگوى کشت، بیان داشت: این در حالى است که توجه 
به تغییر الگوى کشت على رغم طرح هاى تشویقى نیز 
مورد توجه نبوده و این در حالى است که اگر کشاورزان 
نسبت به کاشت کلزا، ذرت، گندم و دیگر محصوالتى 
که مورد نیاز بازار اســت اقدام کنند با این شرایط روبرو 

نخواهند بود.
رئیس اداره جهاد کشاورزى شهرستان فریدونشهر در 
ادامه در خصوص سطح زیر کشــت پیاز در شهرستان 
فریدونشــهر نیز بیان داشــت: در حال حاضر در این 
شهرستان 50 هکتار از سطح زیرکشت مربوط به کشت 

پیاز است و در هر هکتار 60 تن پیاز تولید مى شود.
وى با اشــاره به تولید ســه هزار تن پیاز در شهرستان 
فریدونشهر اضافه کرد: در حوزه فروش و تولید پیاز در 

شهرستان با مشکلى روبرو نبوده ایم.

بیش از 47 هزار تن سیب زمینى روى دست کشاورزان فریدونشهرى ماند

بحران سیب زمینى!
همایش کشورى روز فیزیک، به عنوان بزرگ ترین 
گردهمایى علمى دانش آموزى در ســطح استان 
اصفهان براى پنجمین سال متوالى توسط دانشکده 

فیزیک دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.
پنجمین همایش کشــورى روز فیزیــک، بعنوان 
بزرگترین گردهمایى علمى دانش آموزى در سطح 
استان اصفهان، 18 آذرماه توسط دانشکده فیزیک 

دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار مى شود.
این همایش علمى، امسال نیز همچون سال هاى 
گذشته با همکارى انجمن فیزیک ایران و باهدف 
آشنایى بیشتر دانش آموزان سال هاى آخر دبیرستان 
با علوم و عمق بخشى به نگاه آنان به دنیاى اطراف 
خود، استفاده و بهره بردن از فضاى مناسب علمى-

آموزشــى دانشــگاه و معرفى هر چه بهتر دانشگاه 
صنعتى اصفهان و امکانات آموزشى این دانشگاه به 

دانش آموزان مستعد، برگزار مى شود.
ســخنرانى هاى علمى کوتاه و جــذاب در زمینه 
و  پالسما،ابررســانایى  پزشــکى،  یــک  ز ی ف
شتابدهنده ها و بازدید از آزمایشگاه هاى پژوهشى و 
آموزشى، انجام آزمایش هاى عملى در زمینه هاى 
مختلف فیزیک مانند پرتاب موشــک آبى، اپتیک، 
الکتریســته، مغناطیس، صوت و حرارت، دو بخش 
اصلى این همایش بزرگ علمى در دو نوبت صبح و 

عصر پنج شنبه 18 آذرماه مى باشد.

بزرگ ترین 
گردهمایى دانش آموزى 

 برگزار مى شود



0606اقتصاداقتصاد 2815یک شنبه  7 آذر ماه 

ویترین

مرغ و تخم مرغ فعالً  ممنوع!
سازمان دامپزشکى کشــور عراق واردات مرغ و تخم 
مرغ از ایران را به طور موقت به دلیل شــیوع ویروس 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در مرغدارى ها ممنوع کرد. 
به دنبال مشاهده مواردى از این بیمارى در مرغدارى ها، 
کشور جمهورى آذربایجان نیز به صورت موقت واردات 
مرغ و فرآورده هاى مرغى از ایران را ممنوع کرده است.

تولید دوباره در پلى اکریل
ایلنا نوشت: کارگران شــرکت پلى اکریل ایران از راه 
اندازى برخى از خطوط تولید این کارخانه و وعده هاى 
مسئوالن براى پرداخت مطالبات مزدى خبر دادند. به 
گفته بعضى کارگران این کارخانه، دســتمزد کارگران 
پلى اکریل از تیرماه پرداخت نشده ولى مدیرعامل وعده 
داده که از این به بعد، پانزدهم هر ماه، یک ماه و نیم از 
معوقات مزدى کارگران پرداخت مى شود تا در عرض 

چند ماه، مطالبات قبلى تسویه شود.

افزایش قیمت پرتقال و نارنگى
حســین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزى از افزایش هزار تومانى قیمت پرتقال و نارنگى 
خبر داد و گفت: اقالم مختلف میوه به دلیل سرما آسیبى 
ندیده اما در حدود 20 درصد از پرتقال تامسون آسیب 

دیده است.

یک کارشــناس معدن گفت: مجموعه تصمیم گیرنده 
در بخش معــدن، انگیزه اى براى بهبــود وضعیت این 

بخش ندارد.
سعید صمدى اظهار داشت: بحث هایى در مورد پرداخت 
تسهیالت به این بخش مطرح شد، اما معدنکاران براى 
دریافت این تســهیالت با مشــکالت مختلفى روبه رو 
هســتند. به گفته  وى، یکى از بخش هاى مشــکل دار 
معدنى، معادن زغال سنگ است که در حدود 300 میلیارد 

تومان از ذوب آهن طلب دارند.
وى افزود: وزارت صنعت بــه ذوب آهن اعالم کره که با 
دریافت تسهیالت، بدهى معادن زغال سنگ را بپردازد 

ولى این شرکت فوالدى حاضر به دریافت تسهیالت نشد 
و مشکل معدنکاران همچنان باقى است. رئیس کمیته 
معدن خانه اقتصاد پیشــنهاد کرد دولت خط اعتبارى را 
براى حل مشکل معادن زغال سنگ اختصاص دهد، به 
طورى که این خط اعتبارى به صورت وام براى شرکت 
ذوب آهن تعیین شود و معادن زغال سنگ به طلب خود 
برسند. وى با بیان اینکه بخش معدن فاقد برنامه بلندمدت 
است، گفت: سرمایه گذاران در این بخش باید نسبت به 
وضعیت ســود و زیان خود مطمئن باشند، این در حالى 
است که برخى تصمیمات دولتى باعث زیان معدنکاران 

مى شود.

وزارت نیرو بــا پیش بینى افزایش شــهرهاى درگیر با 
تنش آبى در تابستان ســال 96، منابع اضطرارى آب را 
در هر استان و شهر به شــهر تعریف کرده تا در صورت 
بروز وضعیت قرمز در تأمین آب، این منابع به مدار بهره 

بردارى بیایند.
ســتار محمودى، قائم مقام وزیر نیرو در این خصوص 
اظهار داشت: یکســرى منابع آب اضطرارى داریم که 
براى یکســال مى توانیم از این منابــع آب اضطرارى 

استفاده کنیم.
وى افزود: معموال این منابع اضطرارى آب یا منابع آبى 
اســت که نزدیک به شهرها اســت یا در کنار منابع آب 

موجود فعلى است و مى توانیم با حفر یک چاه اضافه به 
این منابع دسترسى پیدا کنیم.

 قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: در واقع در بیشتر 
موارد، از این منابع استفاده مى شود اما ما در زمان مورد 

نیاز، فشار بیشترى به آنها مى آوریم.
محمودى در پاســخ به اینکه ”این منابع اضطرارى آب 
چقدر جوابگو است؟“، گفت: هر کدام از این منابع وزنى 
متفاوت دارند که استان به استان فرق مى کنند اما قطعا در 
موارد اضطرار، تأثیر گذار هستند؛ در واقع هدفگذارى ما 
این است در زمان کمبود آب فشار کمترى به مردم بیاوریم 

و ناچاریم فشار بیشتر به منابع آبى وارد کنیم.

طلب 300 میلیارد تومانى 
زغال سنگى ها از ذوب آهن

تعریف ”منابع اضطرارى آب“ 
براى روز مبادا

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان

شماره :   8479                                   جمهوري اسالمی ایران          
تاریخ  : 95/8/22                                                 قوه قضاییه

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

تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند0
1) راى شماره 139560302034015328 هیأت اول0 عباس وهابى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 44487 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1260434923- ششدانگ قسمتى ازیکباب ساختمان بشماره 34  فرعى مجزا از شماره 

1و2و3و4 فرعى از پالك 3193- اصلى واقع در خیابان سرسنگ بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034015318 هیأت دوم0 فاطمه امینى فرد فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 251 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261802888- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117/90 مترمربع بشماره13 فرعى 

مجزا از شماره 5 فرعى مفروز از مشاعات از پالك 3334- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.
3) راى شماره 139560302034014002 هیأت اول0 ملک حمامیان وادقانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 14 
صادره از کاشان  بشماره ملى 1263247131- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/20 مترمربع بشماره7 

فرعى از مشاعات پالك 5183- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
4) راى شماره 139560302034014003 هیأت اول0 علیرضا حسینعلى زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
47095 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260461051- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/20 مترمربع 

بشماره7 فرعى از مشاعات پالك 5183- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
5) راى شماره 139560302034015377هیأت دوم0 مهدى کمال فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 825 صادره 
از شهررى بشماره ملى 0491454120- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 168/95 مترمربع بشماره 5  فرعى از 

پالك6830- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان
6) راى شماره 139560302034016666هیأت دوم0 عباس زارعى فرزند مسلم بشماره شناسنامه 12 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1263015298- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/38 مترمربع بشماره 12 فرعى 
مجزى از 2 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 7704- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.( خریدارى از 

علیجان صوابى مجرد)
7) راى شماره 139560302034016667هیأت دوم0 آسیه هادیان نیاسرى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 138 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263578535- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/38 مترمربع بشماره 
12 فرعى مجزى از 2 فرعى و قسمتى از مشــاعات ازپالك 7704- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان( 

خریدارى از علیجان صوابى مجرد)
8) راى شماره 139560302034001924هیأت اول0 معصومه زارعى فسخودى فرزند حسین بشماره شناسنامه 5 
صادره از نطنز بشماره ملى 1239839758- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/04 مترمربع بشماره 11222  فرعى 

مجزى از 1930 فرعى از پالك 2 - اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
9) راى شماره 139560302034014852هیأت اول0 عباس کوچى فرزند على بشماره شناسنامه 491 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262327539-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178/11 مترمربع بشماره 11277 

فرعى مجزى از 264 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
10) راى شماره 139560302034014853هیأت اول0 طیبه کوچى فرزند حسین بشماره شناسنامه 472 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261922891-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178/11 مترمربع بشماره 11277  

فرعى مجزى از 264 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان
11) راى شماره 139560302034015384هیأت دوم0 حسن فرجى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1120 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261593847- ششدانگ ازیکباب مغازه بمساحت 72/20 مترمربع بشماره 11279  فرعى 

مجزى از 27 فرعى از پالك 2 - اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ماشااله روحى) 
12) راى شماره 139560302034030633هیأت اول0 مهزاد دیدارى نوش ابادى فرزند حسین بشماره شناسنامه 1 
صادره از کاشان بشماره ملى 6199886593- سه دانگ از یکبابخانه بمساحت 137/83 مترمربع بشماره 568  فرعى 

مجزا شده از شماره122 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.
13) راى شماره 139560302034030634هیأت اول0 ماشااله ذبایح بیدگلى فرزند آقاجواد بشماره شناسنامه 7126 
صادره از کاشان بشماره ملى 6199233451-سه دانگ از یکبابخانه بمساحت 137/83 مترمربع بشماره 568  فرعى 

مجزا شده از شماره 122 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.
14) راى شماره 139560302034015447 هیأت دوم0 دانیال شکارى جعفرابادى فرزند جعفر بشماره شناسنامه 0 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250135524- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/50 مترمربع بشماره 599  فرعى 

ازپالك 3و18 -  اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
15) راى شماره 139560302034015104هیأت اول0 ناصر ولیان زاده فرزند نعمت بشماره شناسنامه - صادره  از 
کاشان بشماره ملى 1250074444- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/55 مترمربع بشماره 600  فرعى از پالك 

3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان
 16) راى شماره 139560302034015455هیأت دوم0 ولى اله صفرى فرزند على بشماره شناسنامه 33 صادره 

از نطنز
بشماره ملى 1239836821- ششدانگ از یکبابخانه بمســاحت 123/60 مترمربع بشماره 603  فرعى از پالك 

3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.
17) راى شماره 139560302034015456هیأت دوم0 زهرا امیرى دلگرم فرزند صفى اله بشماره شناسنامه 2114 
صادره از همدان بشماره ملى 3991235366- ششدانگ از یکبابخانه بمساحت 133/11 مترمربع بشماره 604  فرعى 

از پالك 3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
18) راى شماره 139560302034015443هیأت دوم0 محمد قربانعلى زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 3808 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262109711- ششدانگ انبارو سوله بمساحت 269/59 مترمربع بشماره 240  فرعى 

از پالك 4- اصلى واقع در عیسى اباد بخش 2 کاشان 
19) راى شماره 139560302034015099هیأت اول0 صغرا اخوان فینى فرزند محمد بشماره شناسنامه 46 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262848636- ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 3267/5 مترمربع 

بشماره 241  فرعى از پالك 4- اصلى واقع در عیسى اباد بخش 2 کاشان.
20) راى شماره 139560302034015420هیأت دوم0 محمد وطنخواه فرزند احمد بشماره شناسنامه 1121 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261941543- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 68/90 مترمربع بشماره 9238  

فرعى مجزا از شماره 4853/ 443 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
21) راى شماره 139560302034015419هیأت دوم0 فاطمه یگانه راوند فرزند حسین بشماره شناسنامه 3902 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263351549- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 68/90 مترمربع بشماره 

9238  فرعى مجزا از شماره 4853 /443 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان

22) راى شماره 139560302034015466هیأت دوم0 زهرا قیاسى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 49126 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260481301- ششدانگ ساختمان بمساحت 75/58 مترمربع بشماره 9240  فرعى مجزا 

از شماره 2099 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان
23) راى شماره 139560302034016603هیأت دوم0 محمد جعفرآبادى فرزند صادق بشماره شناسنامه 40991 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260399990-سه دانگ از ششدانگ مغازه وانبار جنب آن بمساحت 61 مترمربع 

بشماره 9250  فرعى مجزا از شماره 3748 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
24) راى شماره 139560302034016626هیأت دوم0 فاطمه نارنجى فرزند حسین بشماره شناسنامه 197 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261756282-سه دانگ از ششدانگ مغازه وانبار جنب آن بمساحت 61 مترمربع بشماره 

9250  فرعى مجزا از شماره 3748 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
25) راى شماره 139560302034002049 هیأت دوم0سمیه خان زاده کاشانى فرزند محمود بشماره شناسنامه 
493 صادره از کاشان  به شماره ملى 1262076609- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره20509 

فرعى مجزا از شماره 7890 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
26) راى شماره 139560302034005614 هیأت دوم0 سمیه قاسم زاده سمنانى فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 
960 صادره از کاشان به شماره ملى 1261997328- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21753 

فرعى مجزا از شماره 5407 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
27) راى شماره 139560302034010733 هیأت دوم0 على اخوان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 330 صادره از 
کاشان به شماره ملى 1261921471- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 21836 

فرعى مجزا از شماره 3883 / 1546 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
28) راى شــماره 139560302034010734 هیأت دوم0 زهرا صحرایى فرزند حسین بشماره شناسنامه 1241 

صادره از کاشان
به شماره ملى 1261942744- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 21836 فرعى 

مجزا از شماره 1546/3883 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
29) راى شماره 139560302034010657 هیأت اول0 امیرحسین ناجى آبادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه - 
صادره از کاشان به شماره ملى 1250201039- ششدانگ زمین محصور مشتمل برآپارتمان بمساحت 120/87 

مترمربع بشماره 21843  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
30) راى شماره 139560302034009034 هیأت اول0 سعید شهسوارى حمامى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
- صادره از کاشان به شماره ملى 1250051827- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/29 مترمربع بشماره 21854 

فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
31) راى شماره 139560302034015021 هیأت دوم0 سیدابوالفضل میرشکارى زاده قمصرى فرزند سیدمحمد 
بشماره شناسنامه 4049 صادره از کاشان به شماره ملى 1260837556- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/60 
مترمربع بشماره 21894 فرعى مجزا از شــماره 1862/5598 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 

2 کاشان.
32) راى شماره 139560302034015170هیأت دوم0 امیرحسین مالئى هرندى فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 
8323 صادره ازتهران بشماره ملى 00666758076- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21895  

فرعى مجزا ازشماره 6194 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
33) راى شماره 139560302034015264هیأت دوم0 فرزانه خیراندیش فر فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
1262 صادره از تهران بشماره ملى 0051557045- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 56/87 مترمربع بشماره 21896  

فرعى مجزا ازشماره 10727 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034015287هیأت دوم0 مجتبى شائمى برزکى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
258 صادره از کاشان بشماره ملى 1263547801- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108 مترمربع بشماره 21897  

فرعى مجزا ازشماره 7118و7119فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
 35) راى شماره 139560302034015294هیأت دوم0 حسن غائبى کاشان فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 348 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1262075157- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/30 مترمربع بشماره 
21898  فرعى مجزا ازشــماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از عصمت بخشى)
36) راى شــماره 139560302034015295هیأت دوم0 اعظم سادات اســفناج کار فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه - صادره از کاشان بشــماره ملى 1250255465- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/30 
مترمربع بشماره 21898  فرعى مجزا ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى مع الواسطه از عصمت بخشى)
37) راى شماره 139560302034015298هیأت دوم0 محمد بخشى فرزند جواد بشماره شناسنامه 45711 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260447197- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/70 مترمربع بشماره 21899  

فرعى مجزا ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
38) راى شماره 139560302034015300هیأت دوم0 منیر خدادادگان لتحرى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 10167 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260608018- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/70 مترمربع بشماره 

21899  فرعى مجزا ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
39) راى شماره 139460302034015439هیأت دوم0 سیدجواد فاطمى فینى فرزند سیدحسام بشماره شناسنامه 
111 صادره ازکاشان بشماره ملى 1263022316- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 21900 فرعى 

مجزا ازشماره 14664 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
40) راى شماره 139460302034015425هیأت دوم0 روح اله زوار على اکبر فرزند على آقا بشماره شناسنامه 193 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262356687- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/15 مترمربع بشماره 21902  

فرعى مجزا ازشماره 4633 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
41) راى شماره 139460302034015399هیأت دوم0 على اکبر زوار على اکبر فرزند على آقا بشماره شناسنامه 
924 صادره از کاشان بشماره ملى 1261885708- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/45 مترمربع بشماره 21906  

فرعى مجزا ازشماره 4633 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
42) راى شماره 139460302034015475هیأت دوم0 حبیب اعتصام زاده فرزند على آقا بشماره شناسنامه 380 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262227704- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 97/25 مترمربع بشماره 21907  

فرعى مجزا از شماره 2741 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
43) راى شماره 139460302034015468هیأت دوم0 علیرضا عامرى شهرابى فرزند داود بشماره شناسنامه 6577 
صادره از تهران بشماره ملى 0066946255- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/60 مترمربع بشماره 21908 فرعى 

مجزا ازشماره 7981 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
44) راى شماره 139460302034015467هیأت دوم0 علیرضا عامرى شهرابى فرزند داود بشماره شناسنامه 6577 
صادره از تهران بشماره ملى 0066946255- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80 مترمربع بشماره 21909 فرعى مجزا 

ازشماره 1019 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
45) راى شماره 139460302034015454هیأت دوم0 محسن زارعى فسخودى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
127 صادره از کاشان بشماره ملى 1262356024- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132 مترمربع بشماره 21910 

فرعى مجزا ازشماره 6914 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.

46) راى شماره 139560302034015101 هیأت اول0 الهه کرسى فرزند احمد بشماره شناسنامه 6631 صادره 
از کاشان به شماره ملى 1263378641- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/55 مترمربع بشماره 21913 فرعى از 

پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
47) راى شماره 139560302034014848هیأت اول0 مجید شمسى زاده راوندى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
26670 صادره از تهران بشماره ملى 0034847855-سه دانگ از ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 

مترمربع بشماره 21914  فرعى مجزا از شماره 6641 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
48) راى شماره 139560302034014849هیأت اول0 نیره مبینى راوندى فرزند حسین بشماره شناسنامه 106 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263261264-سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 مترمربع بشماره 

21914  فرعى مجزا از شماره 6641 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
49) راى شماره 139560302034013983هیأت اول0 ماه سلطان اخبارى فرزند آقاحسین بشماره شناسنامه 21 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262610281- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 31/52 مترمربع بشماره 21915  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
50) راى شماره 139560302034013982هیأت اول0 على اخبارى ورکانى فرزند آقاحسین بشماره شناسنامه 8 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262634539- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 32/12 مترمربع بشماره 21916  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
51) راى شماره 139560302034013996هیأت اول0 حسین ابراهیم پور پاپکى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 7804 
صادره از کاشان بشماره ملى 1260584380- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع بشماره 

21918  فرعى مجزا از شماره 5100 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
52) راى شماره 139560302034013997هیأت اول0 زهرا دستاران فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1851 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261917332- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع بشماره 21918  

فرعى مجزا از شماره 5100 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
53) راى شماره 139560302034013995هیأت اول0 سیدمحمود عمارتى نوش ابادى فرزند آقاافضل بشماره 
شناسنامه 43 صادره از کاشان بشماره ملى 6199838661- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 

21919  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
 54) راى شماره 139560302034014828هیأت اول0 مرتضى سلمانى على ابادى فرزندقنبرعلى بشماره شناسنامه 
6 صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199897617- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 81/10 مترمربع بشماره 21920  

فرعى از پالك15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
55) راى شماره 139560302034015100هیأت اول0 فاطمه مستوفى زاده فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 111 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262936799- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/51 مترمربع بشماره 21921 فرعى 

از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
56) راى شماره 139560302034014851هیأت اول0 محسن قراخانى ارانى فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 48 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263287603- سه دانگ ازششدانگ ساختمان مسکونى بمساحت 125 مترمربع 

بشماره 21923  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
57) راى شماره 139560302034014850هیأت اول0 لیال هدایت نسب فرزند حسن بشماره شناسنامه 3589 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261982975- سه دانگ ازششدانگ ساختمان مسکونى بمساحت 125 مترمربع 

بشماره 21923  فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
58) راى شماره 139560302034014838هیأت دوم0 عباس فالح فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 4776 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261024117- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/86 مترمربع بشماره 21926  

فرعى مجزا ازشماره 8073 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
59) راى شماره 139560302034014837هیأت اول0 مهدى رقومى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2397 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263336507- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115/75 مترمربع بشماره 21927  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
60) راى شماره 139560302034014836هیأت اول0 حسین یگانه فرزند عباس بشماره شناسنامه 14 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262976707- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/5 مترمربع بشماره 21928  فرعى مجزا 

ازشماره 2744 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
61) راى شماره 139560302034014830هیأت اول0 ابوالفضل مجدى دوست فرزند محمد بشماره شناسنامه - 
صادره از کاشان بشماره ملى 1250220394- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 21930 فرعى 

مجزا ازشماره 6578 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
62)راى شماره 139560302034005472 هیأت دوم0 حمیدرضا شبانى ارمکى فرزند جواد بشماره شناسنامه 2031 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262091985- ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 22 مترمربع بشماره 4178 

فرعى مجزا از شماره 345 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
63)راى شماره 139560302034015465 هیأت دوم0 حسن حق پناه فرزند محمدتقى بشماره شناسنامه 2926 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262016983- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براتاق بمساحت 194/19 

مترمربع بشماره 6594  فرعى مجزا ازشماره 845 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
64)راى شــماره 139560302034004590 هیأت دوم0 ناصر عبداله زاده حســن آبادى فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 13 صادره از کاشان بشماره ملى 1262847001- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 182/88 مترمربع 
بشماره 1445 فرعى مجزا ازشماره 201 فرعى از شماره 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از 

ماشااله عبداله زاده حسن آبادى)
65)راى شماره 139560302034030204 هیأت دوم0 سمیه زارعى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 111 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1263586831- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 106/56 مترمربع 

بشماره 6612  فرعى مجزا ازشماره 259 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
66)راى شماره 139560302034031862 هیأت اول0 رحمت جودار فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2937 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1261050584- سه دانگ ازششدانگ اعیانى ساختمان بمساحت 186/36 مترمربع بشماره 

6659  فرعى مجزا ازشماره 3793 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
67)راى شماره 139560302034031863 هیأت اول0 طاهره ابراهیم زاده لتحرى فرزند مندعلى بشماره شناسنامه 
54 صادره ازکاشان بشماره ملى 1262972671- سه دانگ ازششدانگ اعیانى ساختمان بمساحت 186/36 مترمربع 

بشماره 6659  فرعى مجزا ازشماره 3793 فرعى از شماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
68)راى شماره 139560302034005641 هیأت دوم0 فاطمه شاطرى لتحرى فرزند مختار بشماره شناسنامه 2926 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1261050479- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 166/80 مترمربع 

بشماره 6718 فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى از شماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان.
69)راى شماره 139560302034005642 هیأت دوم0 على حسین گل کار لتحرى فرزند رضا بشماره شناسنامه 77 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262938031- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 166/80 مترمربع 

بشماره 6718 فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى از شماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان.
70) راى شماره 139560302034006214 هیأت دوم0 جعفر صفرى لتحرى فرزند صفر بشماره شناسنامه 46 
صادره از کاشان به شماره ملى 1262869056- ششدانگ یکباب انبار مشتمل برساختمان بمساحت 1133/35 

مترمربع بشماره 6734  فرعى مجزا از شماره 1521 فرعى  از پالك 45- اصلى واقع در لتحربخش2 کاشان.

71)راى شماره 139560302034004694 هیأت اول0 حمیدرضا خداوردیان فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
1175 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1262386039- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/7 مترمربع بشماره 
14040 فرعى مجزا ازشماره 6836 و1610فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى 

از حبیب اله خداوردیان)
72)راى شماره 139560302034005046 هیأت اول0 فخرى حیدرزاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 648 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1261620186- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/7 مترمربع بشماره 14073 فرعى مجزا 

ازشماره 6603 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از ناهید سلیمانى)
 73)راى شماره 139560302034015382 هیأت دوم0 وحید غیبى فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 658 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1261936914- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/25 مترمربع بشماره 14158 فرعى مجزا 

ازشماره 12296 فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از مسلم غیبى)
74)راى شماره 139560302034009538 هیأت دوم0 مرضیه عجمى فرزند على آقا بشماره شناسنامه 914 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261542665- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 

فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
75)راى شــماره 139560302034009541 هیأت دوم0 احمدرضا عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 4525 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262116872- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 
314 فرعى ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
76)راى شماره 139560302034009542 هیأت دوم0 مسعود عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 695 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262288517- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 

فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
77)راى شماره 139560302034009540 هیأت دوم0 مریم عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1266 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261959744- سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 
314 فرعى ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)

 78)راى شماره 139560302034009539 هیأت دوم0 معصومه عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 644 صادره 
از کاشانبشماره ملى 1261806816- سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 
314 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)

79)راى شماره 139560302034009499 هیأت دوم0 مرضیه عجمى فرزند على آقا بشماره شناسنامه 914 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261542665- 1/5 دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 
315 فرعى ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)

80)راى شــماره 139560302034009533 هیأت دوم0 احمدرضا عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 4525 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262116872- 1/5 دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع 
بشماره 315 فرعى ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب 

شیرقربانى)
81)راى شماره 139560302034009532 هیأت دوم0 مسعود عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 695 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262288517- 1/5 دانگ ازششدانگ چند بابمغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 315 

فرعى ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
82)راى شماره 139560302034009534 هیأت دوم0 مریم عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1266 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261959744- سه چهارم دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 
315 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)

83)راى شماره 139560302034009535 هیأت دوم0 معصومه عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 644 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261806816- سه چهارم دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 
315 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
84)راى شماره 139560302034009483 هیأت دوم0 مرضیه عجمى فرزند على آقا بشماره شناسنامه 914 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261542665- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 
316 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
85)راى شــماره 139560302034009480 هیأت دوم0 احمدرضا عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 4525 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262116872- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع 
بشماره 316 فرعى ازشــماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب 

شیرقربانى)
86)راى شماره 139560302034009447 هیأت دوم0 مسعود عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 695 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262288517- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 
316 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)

 87)راى شماره 139560302034009471 هیأت دوم0 مریم عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1266 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261959744-سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 
316 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)

88)راى شماره 139560302034009447 هیأت دوم0 معصومه عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 644 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261806816- سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 
316 فرعى ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
8)راى شــماره 139560302034015106 هیــأت اول0 ســیدمیثم بنــى هاشــمى فرزنــد  9
ســیدمصطفى بشماره شناســنامه - صادره از کاشــان بشــماره ملى 1250056241- ششــدانگ ساختمان 
بمســاحت 84/60 مترمربع بشــماره 317 فرعــى ازشــماره 52 - اصلى واقــع دراراضى صفــى آباد بخش

2کاشان.
90)راى شماره 139560302034005753 هیأت اول0 اکبر مهدوى راوندى فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 81 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263244718- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 274/25 مترمربع بشماره 

5231 فرعى مجزا از شماره 2079 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4 کاشان.
91)راى شماره 139560302034005754 هیأت اول0 نرگس وجگانى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 1788 
صادره از کاشان بشماره ملى 1261870611- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 274/25 مترمربع بشماره 

5231 فرعى مجزا از شماره 2079 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4 کاشان
 92)راى شماره 139560302034009864 هیأت اول0 فخراله محبى نسب فرزندحبیب بشماره شناسنامه 531 
صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199511840- ششدانگ یکباب دامدارى و انبارى بمساحت 1250/35 مترمربع 

بشماره 3375  فرعى مجزا از شماره 392 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهرآباد بخش4کاشان.
93)راى شماره 139560302034013976 هیأت اول0 محسن رشیدى خزاقى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
2493 صادره از شهررى بشماره ملى 0490462286- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 164/70 مترمربع بشماره 

1749  فرعى مجزا از شماره 941 فرعى ازپالك 4- اصلى واقع در خزاق بخش4کاشان.
بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادرخواهد شد.

 م الف: 1473 تاریخ انتشار نوبت اول:1395/9/7 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/9/23  محمد سلمانى رئیس اداره 
ثبت اسناد وامالك کاشان/9/167

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتى از احتمال بروز مشکل 
براى خریداران آیفون هاى 7 قاچاق و غیررسمى پس از 

اجراى طرح رجیسترى موبایل خبر داد.
غالمحسین کریمى با اشــاره به تاثیر دریافت 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده از وارد کنندگان رسمى گوشى هاى 
موبایل گفت: در حال مذاکره و تالش براى لغو دریافت 
این مبلغ از واردکنندگان رســمى موبایل هستیم چرا که 
این موضوع مى تواند دلیلى بر اقبال واردکنندگان نسبت 

به بازار قاچاق باشد.
وى در ادامه آگاهى مردم را عاملى دیگر در راستاى مبارزه 
با واردات قاچاق دانست و افزود: مردم خود نیز باید تا حدى 
به حق و حقوق خود توجه داشته باشند تا درگیر مشکالت 

مربوط به خرید گوشى هاى قاچاق نشوند. 
به عنوان مثال الزم است به هنگام خرید عالوه بر توجه 
به مجوز معتبر واحدى که از آن خدمات دریافت مى کنند، 
فاکتور رســمى نیز دریافت کرده و کارت گارانتى معتبر 
درخواست کنند که در آن کد IMEI دستگاه ذکر شده 
باشد چرا که در غیر این صورت کارت هاى گارانتى فاقد 

اعتبار به شمار مى روند.
کریمى همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه الزم است 
خریداران بازار موبایل کد IMEI خود را از طریق ارسال 
پیامک به ســامانه 30008887 چک کنند تا براى آن ها 
مشخص شود که گوشى  آن ها از طریق مبادى رسمى و 

گمرکى وارد شده یا خیر.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتى در ادامه با اشــاره به 

اجراى طرح رجیسترى تلفن هاى همراه در آینده اظهار 
کرد: به خصوص به خریداران آیفون هاى 7 توصیه داریم 
که با توجه به فعالیت شــرکت هاى واردکننده رســمى 
این برند حتما از نمونه هاى رســمى خرید خود را انجام 
دهند چرا که در آینده با اجراى طرح رجیســترى موبایل 
این احتمال وجود دارد که آیفون هــاى 7  قاچاق و تمام 
گوشــى هاى قاچاق برند (نمانام) هــاى دیگر غیرفعال

 شوند.
وى در پاســخ به این ســوال که با توجه بــه اظهارات 
مختلف قرار بر آن بوده اســت که گوشى هاى خریدارى 
شده پیش از اجراى طرح رجیســترى تلفن همراه دچار 
مشــکل نشــوند، گفت: مدت ها اســت در این زمینه  
توصیه هاى مختلف داده شــده و از مردم خواسته شده 
اســت که از طریق مبادى رســمى خرید خود را انجام

 دهند. 
بر همین اساس نیز شــرکت هاى مختلفى مجوز گرفته 
اند به وارادات در این بخش بپردازند به همین دلیل جاى 

بهانه اى وجود نخواهد داشت.
 رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتى در پایان از پیگیرى 
وضعیت در خصوص برندهاى دیگرى مانند سامسونگ 

و ال جى نیز خبر داد.

بازار طال و ســکه در ایران پس از پشــت سر گذاشتن 
نوسانات مربوط به ماه محرم و انتخابات آمریکا، کماکان 
در انتظار اتمام ماه صفر به منظور دست یافتن به وضعیت 
پیش از برهه زمانى اشاره شده اســت و به گفته رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکننــدگان طال قطعا با 
اتمام ماه صفر به مرور زمان شاهد افزایش میزان داد و 
ستد و افزایش قیمت ها در بازار طال و سکه خواهیم بود.

محمد ولى با اشــاره به اینکه ورود به مــاه محرم بازار 
ســکه و طال را تحت تاثیر قرار داد تــا با کاهش میزان 
داد و ستد همراه باشــیم، اظهارداشــت: پس از آن با 
برگــزارى انتخابات آمریــکا و ایجاد التهــاب در بازار 
جهانى طال روبه رو شــدیم اما به مرور زمان قیمت ها 
طى 10 روز گذشــته با ثبات نســبى همراه بوده و تنها 
نوســانات افزایشى و کاهشــى قابل پیش بینى داشته

 است.
وى ادامه داد: تا پایان ماه صفر نباید انتظار اتفاق خاصى 
را در بازار طال و سکه داشته باشــیم مگر اینکه مسئله 
غیرقابل پیش بینى و تاثیرگــذارى در بازارهاى جهانى 

رخ دهد.
رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال با 
بیان به نوعى طال و سکه در انتظار قرار دارند، گفت: برهه 
کنونى را مى توان مقطع زمانــى ”در انتظار“ براى طال 
و سکه خطاب کرد تا پس از پشت سر گذاشتن شرایط 
مختلف و تاثیرگذار به وضعیت متعادلى برســد. قطعا با 
طى ماه صفر به مرور زمان شــاهد افزایش میزان داد 
و ســتد و افزایش میزان قیمت ها در بازار طال و سکه 

خواهیم بود.

گوشى هاى قاچاق با اجراى رجیسترى قطع مى شوند؟

هشدار به خریداران آیفون 7
سکه و طال در انتظار 

تغییر قیمت
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  ایران-عربستان در کشور 
بى طرف

با برطرف نشدن مشکالت میان کشـورهاى ایران و 
عربستان دیدارهاى میان این دو کشور در رده باشگاهى 

باز هم در کشور بى طرف انجام مى شود. 
 جلسه کمیته برگزارى مسابقات جام باشگاه هاى آسیا 
در امارات برگزار شد. در پایان این جلسه که اسدى، دبیر 
فدراسیون فوتبال حضور داشت، بیانیه اى منتشر شد 
که در این بیانیه به برگزارى بـازى میان برخى تیم ها 
در زمین هاى بى طرف نیز اشاره شده است که با توجه 
به این موضوع به نظر مى رسد همچنان دیدار باشگاه 
هاى ایرانى و عربستانى در کشـورى بى طرف برگزار 

خواهد شد.

شاگردان منصوریان مى تازند
 در فصل جدیـد لیگ برتر وشـووى بانـوان تیم هاى 
سپاهان اصفهان، دانشگاه آزاد، هیات خوزستان، هیات 
مرنـد و هیات البـرز حضور دارنـد و به صـورت رفت و 

برگشت به مصاف هم مى روند.
هفته سـوم و چهارم این مسـابقات  در آکادمى ووشـو 
برگزار شـد.تیم هاى فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه 
آزاد کـه با در اختیار داشـتن مهـره هاى کارآمـد در دو 
بخش ساندا و تالو، عزم خود را براى رسیدن به سکوى 
قهرمانى جزم کرده اند در مبارزات خود نیز به پیروزى 

دست یافته تا هر دو 9 امتیازى شوند.

نقش جهان 
در ایران بهترین است

سرپرست سپاهان معتقد اسـت چمن ورزشگاه نقش 
جهـان از نظر کیفیـت در ایـران و حتى آسـیا بهترین 
اسـت. مهدى اخوان در خصوص وضعیت ورزشـگاه 
نقش جهـان و انتقاد سـرمربى فوالد نسـبت به سـرد 
بودن رختکن گفت: هـواى اصفهان در ایـن چند روز 
بسـیار سـرد بود و این اولین بازى بود که در ورزشگاه 
نقش جهـان برگزار مى شـد. مـا براى هـر دو رختکن 
بخارى در نظـر گرفتـه بودیم که متاسـفانه بـه دلیل 
سرماى بیش از حد هوا، سیستم هاى گرمایشى پاسخگو 
نبود البتـه این شـرایط براى هـر دو تیم یکسـان بود.

سوژه به دابسمش سازها
علیفر که مورد توجه دابسمش سازها قرار دارد، در این 
بازى استقالل- گسـترش کارى کرد که مورد عالقه 
دابسمش سـازها اسـت. او بعـد از گل هـاى اول و دوم 
استقالل، عبارت ((توى دروازه)) را با همان لحن خاص 
خود گفت و چند بار این عبـارت را تکرار کرد. از طرفى 
بعد از به ثمر رسـیدن گل دوم استقالل هم گفت: گل 
دوم استقالل هم با برکت دفاع خطى به ثمر مى رسد. 
 این ها سـوژه هاى مورد عالقه دابسمش سازهاسـت 
و شـاید این طور برداشت شـود که خود علیفر دوست 
دارد به تولیدکنندگان دابسمش، سوژه و خوراك بدهد.

مورد عجیب سپاهان  ویسى
فصـل گذشـته اسـتقالل خوزسـتان بـه همـراه 
دروازه بان برزیلى که با نظر مستقیم عبدا... ویسى جذب 
شده بود و عملکرد فوق العاده مدافعان تیم به خصوص 
کولیبالى، توانسـت رکورددار کلین شیت در لیگ برتر 
شود و قهرمانى را به خوزسـتانى ها هدیه دهد. اتفاقى 
که باعث شد این فصل هم ویسـى پس از پیوستن به 
سـپاهان به دروازبانى از برزیل اعتماد کند و همچنین 
کولیبالى را هـم با خود بـه اصفهان ببرد تا اسـتحکام 
دیوار دفاعى را این بار با سـپاهان به نمایش بگذارد. اما 
شرایط طبق محاسبات ویسـى پیش نرفته و سپاهان 
در 11 هفتـه ابتدایى لیگ تنهـا در دو بـازى موفق به 
بسته نگه داشتن دروازه اش شده. یک بار دربرابر نفت 
تهران و بار دیگر در برابر ضعیف ترین خط حمله لیگ 
یعنى ماشین سازى تبریز. اتفاقى که باعث شده ویسى 
ترکیب هاى دفاعى مختلفى را در بازى ها امتحان کند. 
اما همچنان اصفهانى ها طى 5 هفته اخیر از بسته نگه 
داشتن دروازه شان ناتوان بوده اند. باید منتظر ماند و دید 
ویسى این ضعف بزرگ را برطرف مى کند یا همچنان 
برگ برنده رقباى سـپاهان دفاع و دروازه متزلزل این 

تیم خواهد ماند.

تایم اوت

شــادى زایدالوصِف کادر فنى ســپاهان بعد از رسیدن 
این تیم به ضربــه پنالتى در هفتادودومیــن دقیقه از 
مســابقه پرتنش با فوالدخوزستان، نشــان مى داد که 
آن ها از گل شــدن پنالتى هنریکه اطمینــان دارند اما 
تنها چنــد ثانیه بعد، توپ بازیکن خارجى ســپاهان در 
آغوش دروازه بان شماره 99 فوالد آرام گرفت. طالب لو 
که از هفته ششــم به بعد دروازه بان ثابت تیم سعداوى 
شــده، براى اولین بار در این فصل به عــادت دیرینه 
پنالتى گرفتن بازگشــت. این لحظه ویژه از مسابقه اما 
شروع فشــار وحشــتناك طالیى ها روى دروازه تیم 
مهمان بود. سه دقیقه بعد، این دروازه بان با یک دبل سیو 

تماشــایى دوباره جلوى گلزنى سپاهان را گرفت. مهار 
شوت محکم احسان حاج صفى در دقیقه 78 یکى دیگر 
از واکنش هاى درخشان این دروازه بان بود. گلرى که 
تا پایان مسابقه با چند رفلکس دیدنى، دروازه تیمش را 
نجات داد و یک امتیاز ارزشــمند این مسابقه دشوار را 

براى فوالد حفظ کرد.
 نمایِش بى نقص طالب لو در نقش جهان، زمانى جالب  
به نظر مى رسد که به یاد بیاوریم او در همین ورزشگاه 
به فوتبال ایران معرفى شده اســت. دوازده سال قبل، 
طالب لو اولین مســابقه لیگ برتــرى اش را در همین 

ورزشگاه مقابل سپاهان انجام داد.

یکى از اتفاقات ویژه هفتــه یازدهم در تبریز بود. جایى 
که آندو تیموریان قبل از پایان نیمه اول و در دقیقه 37 

تعویض شد و از زمین بیرون رفت. 
درست بعد از روزهایى که تیموریان از لیست تیم ملى 
(موقت یا دائم) خط خورد حاال این اتفاق روزهاى تلخ 
ســتاره روزهاى نه چندان دور لیگ و تیم ملى را کامل 

مى کند.
 اتفاقات این بازى و شــاید اتفاقاتى که بعد از آن رقم 
بخورد عالوه بر این که براى تیموریان تلخ است براى 
هواداران استقالل هم حســرتى تلخ را به دنبال دارد. 
تیموریان یکى از بازیکنانى بود که از محبوبیت خاصى 

در میان هواداران این تیم برخوردار بود و جالب اســت 
استقاللى ها از آندو به عنوان یکى از بازیکنان خودشان 
نام مى برند. تیموریان مى توانست در استقالل بماند و 
به یکى از محبوب ترین بازیکنان این تیم تبدیل شــود 
اما او ترجیح داد مســائل مالى و حاشیه اى را به ماندن 
در اســتقالل ارجحیت بدهد و راهى ماشــین سازى 

شود. 
این بازیکن مى توانســت در حالى بــه فوتبالش پایان 
دهد که به یکى از بازیکنان مهم و تاثیرگذار استقالل 
بدل شــده نه این که در یک تیم قعر جدولى در دقیقه 

37 تعویض شود.

داستان تلخ
 آندو

طالب لو و جادوى
 نقش جهان

مرتضى رمضانى راد

یکى دو نویســنده اى که در چند ســایت ورزشى سعى 
کرده اند در هــر برهه اى  نقش پدر مهربان و همیشــه 
نصیحت گر را براى سردار آزمون  ایفا کنند باز هم دست 
به کار شــدند و بدون توجه مطلب شوخى اخیر سردار که 
در اینستاگرام خود منتشر کرده بود، بازهم به پند و اندرز 
وى پرداختند . برخى با نرمى و برخى نیز با تندى به وى 

تاخته اند.
یکى از این مطالب پدرانه! را با هم بخوانیم تا بهتر بتوانیم 

در مورد آن صحبت کنیم:
((آخریــن لحظــات از نیمه اول مســابقه روســتوف و 
بایرن مونیخ در روســیه، براى همیشــه در فوتبال ایران 
ماندگار شدند. زمان زیادى به پایان نیمه اول باقى نمانده 
بود که مهاجم ایرانى روستوف با یک حرکت استثنایى، 
ژروم بوآتنگ را محو کرد و با باز کردن دروازه بایرن مونیخ 
نشان داد که لقب مسى ایرانى بى دلیل برایش درنظر گرفته 
نشده است. درســت بعد از این گل تماشایى، شبکه هاى 
اجتماعى به تسخیر ســردار آزمون درآمدند. حاال همه از 
نمایش مسى وار سردار حرف مى زدند و هواداران لیورپول 
امیدوار بودند تا باشــگاه محبوب شــان هر چه زودتر به 
سراغ جذب این بازیکن برود. نام سردار تبدیل به یکى از 
ترندهاى توئیتر شد تا او خبرسازترین بازیکن شِب دوم از 
هفته پنجم لیگ قهرمانان لقب بگیرد. عالوه بر درخشش 
در فاز هجومى، سخت کوشى ســردار و کمک او به خط 
دفاعى درنیمه دوم تحســین برانگیز به نظر مى رسید. او 
بهترین بازیکن روستوف در جریان یکى از تاریخى ترین 

پیروزى هاى همه ادوار باشگاه بود.
 لحظاتى بعد از پایان نبرد بــا بایرن، وقتى عکس تیمى 
روستوفى ها در رختکن در فضاى مجازى دست به دست 
مى شد، همه در انتظار واکنش اینستاگرامى خود آزمون 
بودند. این بازیکن همیشــه حاضــر در صحنه به جاى 
نوشتن از مسابقه و اشــاره به گل، تصمیم گرفت جشن 

اینســتگرامى اش را با علیرضا جهانبخش سهیم 
شود و از این بازیکن بخواهد که براى پیشرفت 

به لیگ روسیه برود. این شوخى احتماال 
در ادامه مــراودات روزمره این دو نفر 

بود. بازیکنانى که در تیم ملى رابطه 
بســیار نزدیکى با هم دارند این 
دوستى در سال هاى بازى براى 
تیم ملى جوانان شــکل گرفته 
و هنوز هم برقرار اســت. جدا از 
محتواى نوشــته ســردار براى 
علیرضا، ادبیاتى که این ســتاره 

براى نوشته اش انتخاب کرده کمى 
عجیب به نظر مى رسد. سردار مثل 

بسیارى از هم سن و سال ها، چند زبان 
زنده دنیا را با هم ترکیب کرده تا عالوه بر 

خالصه نویسى، به نوع خاصى از نگارش دست 
پیدا کند. بر خالف علیرضا جهانبخش که از مدت ها 

قبل به زبان انگلیسى مسلط شــده و همه مصاحبه هاى 
خارجى اش را به این زبان انجام مى دهد، سردار هنوز هم 
نتوانسته زبان انگلیســى را به طور کامل یاد بگیرد. او در 
آخرین سطر از نوشــته اش از عبارت «یو کن پیشرفت!» 
استفاده کرده و نشان داده که حتى معنى این کلمه ساده را 
نیز نمى داند. این در حالى است که جدى ترین پیشنهادهاى 
این روزهاى مهام شماره 20 روستوف از لیگ برتر جزیره 
هستند. بدون زبان انگلیسى، سردار هرگز نخواهد توانست 

در رقابتى تریــن لیگ فوتبال دنیا 
به موفقیتى دست پیدا کند. به 
نظر مى رســد مسلط  شدن 
روى زبان انگلیسى، باید 
اصلى ترین دغدغه این 
روزهاى ســردار باشد. 
چرا کــه مربیان لیگ 
برتر به اندازه مخاطبان 
اینســتاگرامى بــا او 
مهربان نخواهندبود))....

 دیدیــد!  حتى حق یک 
شوخى ساده را هم از سردار 

مى گیریم.
هرعقلى متوجه مى شــود که با 
توجه به استیکرهایى که  آزمون در 
پست اینستاگرامى خود به کار برده است، 
کامال  موضوع طنز بوده و اگر مى خواسته که جمله 
خود را کامال انگلیسى بنویسد ، ولو اینکه زبانش ضعیف 
باشد با یک سرچ ساده در اینترنت و نرم افزارهاى متعدد  
ترجمه اى که وجود دارد مى توانست این کار را  انجام دهد.

  یو کن پیشرفت براى شــوخى  به کار برده شده است و 
حتى منهاى شوخى و طنز خیلى وقت ها در بسیارى از این 
مطالب اینستاگرامى دیده شده که  به جاى کابرد کلمه تو 

از کلمه یو استفاده مى شود.
مطلب ســردار هم در ادامه شــوخى ها و مکالمه هاى 
خصوصى اش با جهانبخش بوده اســت و استکیرهاى 

خنده این مطلب موید این موضوع است.
درست است که سردار جوان است و احتیاج به راهنمایى 
و مشورت سایرین از جمله رسانه ها دارد، اما وقتى دیگر  
موضوعى را براى نصیحت پیدا نمى کنیم، الزم نیست تا  
به هر درى بزنیم ، ذره بین در دست بگیریم و بخواهیم تا 
همچنان براى بازیکنانى همچون آزمون پدرى مهربان 

باشیم.
 بهتر است اجازه دهیم تا او در کنار حفظ  و رعایت شرایط 
حرفه اى یک بازیکن، بتواند رفاقت ها، تفریحات مناسب  
و شوخى هاى خود را داشته باشد و با یک موضوعى که  
همه متوجه طنز بودن آن مى شوندبا گرز پند و نصیحت 

به سوى او ندویم.  
دعوت آزمون به فراگیرى کامل زبان انگلیســى خوب 
است اما نه با زیر سئوال بردن یک شوخى ساده اینترنتى 

او. بگذریم..!

بخند لوکا، بخند

لوکا بوناچیچ سرمربى سابق تیم هاى سپاهان اصفهان 
و ذوب آهن به تازگى هدایت تیم لصفاقسى تونس را بر 

عهده گرفته است.
 همه اتفاقاتى که باعث شد تا لوکا از االهلى قطر جدا شود  
را مرور  مى کنیم تا  متوجه شویم که چه شد تور در آمدزایى 

لوکاى همیشه اخمو در قطر به پایان رسید:

شکست 3-1 برابر الخور در هفته پنجم لیگ قطر پرونده 
حضور لوکا بوناچیچ در باشگاه االهلى را زودتر از حد تصور 
بست تا این مربى کروات ســومین تغییر در فصل جارى 

فوتبال باشگاهى قطر لقب بگیرد.
باشگاه االهلى در اطالعیه اى اعالم کرد:  شکست غیر 
منتظره مقابل الخور باعث شد تا همکارى با لوکا بوناچیچ 

به عنوان سرمربى به پایان برسد.
سلمان بن فیصل، مدیر باشگاه االهلى در خصوص قطع 
همکارى با لوکا بوناچیچ، ســرمربى کروات این تیم به 
شــبکه الکاس قطر گفت:  این تصمیم در مناسب ترین 
زمان اتخاذ شــد و دلیل اصلى آن ایجاد شــکاف میان 
بوناچیچ و بازیکنان تیم االهلــى بود.روند عملکرد تیم 
االهلى نشــان داد که انتظارات ما برآورده نمى شود و به 
همین خاطر ترجیح دادیم تا لوکا بوناچیچ را کنار بگذاریم. 
قرارداد این مربى کروات نیز با توافق دو طرفه فسخ شد.

او در ادامه افزود:  لوکا ســوابق درخشــانى دارد و مربى 
برجسته اى اســت، اما در تیم االهلى نتوانست موفقیتى 
به دست آورد. تصمیم کنار گذاشتن بوناچیچ ارتباطى به 
شکست اخیر برابر الخور نداشت و ما از اواسط فصل قبل 

که او را استخدام کردیم، سعى داشتیم تا در مواردى به 
بوناچیچ اعتماد الزم را بکنیم، اما در نهایت این اتفاق 

رخ نداد...
در واکنش به ایــن تصمیم باشــگاه، لوکا در 
مصاحبه با رســانه هاى قطرى حرف هاى 
جالب توجهى بر زبان آورد و مدعى شد نظم 
و انضباط حلقه گمشده در فوتبال قطر است.
روزنامه الوطــن در گفتگویــى با مربى 
کروات به نقل از بوناچیچ نوشــت:  فکر 
مى کنم تمــام مربیان به دنبــال نظم و 
انضباط تیمى هستند، عاملى که مى تواند 
رمز موفقیــت هر تیمى باشــد. من هم از 

آن دسته مربیانى هســتم که بین بازیکنان 
تفاوتى قائل نمى شوم و  به دیسیپلین تیمى 

اهمیت زیادى مى دهم. ســه یا چهار 
بازیکن تیم االهلــى تحمل نظم و 
انضباط را نداشتند. شاید مشکالت 
دیگــرى در تیــم االهلــى وجود 

داشت که از ســوى بن سلمان، رئیس 
این باشــگاه اعــالم نشــد و حرف هــاى او مبنى بر 

ایجاد شــکاف بین من و بازیکنان را قبــول ندارم .
لوکا در ادامه صحبت هایش افزود:  بازیکنان باید مطیع 
مربى و باشگاه خود باشند، اما این مساله از سوى بعضى 

بازیکنان تیم االهلى نادیده گرفته شد. هرچند در طول کار 
مشکل حادى با هیچ یک از بازیکنان و مدیریت باشگاه 
االهلى نداشتم و روابط مبتنى بر احترام با  آنها برقرار بود. 
با مسئوالن باشگاه االهلى جلسه اى برگزار کردم و به من 
گفتند از تالش هاى شما در چهار ماه اخیر تشکر مى کنیم و 
من هم خداحافظى کردم. من با صداقت و تمام وجودم کار 
کردم، هر چند ضعف هایى داشتیم، اما این اتفاقات در دنیاى 
امروز فوتبال طبیعى اســت. منچسترسیتى یک باشگاه 
بزرگ است که در شش بازى  خود پیروزى کسب نکرد 
و در شهرآورد هم به منچســتریونایتد باخت، اما 
ســرمربى خود را اخراج نکرد. متأسفانه این 

شرایط در فوتبال قطر حاکم نیست ..
 اما پس از همه این اتفاقات در فاصله 
کمتر از چند هفته مربــى کروات و 
برکنار شده االهلى قطر با شکایت به 
فیفا ضرب االجلى چند روزه براى 
دریافت مطالباتش براى باشــگاه 

سابق خود ارسال کرد. 
 تنها با گذشــت چند هفته باشگاه 
قطرى با ضــرب االجلى چند روزه 
از سوى کمیته انضباطى فیفا براى 
تسویه حســاب با مربى کروات روبه 
رو شد که در صورت عدم تسویه،با کسر 
امتیاز و خطر سقوط به دسته پایین تر مواجه 
خواهد شــد. روزنامه الرایه در گزارشى پیرامون 
شکایت لوکا از االهلى نوشت:  مربى کروات که مبلغ 
قابل توجهى از باشگاه قطرى طلب داشت با شکایت به فیفا 
و هنرنمایى وکیلش توانست حکمى در محکومیت باشگاه 
االهلى دریافت و سران باشگاه را در تنگناى شدیدى قرار 
دهد. حاال االهلى تنها 10 روز مهلــت دارد تا با بوناچیچ 

تسویه کند .
جالب این که باشــگاه االهلى پنجمین باشگاه بزرگ 
قطر در کمتر از سه هفته گذشته اســت که با احکامى 
این شکلى مواجه مى شــود تا رسانه هاى قطرى از این 

اتفاق سوژه هاى جنجالى زیادى بســازند. پیش از این 
العربى، الخریطیات، ام صالل، الریان و ... هم با احکام 
محکومیت مالى از سوى فیفا روبه رو شده بودند تا میزبان 
جام جهانى 2022 که این روزها اصال در میان ســران 
جدید فیفا محبوبیتى ندارد با بحــران بزرگى در فوتبال 

خود مواجه شود...
این همه اتفاقاتى بود که باعث شد تور بوناچیچ در قطر 
هم به پایان برسد و حاال باید تونسى ها را قربانى بعدى  

بوناچیچ دانست.
لوکا بوناچیچ به غیر از موفقیت هایــى که در  دوره اول 
حضورش در سپاهان به دست آورد در سایر تیم ها یک 
مربى عادى و تقریبا بى آزار بوده اســت.  کما اینکه در 

مورد سپاهان بسیارى عقیده دارند که در 
سال هاى اخیر به جز برخى 

فصــول آن قدر 
شــرایط 

براى موفقیت کادر فنى به 
خوبى فراهم شده که دست یابى 
به ناکامى سخت تر از رسیدن کامیابى است! ضمن اینکه 
در دوره دوم حضور لوکا در سپاهان اگر اخراج نشده بود و 
کرانچار نمى آمد، شاید سپاهان را باید در دسته اى پائین 

تر جستجو مى کردیم!
روزى لوکا بوناچیچ را در حالى که هنوز ســکاندار یکى 
از تیم هاى ایرانى بود، دیدم و بــا او گپ کوتاهى زدم.  
او مدیران باشــگاه هاى ایرانى را به علت اینکه در هر 
شرایطى مشترى او هســتند با لفظى خطاب کرد که از 
عنوان کردنش معذورم. اما گفت که در سال هاى اخیر 
هر نتیجه ضعیفى هم که گرفته  باز هم مشتریان پر و پا 
قرص خود را داشته است که این موضوع حتى براى او 

هم عجیب بوده است.
 تور مربیگرى بوناچیچ در ایران  وى را صاحب درآمدى 
هنگفت کرد تا بسیار پر درآمدتر از مربیانى که تیم ها را 
قهرمان کرده اند با کارنامه اى ضعیف ایران را ترك کند.

نوبت به قطر رسید. تور او در آنجا هم درآمدزایى باالیى 
داشــت. االهلى آخرین قربانى او بود. بدون مطالعات و 
تحقیقات الزم با او قرارداد بستند و در هفته پنجم فهمیدند 
او کسى نیست که در شرایطى نرمال بتواند هدایتگر تیم 
شان باشد و البته پول او را تمام و کمال باید پرداخت کنند. 
مثل سایر باشگاه هایى که او را اخراج کردند اما حسابى 

آقاى بداخالق را با پرداختى هاى خود خوشحال کردند!
بوناچیچ شــاید اخمــو و عبوس باشــد، امــا در دلش 
در ســال هاى اخیر حســابى خندیده اســت. به ما، به

 قطرى ها و شاید هم حاال به تونســى ها . نکته تلخ تر 
اینکه هنوز هم در ایران مشــتریان پا بــه رکاب خود را 
دارد که منتظرند با اخراج او از تونس سریعا با او قرارداد 

ببندند!
امثال بوناچیچ چگونه باید ضعــف و ناکارآمدى خود را 
نشان دهند که دست از سر آنها برداریم؟! ظاهرا بنا نیست 

که به خنده هاى او پایان دهیم!

صداى هواداران

 هشدار به فوتسال بانوان 
و اصفهان برزیلته!

گروه ورزشى روزنامه نصف جهان  در بخش  صداى 
هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات  دوستداران 
ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شــما مى توانید 
دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود در رابطه با مســائل 

مختلف ورزش را به پست الکترونیک 
info@nesfejahan.net ارسال نمائید.

این ســتون نیم نگاهى نیز بــه کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه  دوستداران سپاهان 

و ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.

■ حضور رامین رضاییان در ترکیب شاگردان 
برانکو، بطــور معنادارى فــاز هجومى تیم و 

موقعیت گلزنى فورواردها رو تقویت خواهد کرد 
.بعد از حضور رامین در بازى پرسپولیس- پیکان 

بهترین فرصت گلزنى تیم علیرغم ده نفره شــدن 
در کل بازى با ســانتر فوق العاده اش ایجاد شد که 
متاســفانه طارمى قدرش را ندانست. حقیقتاً فصل 
قبل هم طارمى و علیپور خیلى موقعیت خراب کردند 
اما رامین از جناح راســت به قــدرى موقعیت براى 
فورواردها ایجاد میکند که به هرحال ضریبى از این 
موقعیت ها تبدیل به گل میشود.شک نکنید یکى از 
بهترین وینگر هاى راست فوتبال آسیا در حال حاضر 

رضاییان است 

■ زمین چمن ورزشگاه نقش جهان بهترین زمین 
چمن ایران و هم سطح چمن ورزشگاه آزادى است 
و شــرایط واقعا خوبى دارد هر چند که این ورزشگاه 
نیز همچنــان کارهاى زیــادى دارد و امیدوارم که 
هــواداران در بازى هاى آینده اســتقبال خوبى را از 
مسابقات ســپاهان به عمل آورند. البته در مسابقه 
سپاهان- فوالد خوزستان هوا بسیار سرد بود و گرنه 
استقبال خیلى بهترى صورت مى گرفت. شما ببینید 
هوادارانى که براى بازى اســتقالل به آزادى رفتند 
کمتر از هواداران سپاهان در نقش جهان بودند. دست 
تماشاگرانى که براى تشویق  سپاهان به ورزشگاه 

آمده بودند درد نکند.

■ درود به رجب زاده با شاهکارى که در آبادان کرد. 
درود بر ذوب آهن، دیگه همــه باید بدانند اصفهان 

بزریله نه آبادان

■ یکى از تفاوت هاى عمده ى لیگ ما با لیگ هاى 
اروپایى، درجه اهمیت اخراج یک بازیکن و ده نفره 
شدن تیم است. تو فوتبال روز دنیا به ندرت پیش میاید 
پس از این اتفاق نتیجه به نفع تیمى که نفرات بیشترى 
در زمین دارد تغییر نکنه و اساسا ده نفره شدن بدترین 
وضعیتیه که ممکنه براى یک تیم پیش بیاد. اما تو 
ایران انگار نه انگار. این قضیه با دانش کم مربیان ما 

رابطه ى مستقیم دارد.  

■بعد از 20 سال سابقه گزارشگرى، یه روز از خواب 
بیدار میشى و تصمیم مى گیرى براى اینکه باز هم 
برات دابسمش بسازن، به جاى «توى دروازه» بگى 
«توووووووى دروازه» و به جاى «تیر دروازه» بگى 
«تیییییییییر دروازه».... اینکه در شصت و چند سالگى، 
از این ترفندها براى شهرت بیشتر استفاده کنى، علیفر 
رو تبدیل به یــک موجود ترحــم برانگیز مى کنه.

■پیرمرداى لیگ تــازه دارن راه میفتن. رجب زاده 
هت تریک مى کنه. قاضى پشت سر هم گل مى زنه. 
عنایتى آچار فرانســه مرفاوى شده. جالل حسینى 
دقیقه 90 توپ را از رو خط مى کشه بیرون. طالب لو 
هم پنالتى مى گیره و یه تنه جلوى سپاهان مى ایسته!! 

عجب لیگى شده!

■ این تیم فوتسال بانوان سپاهان چرا اینقدر با نتایج 
عجیب و غریب مى بازد. این تیم را از کدام محالتى به 
نام سپاهان به مسابقات لیگ برتر فرستاده اید؟ دارند 

با نام و برند سپاهان آبروریزى مى کنند. 

■ مدیــران ذوب آهن! نتیجه حمایــت از مجتبى 
حسینى را دیدید؟ باور کنید اگر باز هم از او پشتیبانى 
کنید و در نیم فصل هم طبق برنامه سرمربى، تیم را 
تقویت کنید در هفته هاى پایانى لیگ برتر مى توانید 
براى قهرمانى بجنگید و اینقدر فقط حواستان به جام 

حذفى نباشد.
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گیر جدیدبه سردار و خنده هاى تمام ناشدنى لوکا

یو کن!
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درست درست 
است که سردار است که سردار 
جوان است و احتیاج به جوان است و احتیاج به 
راهنمایى و مشورت سایرین راهنمایى و مشورت سایرین 
از جمله رسانه ها دارد، اما وقتى از جمله رسانه ها دارد، اما وقتى 
دیگر  موضوعى را براى نصیحت دیگر  موضوعى را براى نصیحت 
پیدا نمى کنیم، الزم نیست تا  به هر پیدا نمى کنیم، الزم نیست تا  به هر 
درى بزنیم ، ذره بین در دست بگیریم و درى بزنیم ، ذره بین در دست بگیریم و 
بخواهیم تا همچنان براى بازیکنانى همچون بخواهیم تا همچنان براى بازیکنانى همچون 
آزمون پدرى مهربان باشیمآزمون پدرى مهربان باشیم

      ■ ■ ■                                                                                ■ ■ ■                                                                          
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دلش در سال هاى اخیر حسابى خندیده دلش در سال هاى اخیر حسابى خندیده 
است. به ما، به قطرى ها و شاید هم است. به ما، به قطرى ها و شاید هم 
حاال به تونسى ها . نکته تلخ تر اینکه حاال به تونسى ها . نکته تلخ تر اینکه 
هنوز هم در ایران مشتریان پا به هنوز هم در ایران مشتریان پا به 
رکاب خود را دارد که منتظرند با رکاب خود را دارد که منتظرند با 
اخراج او از تونس سریعا با او اخراج او از تونس سریعا با او 
قرارداد قرارداد 
ببندندببندند
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اى مردم! خوشا به حال کسى که عیب شناسى نفس، او را از عیب جویى 
دیگران باز دارد و خوشــا به حال کســى که به خانــه و خانواده خود 
پردازد و غذاى حالل خود را بخورد و به اطاعت پروردگار مشغول 
باشد.  بر خطاهاى خویش بگرید، همواره به خویشتن خویش مشغول 

موال على (ع)باشد و مردم از او در امان باشند. 

مدیریت شــعب بانک کشاورزي اســتان اصفهان در نظر دارد امالك 
مشــروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در 
جدول ذیل بصورت نقدي و با صلح کلیــه حقوق اعم از عینیه،فرضیه 
متصوره وتعهدات خود نسبت به امالك ذیل را واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ده روز ، همه روزه به 
استثناء روزهاي تعطیل از ســاعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات 
بیشــتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشــانی اصفهان خ مطهري 
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی 

مراجعه نمایند. 
توضیحات :       

1- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد هر یک 
یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 

2- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود 
و پیشنهاد دهندگان باید یک نســخه از آن را دریافت و با قید قبولی 
امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 
5درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  
آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند. براي هر ملک باید پیشنهاد و 

اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد . 
3-مهلت ارائه پیشــنهادات پس از انتشــار آگهى بــه مدت 10 روز 
مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که 
بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.
4-در شرایط مســاوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود. وجوه 
واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد 

نخواهد شد . 
5-شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف 
دســتگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامــه معامالت دولتی 

می باشد.  
6-قیمت پایه امالك موضوع مزایده بر اساس قیمت تمام شده امالك 

براى بانک تعیین شده است . 
7-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد 

قرارداد به صورت نقدى است.
8-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد صورت جلسه مزایده اداره 
اجراى ثبت اسناد و امالك صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود 
متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اصالحات 

اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت ســند ششــدانگ ، رفع 
مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و 
بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه 
مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید . و تنها حقوق خود در صورت 
جلسه مزایده را واگذار مى نماید. بدهى هاى احتمالى متعلق به ملک از 
جمله دارائى،شهردارى،تامین اجتماعى، بخشدارى،آب  و برق گاز و غیره 

بر عهده خریدار مى باشد.
9-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از 

ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.    
10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اســناد رسمی و شهردارى و 
دارایى و غیره که به ملک تعلق خواهــد گرفت به عهده برنده مزایده 

خواهد بود. 
11-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در 
مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي 
اوراق مزایده و شــرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه 
مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر 

خالف آن مردود می باشد.  
12-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشددر صورت بروز مشکالت 
در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک، 
 وجوه واریزي عینا به خریدار مســترد می گردد و خریدار هیچگونه 
ادعایی نخواهد داشــت در اینصورت وجوه واریزي شــامل سود و یا 

خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود. 
13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می 

باشد .  
14-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت 
پایه  امالك  به صورت نقدى  نزد بانک کشــاورزي شعبه محل وقوع 
ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب 
بستانکاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از 

عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
15-شــرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه 
کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده، یا فیش 

واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند . 
16-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور، 
تحت هر شــرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام 

مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد بود . 

امالك براى مزایده  ( آذرماه95)
وضعیت پالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهنوع ملکملک 

در تصرف          626,778,848 314230خانه مشاع148/4اصفهان بران جنوبى- روراناصفهان 1
مالک سابق

اصفهان-  بران جنوبى- کبوتر اصفهان2
زمین مشاع153/50آباد

در تصرف      1,952,252,536 -7000مزروعى
مالک سابق

اصفهان-  بران جنوبى- کبوتر اصفهان3
در تصرف    11,487,466,230 -16964دامدارىمشاع153/48اباد

مالک سابق

در تصرف    161,385,331,312 31303130هتلمشاع26/14/15اصفهان- خیابان فردوسى اصفهان4
مالک سابق

اصفهان- میرداماد- بازارچه اصفهان5
در تصرف        5,225,175,697 434434خانه مشاع2153شاطر باشى

مالک سابق

مفروز 159/100نطنز روستاى طامهبادرود6
در تصرف          634,000,000 -1000باغثبتى

بانک

بویین و 7
میاندشت

اصفهان-خ سروش - ك 
مفروز 6931/15201شهید لطفى- 9- اصفهان

در تصرف      6,220,610,215 180,42180,42خانه ثبتى
مالک سابق

بویین و 8
میاندشت

اصفهان- هشت بهشت شرقى 
مفروز 15190/3323722نبش خ حمزه- اصفهان

در تصرف      6,256,497,593 97,1397,13خانه ثبتى
مالک سابق

خمینی شهر- بلوارالغدیر- چادگان9
در تصرف      1,215,749,923 278,63310,5خانه مشاع1172جاده اصفهان- خمینی شهر

مالک سابق

مفروز 425/235/64چادگان مزرعه کویزانچادگان10
ثبتى

زمین 
در تصرف      1,752,662,582 -20150مزروعى

مالک سابق

زمین مشاع1/9/115چادگان- کوگانکچادگان11
در تصرف          773,358,521 -360000مزروعى

بانک

در تصرف          888,718,887 292,6450خانه مشاع3/145زرین شهر- مرکزىزرین شهر12
مالک سابق

شهرضا- مرکزى- جاده شهرضا13
در تصرف          100,000,000 -4754 مشاع62/244شیراز- منظریه- وشاره

مالک سابق

شهرضا- مرکزى- جاده شهرضا14
در تصرف    11,433,330,000 -280950باغمشاع265/1سمیرم-  کهرویه- هوك

مالک سابق

شهرضا- روستاى وشاره- شهرضا15
مفروز 62/244منظریه

ثبتى
خانه 

در تصرف      1,693,000,000 2562/864754/72وگلخانه 
مالک سابق

شهرضا16
اصفهان- 5ثبت اصفهان- 

هزارجریب- خیابان 
خسروپور- کوى ازادگان- ده 

مترى رز
در تصرف      4,389,583,333 247361خانه مشاع15261/163

مالک سابق

شهرضا17
اصفهان- مرکزى- کاوه-  خ 
نگارستان- مجتمع مسکونى 

نگارستان- بلوك 4راه پله 
3طبقه 3

در تصرف          892,000,000 127127خانه مشاع2924/2261
مالک سابق

شهرضا18
شهرضا- وشاره- چهارده 

معصوم- منظریه- خ 
اردیبهشت- وشاره

مفروز 62/44
در تصرف          597,000,000 314200خانه ثبتى

مالک سابق

در تصرف      8,300,000,000 38750085مرغدارىمشاع297/76شهرضا- مهیارشهرضا19
مالک سابق

اصفهان- مرکز- بلوار کشاورز فریدن20
مفروز 2948/4خ شهید یزدانى خ نستوه

در تصرف    10,194,828,758 266,9130خانه ثبتى
مالک سابق

کاشان21
کاشان- چهار- راوند-خ 

نگارستان -بعدازمرغدارى 
اکرمیان

در تصرف          342,967,245 95670مرغدارىمشاع3569/1
مالک سابق

کوهپایه22
اصفهان- اصفهان- خ 

ابوریحان بیرونى تقاطع آل 
محمد

در تصرف      3,331,553,785 265,5344خانه مشاع6004
مالک سابق

اصفهان- کوهپایه-روستاى کوهپایه23
مفروز 395/1931زفره-مجاور اداره مخابرات 

در تصرف          452,764,461 9293,82خانه ثبتى
شخص ثالث

جاده نایین به اردستان جنب نائین24
در تصرف    12,647,856,232 -5000هتل مشاع4429/169 دانشگاه آزاد اسالمى نایین

مالک سابق

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده عمومی 
اموال غیر منقولاموال غیر منقول

فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا(ع)فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا(ع)
 و همچنین رحلت رسول اکرم(ص)  و همچنین رحلت رسول اکرم(ص) 

و شهادت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت بادو شهادت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت باد

م الف: 7390

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر فوالدشهرروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر فوالدشهر

از مدینه مــى رسد آه و فغان            از مدینه مــى رسد آه و فغان            
صاحب قرآن رود از این جــهانصاحب قرآن رود از این جــهان

خاتم پـیغمبران(ص)دربستراست           خاتم پـیغمبران(ص)دربستراست           
  بهراوخونین دوچشم حیدر(ع) استبهراوخونین دوچشم حیدر(ع) است

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر رضوانشهرروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر رضوانشهر

خورشید عشق  راخورشید عشق  را،،ره شام و زوالره شام و زوال نیست نیست
بر هر دلى که تافت، در آن دل بر هر دلى که تافت، در آن دل ضالل نیستضالل نیست

در آسمان دلبرى و آستان عشقدر آسمان دلبرى و آستان عشق
نور نور جمال دلبر ما را مثال نیستجمال دلبر ما را مثال نیست

رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت بادرحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت باد

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شاهین شهرروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شاهین شهر

فلک را رکنفلک را رکن آرامش شکسته آرامش شکسته
زمین از اشک غم ، در گل نشستهزمین از اشک غم ، در گل نشسته
مالئک جمله در جوش و خروشندمالئک جمله در جوش و خروشند
خالیق جمله از ماتمخالیق جمله از ماتم خموشند خموشند

فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر  عظیم الشأن اسالم (ص) و شهادت  امام حسن مجتبى(ع) و  امام رضا(ع) تسلیت بادفرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر  عظیم الشأن اسالم (ص) و شهادت  امام حسن مجتبى(ع) و  امام رضا(ع) تسلیت باد

فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر  عظیم الشأن اسالم (ص)فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر  عظیم الشأن اسالم (ص)
 و شهادت  امام حسن مجتبى(ع) و  امام رضا(ع) تسلیت باد و شهادت  امام حسن مجتبى(ع) و  امام رضا(ع) تسلیت باد

شهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچهشهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچه

 هر که بشنیده صداى  هر که بشنیده صداى مجتبى(ع)مجتبى(ع)
تا ابد شد مبتالى مجتبى (ع)تا ابد شد مبتالى مجتبى (ع)
سالها بهر حسین (ع) بایدسالها بهر حسین (ع) باید گریست گریست
تا کنى درك عزاى مجتبى (ع)تا کنى درك عزاى مجتبى (ع)
شهادت امام حسن مجتبى (ع) تسلیت بادشهادت امام حسن مجتبى (ع) تسلیت باد

شرکت مخابرات استان اصفهان 

آگهى مناقصه 95/44 نوبت دوم

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد عملیات نگهدارى شبکه کابل و هوایى گروه دو منطقه غرب اصفهان (شهید خرازى، بعثت، امام 
خمینى) با برآورد 7/310/000/000 (هفت میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 292/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک 

مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت 

مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید. 
از تاریخ 95/9/1 لغایت 95/9/13 جهت دریافت استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه با در دست داشــتن فیش واریزى به مبلغ 300/000 ریال به حساب جارى 
1640740762 بانک ملت (شناسه واریزى 13000801127192) به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اتاق 216 مدیریت تدارکات و جهت 

کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتى شرکت WWW.TCE.ir   و یا WWW.TCI.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند. 
متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکتهاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره 

یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه: 

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد. 

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى میشود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند. 
4- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود. 

شرکت مخابرات ایران 
مدیریت منطقه اصفهان

شعبه شعبه 11: خیابان پروین : خیابان پروین 100100 متر بعد از حکیم شفایى اول  متر بعد از حکیم شفایى اول 
تلفن: تلفن: 3225396032253960

شعبه شعبه 22: عسگریه ابتداى  فرسان شمالى: عسگریه ابتداى  فرسان شمالى
 تلفن:  تلفن: 3225675632256756

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

مدیریت استان اصفهان
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ساسان اکبرزاده

همایش یاوران وقف و گردهمایى اعضا و مســئوالن 
قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر اســتان و شهرستان هاى 
استان اصفهان در آســتان مقدس امامزاده سیدمحمد 

خمینى شهر برگزار شد.
دبیر قــرارگاه فرهنگــى جهاد کبیر اســتان اصفهان 
در خصوص تشــکیل این قرارگاه گفــت: باعنایت به 
رهنمودهاى ولى امر مسلمین درمورد جهاد کبیر و تأکید 
مسئولین در جلسه مشترك تهران که با حضور رئیس 
شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه کشور، نماینده ولى 
فقیه در سپاه، رئیس سازمان تبلیغات اسالمى و نماینده 
ولى فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد 
متعاقب آن در اســتان اصفهان نیز جلسه اى با حضور 
مسئول نمایندگى ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان (عج)، 
رئیس دفتر شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه استان، 
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان و مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان به منظور اجرایى نمودن منویات معظم له 
برگزار شد و پیشنهاد تشــکیل قرارگاهى تحت عنوان 
قرارگاه فرهنگى جهادکبیر ارائه گردید که به تصویب 
رسید. همچنین در این جلسه حجت االسالم والمسلمین 
حسن بابایى بعنوان دبیر قرارگاه انتخاب شد تا این قرارگاه 
در قالب آیین نامه اى به نام آییــن نامه داخلى قرارگاه 

فرهنگى جهادکبیر فعالیت نماید. 
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایى افزود: جهاد کبیر، 
جهاد علمى و فرهنگى است که به وسیله معارف قرآن 

کریم با کژى ها و انحرافات در جامعه مبارزه مى شود. 
قرآن کریم در این زمینه به پیامبر اکرم (ص) مى فرماید 
فال تطع الکافرین و جاهدهم به جهاداً کبیراً (52 فرقان) 
پس تو هرگز از کافران فرمان مبر و در راه حق و عدالت 
و خشنودى خداى یکتا، به وسیله این کتاب پرشکوه با 
آنان به جهادى بزرگ بپرداز و روشنگرى کن. برترین و 
پرشکوه ترین جهادها و تالش ها در پیشگاه خدا، جهاد 
علمى و فکرى و فرهنگى اســت؛ جهاد کسانى است 
که با روشنگرى خویش بافته ها و ساخته ها و شبهات 
بداندیشان و گمراه گران را از اذهان و افکار مى زدایند و 
مردم را با روح و جان دین خدا و هدف هاى بلند آن آشنا 
مى سازند. زیرا جهادى است که گفتمان درست فکرى 
و فرهنگى را به جامعه ارائه مى دهد و اجازه نمى دهد تا 
گفتمان باطل مستبدانه با سرکوب افکار و فرهنگ هاى 

عقالنى و عقالیى دیگر بر جامعه مسلط شود. 
وى خاطرنشان کرد: در روایات، جوهر سیاه قلم عالم از 
خون سرخ شهید برتر دانسته شده. مداد العلماء افضل 
من دماء الشهدا این تفضیل از آن روست که جهادهاى 
مالى و جانى، زمینه سازى فرصتى براى گفتمان علمى 
و فرهنگى در جوامع بشــرى و رهایى بشر از گفتمان 
ستمگرانى است که با استبداد رأى و خودکامگى، هرگونه 
اندیشه هاى رقیب را ســرکوب کرده و ضد ارزش ها را 
جایگزین ارزش ها و هنجارهاى رفتارى مى کنند. تالشى 
که انسان در جهاد کبیر مى کند، رهایى خود و دیگران از 
تسلط فکرى و فرهنگى است و اجازه نمى دهد تا گفتمان 

باطل، بینش و نگرش او را سامان دهد و رفتارش را تحت 
کنترل درآورده و او را بنده فکرى و فرهنگى خود سازد. 

دبیر قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر استان اصفهان با اشاره به 
اهداف این قرارگاه گفت: هشدار به تغییر رویکرد دشمن 
از جنگ سخت و نرم نامتقارن به سمت نفوذ و تغییر باور 
مردم و تغییر محاسبات مسئوالن، تغییر و تنظیم راهبرد 
دفاعى نظام به تناســب تغییر در سیاستگذارى اردوگاه 
دشــمن، تالش جهت حفظ و نگهدارى یاران انقالب 
در سنگر انقالب، در پیش گرفتن راهبرد عدم اطاعت و 
تبعیت از دشمنان، گفتمان سازى در افکار عمومى که به 
تبع آن مسئوالن اجرایى را نیز به دنبال خود مى کشاند، 
تعیین تکلیف و وظیفه براى همه (دانشگاه، حوزه، عناصر 
مؤمن، نهادهاى انقالبى)، متوقف بودن به جهاد تببین، 
روشــنگرى و بصیرت افزایى، موضوعات شــاخص و 
پیشنهادى جهت همایش ها و دستورجلسات، از اهداف 

این قرارگاه است. 
منظومه فکرى حضرت امام خمینى (ره) و مقام معظم 
رهبرى مدظله العالى بعنوان محور جلسات، 1- تببین 
مواضع و منویات مقام معظم رهبرى مدظله العالى 2- 
رصد مشکالت فرهنگى منطقه وشهرستان، راهکارهاى 
علمیاتى و تببین مواضع انقالبى 3- جهاد کبیر و جهاد 
تببین 4- انقالبى گرى 5- استکبارستیزى 6- اقتصاد 
مقاومتى 7- تمدن نوین اســالمى 8- جبهه مقاومت 

اسالمى.
حجت االسالم والمسلمین بابایى مى گوید: با تصویب 
آیین نامه داخلى قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر اســتان 
اصفهان که در این همایش انجام شد برنامه شش ماه 
آینده این قرارگاه براى شهرســتان ها مشخص و آنان 
مى توانند در مناســبت هاى مختلف همایش هایى را 

برگزار نمایند. 
***

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمى استان اصفهان نیز در 
این همایش از پیگیرى، همت بلند و ستودنى اعضاى 
قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر اســتان اصفهان قدردانى 
کرد و گفت: چهار دستگاه ســپاه صاحب الزمان (عج)، 
سازمان تبلیغات اســالمى، اداره اوقاف و امور خیریه و 
رئیس دفتر شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه استان 
اصفهان براى انســجام و هم افزایى بیشتر، جلساتى را 
برگزار کردند و مبرهن اســت که فعالیت قرارگاه جهاد 
کبیر استان و شهرســتان هاى استان با دیگر استان ها 

قابل قیاس نیست. 

حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى همراهى 
قرارگاه هاى فرهنگى جهاد کبیر در شهرستان ها و ارسال 
صورتجلسات را به مرکز ستود و گفت: این همراهى منشأ 
آثار خیر در بصیرت افزایى گروه هدف مى باشد. وى تعالى 
معنویت در سطح جامعه، باال بردن بینش سیاسى اقشار 
جامعه و مشارکت در مباحث اجتماعى و... را از محورهاى 
کار در قرارگاه جهاد کبیر استان براى دستیابى به اهداف 

دانست. 
مدیرکل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان قرارگاه 
فرهنگى جهاد کبیر در شهرستان ها و استان اصفهان 
را هیئت اندیشه ورز در جامعه خواند و گفت: ائمه جمعه 
و جماعات در سطح استان اصفهان مى توانند در بحث 
اندیشه ورزى و رصد شــرایط روز با قرارگاه همکارى و 

همت کنند. 
حجت االسالم والمسلمین اروجى مى گوید: شرایط امروز 
با سند از نظر عقلى، تاریخى و سیاسى قابل اثبات بوده و در 
هیچ دوره اى، جامعه ایمانى به اندازه امروز مقتدر نبوده، 

که باید در این راستا قدردان باشیم.
عضو قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر استان اصفهان حضور 
گسترده زائران در مراسم اربعین در سال جارى از هفتاد 
کشور را عظمت جایگاه فعلى برشمرد و گفت:  در برهه اى 
از زمان قرار داریم که اصحاب ایمان در حال تکثر است. 
البته باید از آسیب ها که یکى از مهمترین آنها، حرکت 

حساب شده شیعه انگلیسى است جلوگیرى نمود.
وى همچنین حضور دو میلیون زائر ایرانى در مراســم 

اربعین امسال را تحسین برانگیز دانست.
***

رئیس دفتر شوراى سیاســتگذارى ائمه جمعه استان 
اصفهان نیز گفت: آئین نامه داخلى قرارگاه فرهنگى جهاد 
کبیر استان اصفهان آماده شده ولى مى تواند با پیشنهادات 

ارائه شده و بومى سازى شده، تغییر و بهبود یابد. 
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا صالحیان با تشریح 
تشــکیل قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر استان اصفهان 
افزود: هدف از برگــزارى این همایش، بصیرت افزایى 
و هماهنگى بیشتر علماى منطقه بوده و ائمه جمعه در 

شهرستان ها در این زمینه نقشى محورى دارند. 
***

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان که این 
همایش مصادف با 27 صفر و روز وقف برگزار مى شد 
بعنوان میزبان این همایش، گزارشى از اقدامات انجام 
شده یکســال را ارائه داد و گفت: در استان اصفهان 14 

هزار و 793 موقوفه در ســامانه جامع بانک اوقاف ثبت 
شده است. البته وقف انتفاعى یا منفعتى است که وقف 
انتفاعى همچون دارالقرآن، مساجد، امامزادگان و منفعتى 
نیز موقوفاتى اســت که واقف وقف بر مصارف معلوم و 

مشخص نموده است. 
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى با بیان اینکه از 
مساجد اســتان عدد و رقمى در دست نیست و اوقاف از 
سوى استاندارى موظف شده تا تعداد مساجد استان را 
داشته باشد گفت: با بررسى هاى انجام شده، در استان 
اصفهان پنج هزار و 315 مسجد به ثبت رسیده است و 
ما در استان 51 حوزه علمیه، 44 دارالقرآن و هشت هزار 
و 172 موقوفه داراى 44 هزار رقبه داریم که از 44 هزار 
رقبه ثبت شده، 23 هزار رقبه داراى درآمد و 21 هزار رقبه 

فاقد درآمد است که براى وقف آسیب به شمار مى رود. 
وى با بیان اینکه اکثر موقوفات ما در اســتان اصفهان 
متصرفى اســت گفت: از 44 هزار رقبه، 31 هزار رقبه 
متصرفى و 13 هزار رقبه غیر متصرفى است. این در حالى 
است که در چندسال اخیر، انصافاً وضعیت موقوفات در 

راستاى احیا و شناسایى آنها، سامان داده شده است. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از ثبت 750 
نوع نیت در موقوفات استان خبر داد و گفت: از ائمه جمعه 
و جماعات در شهرستان هاى استان اصفهان انتظار است 
تا بیش از پیش در جهت شناسایى و احیاى موقوفات گام 
بردارند.حجت االسالم والمسلمین صادقى مى گوید: در 
طى 36 سال گذشته، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان 4500 سند براى موقوفات اخذ کرد در حالى که 
در سه سال اخیر، هر ســال 1100 سند براى موقوفات 

گرفته شده است. 
وى با بیان اینکه وقف در جامعه کمرنگ نشــده است 
تأکید کرد: الزم است مردم به وقف امور قرآنى از سوى 

ائمه جمعه و جماعات توصیه شوند. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از وجود 
718 امامزاده، بقعه و آرامگاه در استان اصفهان خبر داد و 
گفت: همه این مراکز فرهنگى بوده و برنامه هاى متعدد 
فرهنگى در طول سال در این مراکز اجرایى و عملیاتى 

مى گردد. 
***

حجت االسالم والمســلمین رضا غفارى پور مسئول 
نمایندگى ولى فقیه در ســپاه صاحــب الزمان (عج) و 
از اعضــاى قــرارگاه فرهنگــى جهاد کبیر اســتان

 اصفهــان هــم، وجــود ایــن قــرارگاه را منشــأ 
خیر و برکت براى روحانیون، حوزه هاى علمیه و مردم 

دانست. 
در همایش یاوران وقف و گردهمایى اعضاء و مسئوالن 
قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر استان اصفهان از سیدرضا 
نریمانى و حاج مجید صابرى مداحان عضو ســازمان 
بسیج مداحان استان که در دیدار با رهبر معظم انقالب 
به مناسبت روز حماســه و ایثار در 26 آبان سال جارى، 
ســرودهاى ماندگارى را قرائت کــرده بودند تجلیل

 شد. 

 گردهمایى اعضا و مسئوالن قرارگاه فرهنگى جهاد کبیر استان اصفهان 

دلم به یاد تو امشب لبالب از دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است شور است 
تو کیستى که حریمت چو کعبه مشهور است؟تو کیستى که حریمت چو کعبه مشهور است؟

رحلت پیامبر رحلت پیامبر اکرم (ص) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باداکرم (ص) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر بادرودروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر بادرود

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى  ابریشمروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى  ابریشم

غم ِ غم مى خورم و غمغم ِ غم مى خورم و غم شده مهماندارم شده مهماندارم
غیر غم کس نبود تا که شود غیر غم کس نبود تا که شود غمخوارمغمخوارم

پاره پاره جگر از میخ در و مسمارمپاره پاره جگر از میخ در و مسمارم
تیر باران شده از کینه تن و تابوتمتیر باران شده از کینه تن و تابوتم
شهادت کریمشهادت کریم اهل بیت تسلیت باد اهل بیت تسلیت باد

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر عسگرانروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر عسگران

بى بهره از بى بهره از فروغ والیت تو یا حسنفروغ والیت تو یا حسن
مشمول این حدیث پیمبر نمىمشمول این حدیث پیمبر نمى شود شود
فرمود دیده  اى که کند گریه بر حسنفرمود دیده  اى که کند گریه بر حسن
آن دیده کور وارد محشر نمى شودآن دیده کور وارد محشر نمى شود

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر علویجهروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر علویجه

رحلت حضرت رسول اکرم(ص)رحلت حضرت رسول اکرم(ص)
 و  شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) و  شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)

  و  حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد  و  حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر برزكروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر برزك

مهرت به کائنات برابر نمى شودمهرت به کائنات برابر نمى شود
داغى ز ماتمداغى ز ماتم تو فزونتر نمى شود تو فزونتر نمى شود
از داغ جانگداز تو اى از داغ جانگداز تو اى گوهر وجودگوهر وجود

سنگ است هر دلى که مکدر نمى شودسنگ است هر دلى که مکدر نمى شود
رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت بادرحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت باد

رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)  رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)  
و حضرت امام رضا(ع) تسلیت بادو حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد

رحلت حضرت رسول اکرم(ص)رحلت حضرت رسول اکرم(ص)
 و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)  و حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)  و حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد

 فرا رسیدن  سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)  و حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد فرا رسیدن  سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع)  و حضرت امام رضا(ع) تسلیت باد

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر رزوهروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر رزوه

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر زوارهروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر زواره

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر منظریهروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر منظریه

سالم بر خاتم مهربانى و عشق! سالم بر خاتم مهربانى و عشق! 
سالم براو که سالم براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى جهل بشر را گام هاى مهتابى اش شب هاى جهل بشر را 

به به جاده هاى راستى کشاند!جاده هاى راستى کشاند!
رحلت جانکاه پیامبر(ص) مهربانى و رحمت رحلت جانکاه پیامبر(ص) مهربانى و رحمت تسلیت بادتسلیت باد

مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشبمدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب
فضاىفضاى عالم هستى بود غرق محن امشب عالم هستى بود غرق محن امشب
مکن اى آسمان مکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کینروشن چراغ ماه را کز کین

چراغ الله شد خاموشچراغ الله شد خاموش در صحن چمن امشب در صحن چمن امشب

به گلها بگویید به به گلها بگویید به اشک ژاله، رخ بشویند و بلبالن را به نوحه خوانى اشک ژاله، رخ بشویند و بلبالن را به نوحه خوانى 
بخوانید که پیامبر باران، امشب دیگر نمى خندد.بخوانید که پیامبر باران، امشب دیگر نمى خندد.

  رحلت پیامبر  رحلت پیامبر اکرم(ص) تسلیت باد اکرم(ص) تسلیت باد

رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت بادرحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت  حضرت امام حسن مجتبى(ع) تسلیت باد
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

محصول جدید بنکیو 
براى گیمرها

نصف جهــان شرکت بنکیو به تازگى نمایشگر جدید 
XL2540 از برنــد ZOWIE را بــا مجموعه اى از 

امکانات براى بهبــود تجربه بازى هــاى ویدئویى 
معرفى کرد. تمرکــز اصلى برنــد ZOWIE از آغاز 
فعالیت تاکنون، بهبود تجهیزات e-Sports بوده تا 
به بازیکنان حرفه اى رایانه اى این امکان را بدهد که 
بیشترین توانایى خود را در بازى هاى کامپیوترى به 

اجرا بگذارند.
مدل XL2540 جدیدترین عضو خانواده  XL است که 
براى e-Sportهاى کامپیوترى طراحى شده و تصاویر 
روان ترى را هنگام اجراى بازى ها ارائه مى کند. وضوح 
تصویر این نمایشــگر 25 اینچــى مخصوص بازى  
1920x1080پیکسل است که با برخوردارى از پنل  

TN، به میزان روشنایى 400 کاندال بر مترمربع و زمان 

تاخیر 1 میلى ثانیه دست یافته است.
نمایشــگر XL2450 بــه علــت دارا بــودن نرخ 
به روزرســانى 240 هرتز و در کنار سیســتم هایى با 
قدرت پــردازش بیــش از 240 فریم بر ثانیه، تجربه  
متفاوتى از بازى را در اختیــار کاربر قرار مى دهد. به 
 XL2450 همین دلیل بهتر است تا همراه با نمایشگر
از رایانه اى قدرتمند و با توان پردازشــى باال استفاده 
 DreamHack شود. این نمایشــگر در فســتیوال
Winter امسال در غرفه  ZOWIE به نمایش گذاشته 

خواهد شد.

اَپ قدرتمند مایکروسافت 
براى سلفى

نصف جهان تب ســلفى این قدر باال گرفته اســت و 
مشترى دارد که شرکتى مانند مایکروسافت هم دست 
به کار شود و یک اپلیکیشن رایگان براى عکس هاى 
ســلفى بدهد. حتما کار با برنامه ســلفى بزرگ ترین 
شــرکت ســازنده نرم افزار جهان لذت هاى خاص 
خودش را دارد. مایکروســافت مى گوید Selfie یک 
اپلیکیشن موبایل و دسکتاپ براى گرفتن عکس هاى 
سلفى و دســتکارى و ویرایش ســریع و ساده آن ها 
است. Selfie  با استفاده از فناورى هایى مانند هوش 
مصنوعى و یادگیرى ماشینى سعى دارد طبیعى ترین 
تصاویر را براى کاربران بســازد.  ایــن نرم افزار ده ها 
ابزار و ویژگى براى کار روى عکس ها دارد. مودهاى 
مختلف این نرم افزار براساس نوع عکس و نورپردازى، 
جنس فرد درون عکس، سن، رنگ بندى، شب و روز 
و وضعیت هاى دیگر در اختیار کاربــران قرار دارند تا 
بهترین عکس دلخواه خود را بسازند و سریعا به دیگران 
به اشــتراك بگذارند.  نرم افزار سلفى مایکروسافت با 
استفاده از یادگیرى ماشینى به طور هوشمند فیلترها 
و مودهایى براى هر عکس ســلفى پیشنهاد مى کند 
که بتواند بهترین تغییرات و اصالحیه ها را روى عکس 
انجام دهد.  این نرم افزار با انواع سیستم ها و پلتفرم هاى 
موبایل و البته ابزارهاى ذخیره ســازى تصاویر روى 

اندروید و iOS هماهنگ و سازگار است. 

بیست و دومین کنفرانس 
ملى کامپیوتر ایران 

نصف جهــان "بیست و دومین کنفرانس  ملی ساالنه 
کامپیوتر" روزهاى 21 الى 23 اسفند ماه سال جارى در 
دانشگاه صنعتى شریف با مشارکت انجمن  کامپیوتر 
ایران، مرکز راه کارهاى اطالعاتى هوشمند دانشگاه 
صنعتی شریف و پژوهشــکده فناورى اطالعات و 
ارتباطات پیشرفته دانشــگاه صنعتى شریف برگزار 
میشــود.این رویداد بزرگ و معتبر با تاکید بر مباحث 
جدید فناوري از جمله  داده هاي حجیم، رایانش ابري، 
شبکه هاي اجتماعی و یادگیري ماشین و همچنین 
مباحث مهم در حوزه  مهندسی نرم افزار و سیستم ها و 
شبکه هاي توزیعی و مباحث روز فناوري اطالعات و 
ارتباطات، سعی در جذب مقاالت با کیفیت و برگزاري 
سخنرانان کلیدي شناخته شــده  بین المللی در این 

حوزه دارد.

نصف جهــان فروشگاه جانبى فعالیت خود را با هدف ارائه بهترین کاالها و خدمات آغاز کرد و توانست در مدت زمان 
کوتاهى جایگاه ویژه اى نزد مشتریان خود پیدا کند.هدف اولیه فروشگاه جانبى جلب رضایت کامل مشترى با ارائه 
بهترین و با کیفیت ترین برند ها میباشد. هدف تبدیل شدن به فروشگاهى است که افراد، از هر قشر و صنفى که باشند 
بتوانند نیازهاى خود را در کوتاه ترین زمان و با صرف کمترین هزینه، و با باالترین کیفیت ممکن در آن تامین کرده 

و با رضایت خاطر استفاده نمایند.
در حال حاضر شرکت هاى متعددى در حال ارائه لوازم جانبى موبایل، تبلت، کامپیوتر و لپ تاپ به صورت آنالین در 
محیط وب هستند اما فروشگاه جانبى مفتخر است به عنوان بزرگترین فروشگاه تخصصى در حوزه لوازم جانبى سبد 

کاملترى را در اختیار مشتریانش قرار داده و بیش از پیش رضایت خاطرشان را جلب نماید.
در ابتدا فروشگاه جانبى فعالیت خود را با فروش لوازم جانبى موبایل آغاز نمود و در زمان کوتاهى بخش فروش لوازم 
جانبى تبلت نیز به فروشگاه اضافه گردید.این فروشــگاه مجازى اکنون با اضافه شدن بخش لوازم جانبى لپ تاپ و 

https://janebi.com :وب آدرس کامپیوتر نیاز بیشــترى از مشــتریان خود را برطرف مى ســازد. 

نصف جهان Rusty Lake: Roots  بازى جدید و فوق العاده زیبا با گیم پلى اعتیادآور در سبک بازى هاى ماجراجویى 
و فکرى از اســتودیوى Rusty Lake براى اندروید است. داســتان بازى حول جیمز واندربوم و گیاهانى با بذرهاى 
خاص مى چرخد که این گیاهان از طریق ارث به او رسیده اند! شما باید با پرورش این گیاهان داستان بازى را پیش 
ببرید و پرده از رازهاى مختلف بردارید! ســبک بازى همانطور که در عنوان نیز ذکر شــده است به صورت اشاره و 
کلیک اســت به طورى که شــما باید با فکر خود آیتم هاى مختلف را جمع آورى کرده و از آن ها براى پیش بردن 
مراحل و داســتان بهره ببرید! ماجراجویى هاى شــما در انواع مکان هاى مختلف صورت مــى پذیرد و این ذهن و 
فکر شماســت که حرف اول را میزند و براى پیش بردن مراحل بایــد بدانید از هرکدام از آیتم ها چگونه اســتفاده 

کنید! 
 از ویژگیهاى این بازى مى توان به مواردى چون آسان براى شروع اما سخت براى به اتمام رساندن، دارا بودن داستانى 
منحصر به فرد، شامل بیش از 33 مرحله چالش برانگیز، موســیقى فوق العاده زیبا، کنترلرهاى لمسى عالى، طراحى 

منحصر به فرد با گرافیک اچ دى و گیم پلى اعتیاداورش اشاره کرد! 

معرفى محصول

نصف جهــان محصول FH303 تِندا یک روتر بى ســیم 
پرقدرت در ســرى N با پشــتیبانى از اســتانداردهاى  
802.11b/g/n و سرعت 300 مگابیت بر ثانیه است. این 

روتر فقط روى فرکانس کارى 4.2 گیگاهرتز کار مى کند و 
11 کانال رادیویى معروف این باند را براى انتقال اطالعات 
به صورت بى سیم در اختیار کاربران قرار مى دهد. این روتر 
مى تواند در چندین مود روتر، کالینت، اکســس پوینت، 
بریج و تقویت کننده (Repeater) فعالیت کند. با اتصال 
یک مودم +ADSL/ADSL2 به درگاه WAN این روتر و 
انتخاب حالت بریج، مى توان اینترنت را به طور بى سیم در 
شبکه به اشتراك گذاشت. همچنین، با استفاده از حالت 
بریج مى توان از آن به عنوان روتر دوم و تقویت کننده در 
شبکه بى سیم استفاده کرد و اتاق هاى دیگر یک ساختمان 
یا طبقات دیگر یک واحد ادارى را زیر پوشش اینترنت و 

شبکه بى سیم قرار داد. 

مهم ترین ویژگى این روتر که باعث مى شــود به عنوان 
تقویت کننده در شبکه استفاده شود، سه آنتن خارجى آن با 
قدرت پنج دسى بل است. آنتن ها قابل جداشدن و تعویض 
نیستند، اما بیشترین محدوده پوشش دهى و سرعت ممکن 
روى یک شبکه بى سیم سرى N را عرضه مى کنند. به جز 
آنتن ها، سه درگاه شــبکه اترنت صد مگابیتى، یک درگاه 
WAN صدمگابیتى و کلیدهاى WPS و ریست در کنار کلید  

TX، امکانات ارتباطى این دستگاه هستند. کلید TX به منظور 

افزایش قدرت و پایدارى سیگنال براى دستگاه هاى بى سیم 
و جلوگیرى از قطعى ارتباط است و یک ویژگى اختصاصى 

براى این روتر محسوب مى شود. 
 LED طراحى این روتر چشــم نواز و زیبا است. چراغ هاى
ســبزرنگ، ردیفى و مرتب روى پنل رویى دستگاه چیده 
شده اند و درگاه هاى ارتباطى و آنتن ها پشت دستگاه هستند. 
پردازنده این دســتگاه از شــرکت معروف بــرودکام و 

دوهسته اى اســت. از نظر امنیتى با پشتیبانى از سیستم 
رمزنــگارى WPA2-PSK و کلید WPS امنیت ارتباط 
بى سیم برقرار شده و شبکه بى سیم قابل اعتماد مى شود. 
از دیگر امکانات این روتر مى توان به قابلیت کنترل والدین 
و کنترل پهناى باند در پنل مدیریتى تحت وب دســتگاه 
اشــاره کرد. پورت فورواردینگ، DMZ Host، سیستم 
گزارش گیرى، مدیریت از راه دور دســتگاه و قابلیت هاى 
DHCP و DNS خــودکار، از ویژگى هاى دیگر این روتر 

هستند. با ویزارد نصب سریع و ساده این روتر مى توانید در 
عرض 30 ثانیه دستگاه را نصب و راه اندازى کنید و با دادن 
اطالعات اینترنت و تعریف SSID شبکه بى سیم و یک رمز 
عبور قوى هشت کاراکترى، به اینترنت بى سیم دسترسى 
داشته باشید. این روتر با ضمانت سه ساله شرکت «آونگ»، 
نماینده انحصارى محصوالت تندا در ایران و با قیمت 149 

Teهزار تومان در دسترس کاربران قرار دارد.
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فروشگاه آنالین 
تخصصى
 لوازم جانبى

بازى ماجراجویى 
و فکرى «ریشه ها» 
اندروید 

 
مرورگر اِج مایکروسافت 

امن تر است؟!
  فارس| مایکروسافت ارسال پیام هاى جدیدى 
را براى کاربران ویندوز 10 آغاز کرده تا آنها را به استفاده 
از مرورگر Edge ترغیب کند.در یکى از این پیام ها تاکید 
شده که مرورگر Edge مایکروسافت امنیت بیشترى در 

مقایسه با مرورگرهاى فایرفاکس و کروم دارد.
علیرغم تالش هاى گسترده مایکروسافت مرورگرهاى 
کروم و فایرفاکس کاربران بسیار بیشترى در مقایسه با 
Edge و IE دارند و این شــرکت هنوز نتوانسته سهم 

گذشته را در بازار مرورگرهاى اینترنتى به دست آورد.
مایکروسافت در تبلیغات خود مدعى شده مرورگرهاى 
فایرفاکس و کروم انرژى زیادى مصرف کرده و باترى 
لپ تاپ ها و گوشى ها را به سرعت مصرف مى کنند. این 
در حالى است که Edge در این زمینه بر دو مرورگر یاد 
شــده برترى دارد. همچنین این شرکت مدعى است 
مرورگر Edge 21 درصد بیشتر از دیگر مرورگرها برخى 

انواع بدافزارها را بلوکه مى کند.
پیام هاى یاد شــده در باالى آیکون باترى یا مرورگر 
Edge و در بخــش پایینى سیســتم عامل ویندوز به 

نمایش درمى آیــد. البته کاربــران مى توانند با اعمال 
تغییراتى در بخش تنظیمات جلــوى نمایش این نوع 

پیام ها را بگیرند.

ساعت هوشمند 
با گرماى بدن شارژ مى شود!

نصف جهان پاورواچ (PowerWatch) قرار اســت 
توسط شرکتى با عنوان ماتریکس (Matrix) تولید 
شود. این ساعت هوشمند به یک باترى منحصر به 
فرد مجهز است که با استفاده از گرماى پوست بدن 
کاربر شارژ مى شود. یک شــرکت کالیفرنیایى با نام 
ماتریکس به تازگى ایده مربوط به تولید یک ساعت 
هوشمند شارژشونده توسط اثر ترموالکتریک را ارائه 

کرده است.
پروفســور بوکایى جزئیات این پروســه را در حالت 

مختصر و ساده این چنین عنوان کرده است:
"پوست دست کاربر با پنل پشتى ساعت ماتریکس 
پاور واچ در ارتباط مستقیم اســت. به دلیل جریان 
خون در رگ ها و مویرگ ها، پوست شما گرم مى شود 
و این گرمــا مى تواند به پنل زیرین ســاعت منتقل 
شود. در این شــرایط بخش هاى کنارى و فوقانى 
بدنه اصلى ساعت نســبت به پنل زیرین آن سردتر 
هستند و این موضوع سبب مى شود که الکترون ها 
تمایل به حرکت به سمات باال و قسمت هاى سردتر 
داشته باشــند. این موضوع منجر به تولید مى شود و 
نهایتا به این صورت باترى ساعت هوشمندتان شارژ 

خواهد شد."
Matrix Pow-) ساعت هوشمند ماتریکس پاور واچ

erWatch) ماه جوالى (July) روانه بازار مى شود و 

هم اکنون پیش خرید آن امکانپذیر است.

کلیک

فناورانه

توسعه دهندگان وب فارسى دور هم جمع مى شوند
رامین مشکاه

«اجالس توســعه دهندگان وب فارسى» روز 22 آذرماه 
ســال جارى در ســالن همایش هاى وزارت ارتباطات 

برگزار مى شود.
از همیــن رو حمیدرضــا همتــى، ریاســت کانــون 
توســعه دهندگان فضاى مجازى که برگزارکننده این 
اجالس اســت، در خصوص برنامه ها و اهــداف آن به 
سواالت زیر پاســخ داد،که خالصه اى از این گفتگو به 

شرح زیر است:

اجــالس  مــورد  در  ابتــدا،  در 
توسعه دهندگان وب فارسى توضیح 
دهید و بفرمائید هدف از برگزارى این 
اجالس چیست و مخاطبان آن، چه 

افرادى هستند؟
طبــق صحبت هاى انجام شــده در جلســات مختلف 
و نشســت هاى متعدد خبرى برگزارى شــده تاکنون، 
مهم تریــن عاملى که کانون توســعه دهندگان فضاى 
مجازى را مجاب به برگــزارى این اجالس بزرگ کرده 
اســت، ایجاد ارتباطى نزدیک میان بخش خصوصى و 
جوانان در وب فارسى با دولت و دولت مردان جمهورى 

اسالمى ایران بوده است. 
 یعنى این ارتباط تا کنون وجود نداشته 

و شکل نگرفته است؟
اجازه دهید از زاویه  دیگرى وارد این بحث شویم. در چند 
سال اخیر با پیشــرفت فوق العاده زیادى در حوزه هاى 
فناورى و فاوا و فعالیت هاى بى بدیل جوانان و نخبگان در 
این حوزه مواجه بوده ایم. به عنوان مثال جستجوگرهاى 
بومى، سیســتم هاى مدیریت محتوا و هزاران سیستم 
توسط جوانان همین مرز و بوم آماده سازى شده و در اختیار 
عموم قرار گرفته است. با همه پیشرفت ها و تالش ها از 
ســمت دولت و فعاالن وب فارسى، خالئى در این میان 
به چشم مى خورد و آن چیزى نیست جز نداشتن رابطه  

نزدیک و پایاپاى بین بخش خصوصى و بخش دولتى.
مخاطبینى که براى حضور در این گردهمایى بزرگ در 
نظر گرفته ایم، شــامل مدیران و کارشناسان واحدهاى 

انفورماتیک و روابط عمومى سازمان هاى ایرانى، جوانان 
فعال در حوزه هاى برنامه نویسى و توسعه وب و همچنین 

مدیران جوان استارتاپ هاى ایرانى است.
ما حتى از بسیارى از فرماندهان لشگرى نیز براى حضور 
و مشــارکت در این گردهمایى بــزرگ دعوت به عمل 
آورده ایم، که بسیارى از فرماندهان ارشد نظام از اهداف 
برگزارى این اجالس استقبال کرده و با روى باز ما را در 

این مسیر سخت و دشوار همراهى کردند.
 در بسیارى از همایش هاى مرتبط با 
حوزه  فناورى در ایران ما کمتر شاهد 
حضور ارگان هاى دولتى و مشارکت 
این بخش هســتیم. تقریباً رابطه  نه 
چندان صمیمى فعاالن عرصه فضاى 
مجازى با این دســت سازمان هاى 
دولتى براى همه واضح اســت. چرا 
در این اجالس تصمیــم بر دعوت و 
همکارى با این بخش گرفته شــده 

است؟
کانون توســعه دهندگان فضاى مجازى بــا برگزارى 
این اجالس در حــال اتصال این دو بخــش کمى دور 
افتاده از هم اســت، به طورى کــه در این اجالس براى 
اولین بار در این عرصه سخنرانان دولتى و جوانان فعال 
فضاى مجازى با هــم و در کنار هم بــه ارائه تجارب و 
دســتاوردهاى خود مى پردازند.الحــق و النصاف نباید 
کمک هاى دولت مردان دلســوز را در فضاى فعلى وب 
فارســى نادیده گرفت، اما به جرات مى توانم در صورت 
مشارکت و همکارى بیشتر سازمان و ارگان هاى دولتى 
با جوانان فضاى وب باعث افزایش چشــمگیر سرعت 
پیشرفت و نرخ رشد این عرصه خواهد بود و فرصت هاى 

بیشترى را در اختیار این آینده سازان ما قرار مى دهد.
یکى از نکات شاید بحث برانگیز این 
اجالس، مبحثى است که در انتهاى 
اجالس گنجانده شــده. با موضوع 
«حباب استارت آپ در ایران» آن هم 
در شرایطى که در ســال هاى اخیر 
کســب و کارهاى نوپا رونق فراوانى 
داشته اند. چرا این موضوع انتخاب 

شده است؟
فضاى استارتاپى ایران در این سال ها رشد فوق العاده و 
غیر قابل تصورى داشته ، این میزان از رشد به حدى بوده 
است که ایران از بسیارى از کشورهاى هم تراز خود پیشى 
گرفته و استارتاپ هاى خود را وارد عرصه هاى بین المللى 
کرده است. اما متاســفانه فضاى استارتاپى مدتى است 
دســتخوش تغییرات و وارد یک حباب شده است. این 
حباب باعث ایجاد توهم و ســردرگمى در میان جوانان 
ایرانى مى شود و نیاز به شفاف سازى توسط فعاالن حوزه 

کسب و کار دارد.
فعاالنى که خود، اســتارتاپ هاى بزرگــى و موفقى را 
مدیریت مى کنند و یا استارتاپ شکســت خورده اى را 
ترمیم کرده به عرصه ظهور رســانده اند، کسانى که در 
این فضــاى اقتصادى، با غول تحریم هــا جنگیده اند و 
فضاى کارى سخت اســتارتاپ را با گوشت و خون خود 
لمس کرده اند. ما در این بحث تمام تالش خود را به کار 
بسته ایم و عزیزانى را دعوت کرده ایم تا صحبت هایشان 
راهگشاى مخاطبینى باشد که به تازگى مى خواهند پا در 

وادى استارتاپى ایران بگذارند.
بسیارى از مخاطبین تصورشان بعد از مطلع شدن از عنوان 
پانل این بوده است که این پانل قصد بحث در خصوص 
عدم ضرورت گسترش بیشتر اســتارتاپ ها دارد و قصد 
داریم در مخالفت با گسترش تاسیس کسب و کارهاى 
نوپا اقدام کنیم، در صورتى که کامًال برعکس ما در پانل 
تمام تمرکز خود را معطوف این موضوع خواهیم کرد که 
آفت هاى یک استارتاپ چیست و به جوانان حاضر در این 
اجالس و عالقه مند به فعالیت در این حوزه، توهمات و 
خوشبینانه نگرى هاى بیش از اندازه اى که رخ داده است و 

باعث شکست بسیارى شده است را گوشزد کنیم.
 افرادى که در پانل حضور دارند، آیا 
خودشان جزو افراد فعال در عرصه 
تجارت الکترونیک و کسب و کارهاى 

اینترنتى هستند؟
صد البته، ریاست پنل را اکبر هاشــمى، روزنامه نگار و 
سردبیر حوزه استارتاپى ایران بر عهده دارد و اعضاى پانل 
را به چالشــى دیدنى دعوت مى کند. از اعضاى پانل هم 

مى توانم به مصطفى امیرى که استارتاپ موفق در حوزه 
مالى را مدیریت مى کند اشاره کنم. شاید کمتر کسى از 
فراز و نشیب ها و حتى شکست هاى او در راه رسیدن به 
این هدف آگاه باشد، به همین دلیل از او دعوت کردیم تا 
در این پانل ما را همراهى کند و با دیگر اعضاى پانل به نقد 

و بررسى فضاى استارتاپى ایران بپردازند.
آیا براى دانشجویان یا فعالین عرصه 
تحقیقاتى مرتبــط تخفیفى جهت 
حضور در این اجالس در نظر گرفته 

شده است؟
براى دانشــجویان، فعــاالن حوزه فاوا و وب فارســى 
تخفیفاتى را در نظــر گرفته ایم تا بــراى حضور در این 
گردهمایى بزرگ مشکلى نداشته باشند و به راحتى بتوانند 
به شبکه بزرگ متخصصان حوزه فضاى مجازى متصل 
شوند و به شبکه سازى و ایجاد ارتباط بپردازند، که البته به 
جهت حفظ طیف شرکت کنندگان تعداد افرادى که از این 
طریق قادر به حضور هستند محدود است، که این عزیزان 
براى دریافت تخفیف هاى متناسب خود باید با دبیرخانه 

اجالس در تماس باشند.
عالقه مندان به شرکت در این اجالس 
از چه طریقى قادر به حضور هستند؟

عالقه مندان جهت حضور در اجالس توسعه دهندگان 
وب فارسى مى توانند از طریق وبسایت اجالس به آدرس 

http://www.PWCONF.ir اقدام کنند.
شرکت ها و ســازمان هاى عالقه مند 
به همکارى و اسپانســرینگ چطور 
باید با دبیرخانــه اجالس در تماس 
باشند؟ آیا فعالیت خاصى از شرکت ها 
و سازمان ها وجود دارد که شما براى 
اسپانسرینگ این دسته از شرکت ها 

تخفیف لحاظ کنید؟
شــرکت ها و ســازمان ها جهت حمایت از این اجالس 
مى توانند با شماره تماس 88340428 در ارتباط باشند. 
مطمئنًا براى شــرکت هاى دانش بنیان و شــرکت ها و 
سازمان هاى تحقیقاتى و علمى تخفیف هاى مناسبى را 

در نظر گرفته ایم.

 Tenda FH303 روتر بى سیم قدرتمند
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حصر وراثت
آقاى محمد جاللى ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 245 بـه شـرح دادخواست به کالسه 66/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على جاللى ورنامخواستى بشناسنامه 
134 در تاریخ 95/07/08  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مجید جاللى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 19 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمد جاللى 
ورنامخواستى فرزند على ش.ش 245 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- ابراهیم جاللى ورنامخواستى 
فرزند على ش.ش 343 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- توران جاللى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 
4358 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- محبوبه جاللى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 4536 ت.ت 
1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- سمیه جاللى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 5402 ت.ت 1362 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 7- سمیرا جاللى ورنامخواستى فرزند على ش.ش 1160006466 ت.ت 1368 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 8- زرین تاج خاشعى ورنامخواستى فرزند ابراهیم ش.ش 28 ت.ت 1333 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 780 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/8/1273

حصروراثت
خانم زهرا جانمى ریزى بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 48 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 84/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهرام خدابنده شــهرکى بشناسنامه 
112 در تاریــخ 1395/08/06  اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- کیوان خدابنده شــهرکى فرزند بهرام ، ش.ش 1089 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پســرمتوفى) 
2- محمدرضا خدابنده شــهرکى فرزنــد بهــرام، ش.ش 2348 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
3- امیرحســین خدابنــده شــهرکى فرزنــد بهــرام ش.ش 1160087725 ت. ت 1368 صــادره از لنجان
(پســر متوفى) 4- زهرا جانمى ریزى فرزند على محمد ش.ش 48 ت.ت 1343 صادره از لنجان ( همسر متوفى)و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 773 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/8/1274
حصروراثت

آقاى محمدرضا رجائى ریزى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 8814 بـه شـرح دادخواست به کالسه 98/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقى رجائى ریزى بشناسنامه 
220 در تاریخ 1395/03/02 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
 1- محمدرضا رجائى ریزى فرزند محمدتقى ، ش.ش 8814 ت.ت 1367 صادره از لنجان (پسرمتوفى) 2- على 
رجائى ریزى فرزند محمدتقى ، ش.ش 1160408327 ت.ت 1379 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- زهرا رجائى 
ریزى فرزند محمدتقى ش.ش 5842  ت.ت 1366 صادره از لنجان(دختر متوفى) 4- فاطمه توانگر ریزى فرزند حسن 
ش.ش 12 ت.ت 1349 صادره از لنجان( همسر متوفى) 5- فاطمه سلطان توانگر فرزند حیدرعلى ، ش.ش 1003 
ت.ت 1313 صادره از لنجان (مادرمتوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 774 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/8/1275
ابالغ راى

شماره دادنامه 9509973640200911 شماره پرونده :9309983640200319 شماره بایگانى شعبه: 930335 
خواهان شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان  با وکالت آقاى سید حمیدرضا عرب زاده فرزند سید محمود به نشانى 
اصفهان خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل بزرگمهر و گلزار- مجتمع شکیبا- طبقه دوم- واحد 3 خوانده: آقاى 
على پناهى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- خلع ید 2- مطالبه اجرت المثل اموال گردشکار: 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه 
در خصوص دعوى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان با وکالت آقاى سید حمیدرضا عرب زاده به طرفیت آقاى على 
پناهى فرزند محمد به خواسته 1- صدور حکم به خلع ید از حدود دو هزار متر ار اراضى متعلق به شرکت ذوب آهن 
اصفهان 2- قلع قمع بناء مستحدثات 3- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظریه کارشناس رسمى دادگسترى 
هر کدام على الحساب مقوم به مبلغ 17000000 ریال و جمعاً 51000000 ریال 4- مطالبه کلیه خسارات و هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل، با عنایت به متن دادخواست و مدارك تقدیمى بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته 
خوانده بدون اذن و کسب اجازه از خواهان اقدام به تصرف در حدود دو هزار متر از اراضى متعلق به شرکت ذوب آهن 
در پالك ثبتى 658 واقع در زرین شهر محله جعفرآباد- محله گاودارى ها نموده است فلذا تقاضاى صدور حکم به 
شرح دادخواست تقدیمى را دارد و از توجه به پاسخ استعالم مورخ 95/07/12 واصله از اداره ثبت اسناد و امالك لنجان 
که حکایت از مالکیت رسمى خواهان در پالك ثبتى 658 بخش 9 ثبت اصفهان دارد و از توجه به نظریه کارشناسان 
رسمى دادگسترى مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض طرفین در فرجه قانونى باقى مانده و حکایت از صحت 
ادعاى خواهان و تصرفات خوانده بر حدودا 1600 متر مربع از اراضى پالك موضوع دعوى دارد که بنابر نظریه مذکور 
محیط زمین مورد تصرف با درختان مشجر حدوداً 6 ساله محصور و مساحت آن تحت کشت یونجه  و در گوشه شمال 
شرقى زمین اطاقکى به عنوان موتور خانه یک چاه فاقد پروانه قرار دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى 
دعوتنامه که از طرفین نشر آگهى صورت گرفته در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه 
معمول نداشته است دادگاه مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى ضمن 
صدور حکم به رد دعوى خواهان در مورد مساحت و میزان مازاد به نظریه کارشناسى در مورد خواسته هاى ردیف 1 و 
3 دعوى ایشان را به میزان مندرج در نظریه کارشناسى ثابت و محمول به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 260 
و 515 و 519  از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 308 و 311 و 320 از قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از حدود هزار و ششصد متر مربع از اراضى موضوع دعوى در پالك ثبتى 
658 با حدود مندرج در نظریه کارشناسى و قلع و قمع بناء و مستحدثات ایجاد شده و پرداخت چهارده میلیون ریال بابت 
اجرت المثل ایام تصرف در حق خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسان و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق 
تعرفه قانونى در مرحله بدوى که واحد اجراى احکام مکلف به محاسبه آن است در حق مشارالیه صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و قسمت رد دعوى حضورى ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به خواهان قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.م 

الف: 720کافى دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/8/1276
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420351200391 شــماره پرونده: 9409980351200286 شــماره بایگانی شــعبه: 
940322 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351202657  و شماره دادنامه مربوطه 
940997351201301 محکوم علیه مجید اسدى گندمانى فرزند عوضعلى به نشانى(مجهول المکان) اصفهان- 
دروازه تهران- خ کاشانى- جنب گوشــت فروشــى- غذاى مادربزرگ- پ 417 محکوم است به پرداخت مبلغ 
732660000 ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 41400000  ریال بابت هزینه دادرسى و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چکها تا زمان وصول و پرداخت نیم عشر دولتى .مشخصات محکوم له: حسین محمدى فرزند جالل به 
نشانى اصفهان خ مسجد سید- مقابل بانک ملى- فروشگاه جواد پ 5731 .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 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) خواهان: آقاى حسین 
محمدى فرزند جالل با وکالت آقاى محمد دردشتى فرزند ابراهیم به نشانى: اصفهان - فالورجان خیابان میثم پاساژ 

زاینده رود طبقه اول. م الف:26053 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/104
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000653/1 شــماره بایگانی پرونده: 9501279/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000164 بدینوسیله به آقایان 1- جواد کریمى نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1331/06/03 شماره 
ملى: 1287631460 شماره شناسنامه: 957 به نشــانى: اصفهان خیابان اردیبهشت کوچه نشاط انگیز پالك 4 و 
2- عبدالرســول مطیعى دهنوى نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1317/02/11 شماره ملى: 1284339106 شماره 
شناســنامه: 78 به نشــانى: اصفهان میدان جمهورى جنب مسجد شفیعى ابالغ مى شــود که بانک پارسیان به 
اســتناد قرارداد بانکى شــماره 2003/400/4510244/1- 90/10/18 جهت وصول مبلغ 26/324/780/024 
ریال تا تاریخ 95/5/26 به انضمام خســارت تاخیــر متعلقه و منبعد ذمــه روزانه به مبلــغ 11072033 ریال تا 
تاریخ تسویه بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9501279 در این 
اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 95/6/31 مامور، محل اقامت شما به شــرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در روزنامه نصف جهان 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ ایــن آگهى که روز 
ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. 

م الف: 26537  اسدى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/9/105
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000384/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 9501152/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004002703 بدینوسیله به کوروش ودادى بدهکار پرونده کالسه 9501152 ساکن: اصفهان خیابان 
پنج رمضان نرسیده به کوى گلستان پالك 49 که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى فوق مورد شناسایى واقع نگردیده  
ابالغ می گردد که برابر سند رهنى شماره 135665 تنظیمى در دفترخانه شماره 72  اصفهان، بستانکار به نشانى فوق 
مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 461/212/967 بابت اصل طلب و مبلغ 154/123/057 
ریال بابت سود و مبلغ 539/473 ریال نیز طبق مفاد ســند رهنى به آن اضافه میگردد به انضمام کلیه هزینه هاى 
قانونى و حق بیمه به مبلغ 3/600/000 ریال و حق الوکاله وکیل، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر مى گردد و از زمان درج 
در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب میگردد چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34  اصالحى قانون ثبت مصوب 
1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى 
تمامى مورد وثیقه یک باب خانه به شماره پالك 32/347 واقع در بران مارچین بخش 14 ثبت اصفهان و قطعیت 
آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 26536  اداره اجراي اسناد رسمی

 اصفهان/9/106
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000170/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500386/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000155 بدینوسیله به آقاى غالمحسین غفورى دستجردى فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 
55601 و کدملى 1280982705 ساکن: اصفهان- چهارباغ پایین- کوى جامى- کوى نهر- علیقلى آقا- پالك 
15 ابالغ مى شود که سیدعلى شاهنگى هاشمى فرزند سید محمدعلى جهت وصول مبلغ 200/000/000 ریال به 
استناد چک شماره 083572- 91/06/05 به عهده بانک صادرات شعبه میدان آزادى، علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9500386/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/07/24 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 26538  اسدى رئیس اداره 

اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/9/107
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 431/95 ش ح 6- 1395/8/29 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: پیمان طهماسبى فر دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال به طرفیت خوانده بهرام رفیعى فرزند غالم به شوراى حل اختالف شعبه 6 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 431/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/10/11 
ساعت 15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2621 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/130

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 526/95- 1395/8/29 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: نصراله بهارلو دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
به طرفیت خوانده مهناز مظاهرى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 526/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/10/11 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 2619 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/132
تحدید حدود اختصاصی

شــماره: 103/95/2688/26- 95/8/27 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالك 437/782 واقع 
در گز بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی ششــدانگ به نام حمیدرضا صادق پور جزى فرزند حسینعلى 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز سه شنبه 1395/10/7 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1257 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شاهین شهر/9/157
مزایده

در پرونده کالسه950328ح 3 اجرایى و به موجب دادنامه 2321-940 صادره از شعبه سوم نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى  داود آصفى محکوم است به پرداخت 30 عدد سکه تمام بهار آزادى طال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس 
حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است 2 دانگ از تمامت ششدانگ پالك ثبتى 134/5 بخش 11 ثبتى اصفهان 
به مالکیت خانم طاهره انتشــارى مادر محکوم علیه اجرائى که در مورخه 95/5/19 اقدام به معرفى ملک نموده 
است و داراى سوابق ثبتى 34/5 قطعه 6 که تمامت منزل داراى عرصه 142 متر مربع و 315 متر مربع اعیانى شامل 
زیرزمین، همکف، اول و سرپله و از نوع مصالح تیرچه و بلوك و داراى انشــعاب آب برق، گاز که ارزش ششدانگ 
به مبلغ 3/000/000/000 ریال برآورد گردید که از ملک فوق به میــزان 2 دانگ بارزش 1/000/000/000 ریال 
موضوع مزایده مى باشد.که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/9/22 ساعت10 صبح و در همان محل اجراى احکام به 
فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج 
روز قبل ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2661  اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرســتان

 نجف آباد/254 /9
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

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

صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  103211 1395603020260   مورخ  1395/06/17  آقاي قدرت اله پورسلیمانی کرویه به شناسنامه 
شماره 18 کدملی 1199729345 صادره شهرضا فرزند امیدعلی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    137,72   
مترمربع پالك شماره  188   فرعی از      14915   اصلی واقع در بخش  5  ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  محمد عابدینى    
2- راى شماره  10627 1395603020260 مورخ  25 /1395/06 خانم ناهید مطلبی جزي به شناسنامه شماره 7331 
کدملی 5110082847 صادره برخوار فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 162,68   مترمربع پالك 
شماره 188  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش  5  ثبت اصفهان که مالک رسمى ابوالقاسم - مهناز - مریم - مهدى 
سهیلى پور و بدرى ریسمان کار زاده و معصومه خانم توتون کوبان بوده که  مورد ثبت ص 403 و 158 الى 167  دفتر1 
خروجى و 97 امالك  بوده که بموجب وکالتنامه 3567 مورخ 1380/3/23دفتر 114 اصفهان به براتعلى صدیقى 
مورنانى و وکالتنامه 3834 مورخ 1380/4/18 دفتر 114 اصفهان مقدار 160,875 سهم مشاع از پالك به خانم لیلى 
سامانى نژاد و وکالتنامه 70 مورخ 1381/3/14 دفتر 124 به محمد على سرمست زاده و تفویض وکالت 9192 مورخ 
1381/09/04 دفتر 114 اصفهان به یداله اعظمى دولت آبادى و تفویض وکالت 13855 مورخ 1381/9/10 دفتر 
108 به محمود نصرى نصر آبادى و تفویض 13933 مورخ 1381/9/16 دفتر 108 به محمد على محمدى و قولنامه 
1383/4/7 به حسن مرصعى و ناهید مطلبى واگذار شده است و حسن بموجب قولنامه تمامى مالکیت خودرا به ناهید 

واگذار نموده است و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
3- راى شماره  08405 1395603020260   مورخ   1395/05/07 آقاي عبدالرضا خداوردي حسن وند به شناسنامه 
شماره 1667 کدملی 6639565511 صادره مسجد سلیمان فرزند علی اکبر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
159,8   مترمربع پالك شماره  4 فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش  5  ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  غالمعلى پهلوانى خوابجانى
4- راى شــماره  03089 1395603020260   مورخ   02/22/ 1395  آقاي حمید بیک زاده شهرکی به شناسنامه 
شماره 806 کدملی 1286894808 صادره اصفهان فرزند فرج اله در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,96 مترمربع 
پالك شماره1067 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

5- راى شماره  10674 1395603020260   مورخ  1395/06/27 آقاي  بهروز دانشور به شناسنامه شماره 1399 
کدملی 1288120648 صادره حوزه 4 اصفهان فرزند حیدر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  59,35  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از 14986 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
6- راى شماره  10487 1395603020260   مورخ  21 /1395/06 آقاي سعید گرجی به شناسنامه شماره 1348 
کدملی 1286079977 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   92   مترمربع 
پالك شماره  6  فرعی از    15181 اصلی واقع در بخش  5  ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى  رضا مالئى دستجردى و عذرا مجلسى
7- راى شــماره  09070 1394603020260 مورخ 1395/05/25 عباس آقا بزرکی دلیگانی به شناسنامه شماره 
30 کدملی 5110478686 صادره شاهین شهر  فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب  ساختمان  به مساحت   160,93 
مترمربع پالك شماره    4   فرعی از   15100  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
8- راى شماره   09284 1395603020260مورخ   1395/05/29 خانم رقیه فتحی حسین آبادي به شناسنامه شماره 
13 کدملی 1111574618 صادره فالورجان فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
130,40   مترمربع پالك شماره   60   فرعی از   14874   اصلی واقع در بخش  5  ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حبیب اله یزدان شاهمراد    
9- راى شماره  09283 1395603020260   مورخ   1395/05/29  آقاي  حسین امیري باغبادرانی به شناسنامه 
شماره 525 کدملی 1286404878 صادره اصفهان فرزند براتعلی در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت   130,40  مترمربع پالك شماره      60   فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حبیب اله یزدان شاهمراد    
10- راى شــماره  03875 1395603020260   مورخ   1395/02/30 آقاي اکبر یزدانی به شناسنامه شماره 740 
کدملی 1286950937 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در  ششــدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   162,88   

مترمربع پالك شماره    15182   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
11- راي شــماره *09074 1395603020260  مورخ   1395/05/25  قاي امیر حسین حلبی ساز اصفهانی به 
شناسنامه شماره 2733 کدملی 1292555815 صادره فرزند محمد در ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت 
60,94 مترمربع پالك شماره  14986   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
12- راى شماره  09996 1395603020260   مورخ   1395/06/11 آقاي  ماهرخ ایزدي به شناسنامه شماره 1914 
کدملی 5159350497 صادره المرد  فرزند عبداهللا در  ششــدانگ  یک باب   خانه به مساحت 106,10   مترمربع 
پالك شماره    13568 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمد زارعى شمس آبادى
13- راى شــماره  05441 1395603020260   مورخ   1395/03/11  آقاي  باقر شاه نظري  به شناسنامه شماره 
6690 کدملی 1140629514 صادره خمینی شهر فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
133,70 مترمربع پالك شــماره 59 و 60 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
14- راى شماره 05443 1395603020260   مورخ   03/11/ 1395 خانم فخرالسادات میرلوحیان به شناسنامه 
شماره 104 کدملی 1141841411 صادره خمینی شهر فرزند سیدجعفر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 133,70 مترمربع پالك شماره 59 و 60 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
15- راى شماره  06432 1395603020260   مورخ   03/30/ 1395  خانم زهرا جعفریان صدیق به شناسنامه شماره 
1732 کدملی 1284957780 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت 190 
مترمربع پالك شماره - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
اصالحــى  راى  و   1395  /03/26 مــورخ      139603020260  06217 شــماره    راى   -16
شــماره139560302026010792 مورخ 1395/6/29 خانم آیناز وحدانی به شناســنامه شماره 1372 کدملی 
1377360911 صادره تبریز فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193,25 مترمربع پالك شماره- 

فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
17- راى شماره 10624  1395603020260   مورخ  06/25/ 1395  آقاي عبدالعلی سرملی سعیدي به شناسنامه 
شماره 12264 کدملی 1840110041 صادره ایذه فرزند سلطانمراد در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   155,75 
مترمربع پالك شــماره 21  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
18- راى شماره  10015 139603020260   مورخ  06/11/ 1395   آقاي  محمد مهدي مارانی به شناسنامه شماره 
42 کدملی 1290209111 صادره اصفهان فرزند محمد حســن در  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 504,60 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
19- راى شــماره  10018 1395603020260   مورخ  06/11/ 1395  آقاي رســول مارانی به شناسنامه شماره 
1566 کدملی 1286012147 صادره اصفهان فرزند محمد حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   504,60 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
20- راى شماره 10019 1395603020260   مورخ  06/11/ 1395  آقاي  محمد تقی مارانی به شناسنامه شماره 
56 کدملی 1290331375 صادره اصفهان فرزند محمد حســن در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   504,60 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
21- راى شماره 37109 1394603020260   مورخ   1394/12/22 آقاي جمشید کامیابی فرد به شناسنامه شماره 5 
کدملی 1286619361 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
273,14 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
22- راى شــماره 37113 1394603020260    مورخ   1394/12/22  خانم سهیال گردنیان به شناسنامه شماره 
52481 کدملی 1280948345 صادره اصفهان فرزند بمانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 273,14 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
23- راى شماره 06936 1395603020260    مورخ   1395/04/10 خانم مهري اختریان به شناسنامه شماره 3115 
کدملی 1286770394 صادره اصفهان فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
90,70   مترمربع پالك شماره    155 فرعی از     15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى زارعى   
24- راى شــماره  06937 1395603020260   مــورخ  10 /1395/04  آقــاي احمدرضــا پیرســتانی 
به شناســنامه شــماره 38 کدملــی 1286709970 صــادره اصفهــان فرزند مرتضی در ســه دانگ مشــاع 
از   ششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت   90,70   مترمربع پالك شــماره   155  فرعــی از     15177  اصلی 
واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهــان خریــدارى مبایعــه نامه عــادى مــع الواســطه از مالک رســمى آقاى 

مهدى زارعى   
25- راى شماره   32893 1394603020260   مورخ   1394/10/16 آقاي حسین پهلوانی نژآدخوابجانی به شناسنامه 
شماره 59510 کدملی 1281694622 صادره اصفهان فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 51,40  

مترمربع پالك شــماره 15182 و 15182,4  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمعلى پهلوانى نژاد خوابجانى

26- راى شماره 07824 1395603020260   مورخ  29 /1395/04  آقاي  علی رضا منصوري به شناسنامه شماره 
2628 کدملی 1283532778 صادره اصفهان فرزند براتعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع 
پالك شماره60 فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى یداله ابراهیمى آفارانى
27- راى شماره  09997 1395603020260   مورخ   1395/06/11 آقاي علی قربانی به شناسنامه شماره 70173 
کدملی 1281800104 صادره اصفهان فرزند منوچهر در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   126,45  مترمربع 
پالك شماره  5  فرعی از  13881  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى صغرى سطان فراست
28- راى شماره 10866 1395603020260   مورخ   1395/06/31  خانم جمیله مرودشت به شناسنامه شماره 2399 
کدملی 1818155311 صادره آبادان فرزند مندنی در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  68,70  مترمربع 
پالك شماره    15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى    محمد جعفر على جانیان
29- راي شماره  08377 1395603020260   مورخ  1395/05/07 محمد قلی بند به شناسنامه شماره 418 کدملی 
0558361439 صادره خمین فرزند عبدالرضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  200 مترمربع پالك شماره     
15189   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى حاج 

حسن صدرى نیا     
30- راى شماره  09282 1395603020260   مورخ   1395/05/29  آقاي علی اصغر اعرابی جشوقانی به شناسنامه 
شماره 63 کدملی 5659551084 صادره  اصفهان فرزند علی اکبر در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  128,70  
مترمربع پالك شماره   91   فرعی از       14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج ابراهیم طالکوب           
31- راى شماره  10310 1395603020260   مورخ  1395/06/17   آقاي سید مجید عالالدین به شناسنامه شماره 
77 کدملی 1285828097 صادره  اصفهان فرزند سید علی در  ششــدانگ  یک باب  خانه  به مساحت   200,20   
مترمربع پالك شماره 14017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حسین بنکدار پور و منیژه بنکدار پور
32- راى شــماره  08383 1395603020260  مورخ   05/07/ 1395 آقاي فرشاد کاظمی به شناسنامه شماره 
21880 کدملی 1292136081 صادره اصفهان  فرزند احمدرضا در  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  255,75    مترمربع پالك شماره    21 و 170  فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
33- راى شماره  08384 1395603020260   مورخ   05/07/ 1395آقاي فرزاد کاظمی به شناسنامه شماره 21879 
کدملی 1292136073 صادره  اصفهان فرزند احمدرضا در  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
255,75    مترمربع پالك شماره    21 و 170     فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
34- راى شماره 08385 1395603020260  مورخ  05/07/ 1395 آقاي فرهاد کاظمی به شناسنامه شماره 21878 
کدملی 1292136065 صادره اصفهان  فرزند احمدرضا در  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
255,75    مترمربع پالك شماره    21 و 170     فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
35- راى شــماره  10829 1395603020260  مورخ 1395/06/29 آقاي مصطفی فاتحی به شناسنامه شماره 
1797 کدملی 1287134051 صادره اصفهان فرزند محمدحسین در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   
222,73   مترمربع پالك شماره  208  فرعی از   14874        اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
36- راى شماره  09166 1395603020260   مورخ   1395/05/27  آقاي فرهاد یزدي دلیگانی به شناسنامه شماره 
539 کدملی 6609670821 صادره  دولت آباد فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت  147,70  مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
37- راى شــماره 09167 1395603020260   مورخ   05/27/ 1395  آقاي مهرداد یزدي دلیگانی به شناسنامه 
شماره 93 کدملی 6609899551 صادره برخوار فرزند رمضان در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت   147,70  مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
38- راى شماره  10835 1395603020260   مورخ  06/31/ 1395   خانم لیال شهابی به شناسنامه شماره 2890 
کدملی 1285997468 صادره اصفهان فرزند نظرعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه    به مساحت  
118,70   مترمربع پالك شماره  5   فرعی از    14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
39- راى شماره  10834 1395603020260   مورخ   06/31/ 1395   آقاي ایرج مهرابی به شناسنامه شماره 1404 
کدملی 1286867290 صادره اصفهان فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه    به مساحت  
118,70  مترمربع پالك شماره  5   فرعی از    14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
40- راى شــماره 10684 1395603020260   مورخ   1395/06/27آقاي یداله اصغري کمشه چه به شناسنامه 
شماره 37 کدملی 6609804087 صادره دولت آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
تجارى ادارى به مساحت  73,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14972 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
41- راى شماره 10685 1395603020260   مورخ   1395/06/27احمد اسماعیلی نیسیانی به شناسنامه شماره 
1524 کدملی 1286990432 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
تجارى ادارى به مساحت  73,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14972 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
42- راى شــماره 10797 1395603020260   مورخ   1395/06/29   آقاي مرتضی قاسمی مارانی به شناسنامه 
شماره 4316 کدملی 1287159087 صادره اصفهان فرزند عبداله در ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   145,50  
مترمربع پالك شماره    132  فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
43- راى شــماره  06255 1395603020260   مورخ   1395/03/26    آقاي عباسعلی محمدي امین آبادي به 
شناسنامه شماره 5 کدملی 5110509301 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت  
172,30 مترمربع پالك شماره    413   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى یوسف سلیمانى
44- راى شــماره  10205 1395603020260   مورخ  1395/06/14 آقاي  عباسعلی زارعان به شناسنامه شماره 
71962 کدملی 1281817589 صادره اصفهان فرزند مصطفی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   271,45 مترمربع پالك شماره17   فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
45- راى شماره  10206 1395603020260   مورخ  1395/06/14 خانم زهره حق شناس آدرمنابادي به شناسنامه 
شماره 1344 کدملی 1290977852 صادره اصفهان فرزند مرتضی  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   271,45 مترمربع پالك شــماره17   فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
46- راى شــماره  09240 1395603020260   مورخ   1395/05/28 آقاي محسن فوالدگر به شناسنامه شماره 
41058 کدملی 1280836148 صادره اصفهان فرزند حسنعلی در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  527,50  
مترمربع پالك شماره   11    فرعی از  452   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى احمدرضا غالمى دهنوى    
47- راى شماره 10769 1395603020260   مورخ  29 /1395/06 آقاي سید رضا باقري به شناسنامه شماره 5 
کدملی 1129787966 صادره فریدونشهر فرزند  ماشاءاله در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   96,80  
مترمربع پالك شــماره   716 فرعی از  99   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
48- راى شــماره 09991 1395603020260   مورخ   1395/06/10 آقاي مسعود پورغالمحسین به شناسنامه 
شماره 354 کدملی 1288082185 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در  ششدانگ  یک قطعه زمین با مستحدثات آن  
به مساحت 176,30 مترمربع پالك 41 شماره فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالحسین امیدیان
49- راى شماره  10014 1395603020260   مورخ   1395/06/11 آقاي جهانبخش قاسمی به شناسنامه شماره 38 
کدملی 1159829063 صادره  فریدن فرزند احمدقلی در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  178,20  مترمربع 
پالك شماره   459    فرعی از   14874      اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
50- راى شماره 10012 1395603020260   مورخ   1395/06/11 خانم سعیده حق شناس جزي به شناسنامه 
شماره 1267 کدملی 1286808723 صادره اصفهان فرزند نصراله در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  257,37  
مترمربع پالك شــماره  111  فرعی از           14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
51- راى شماره   07568 1395603020260   مورخ   1395/04/23  آقاي مرتضی پسته به شناسنامه شماره 632 
کدملی 1286515556 صادره اصفهان فرزند رحیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   84,17   مترمربع پالك 

شماره  111   فرعی از      14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
52- راى شماره  06930 1395603020260   مورخ   1395/04/10 آقاي علی غریب قلعه تکی به شناسنامه شماره 
1 کدملی 6339628801 صادره شهرکرد فرزند صفر در  ششدانگ  یک باب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت     
149,52   مترمربع پالك شــماره   377 و 381      فرعی از  15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
53- راى شــماره  07939 1395603020260   مورخ   1395/04/31 آقاي محمدجعفر عسگري به شناسنامه 
شماره 492 کدملی 1141465116 صادره   خمینى شهر فرزند علی اصغر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
100,53   مترمربع پالك شماره  14928 اصلى واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
54- راى شماره 06933 1395603020260   مورخ   1395/04/10 خانم مهري حیدري دولت آبادي به شناسنامه 
شماره 44450 کدملی 1280870095 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   145,80  
مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى تقى ناقه مورنانى     
55- راى شماره  08375 1395603020260   مورخ   1395/05/07 آقاي اکبر مالباقریان طالخونچه به شناسنامه 
شماره 47 کدملی 5419481340 صادره شــهرضا فرزند کریم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   216,19  

مترمربع پالك شماره  15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
56- راى شــماره 05836 1395603020260   مورخ 1395/03/19 خانم سعیده شاهرخ اصفهانی به شناسنامه 
شماره 7696 کدملی 1293299618 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   319,15  مترمربع پالك شماره     13580   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
57- راى شــماره  05835 1395603020260   مورخ 1395/03/19 خانم سپیده شاهرخ اصفهانی به شناسنامه 
شماره 1270590065 کدملی 1270590065 صادره اصفهان  فرزند احمد در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   319,15   مترمربع پالك شــماره     13580    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
58– راى شماره   05971 1395603020260   مورخ   1395/03/23  آقاي بهروز افضلی محمد آبادي به شناسنامه 
شماره 14842 کدملی 1140521802 صادره خمینى شهر  فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  96,75  مترمربع پالك شماره   315      فرعی از   15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
59- راى شــماره  05970 1395603020260   مورخ   1395/03/23  خانم مرضیه امین الرعایا به شناســنامه 
شماره 3167 کدملی 1287077684 صادره اصفهان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت    96,75 مترمربع پالك شماره   315      فرعی از   15187  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
60- راى شماره  015111 1395603020260   مورخ   1395/02/01  خانم زهرا تقیان به شناسنامه شماره 18379 
کدملی 0059014571 صادره تهران فرزند ذبیح اهللا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   89,60   مترمربع پالك 
شماره   34  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى بانو بیگم آغا امین الرعایائى    
61- راى شماره 07933 1395603020260   مورخ   1395/04/31  خانم عزت آگاهی کشه به شناسنامه شماره 
1413 کدملی 1286313538 صادره اصفهان  فرزند میرزا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   74,42  مترمربع 
پالك شماره    37  فرعی از  15179   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى اکبر بهلول     
62- راى شماره  34469 1394603020260   مورخ   1394/11/10 آقاي احمد اسمعیلی جمالوئی به شناسنامه 
شماره 10 کدملی 5759878832 صادره فریدن فرزند محمدرضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  94,70   مترمربع پالك شماره      13900    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى بانو فاطمه شیروانى  
63- راى شماره  34470 1394603020260   مورخ  1394/11/10آقاي مالک اسمعیلی جمالوئی به شناسنامه 
شماره 1484 کدملی 5759317075 صادره داران فرزند محمدرضا در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   94,70  مترمربع پالك شماره      13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى بانو فاطمه شیروانى  
64- راى شماره   06768 1395603020260   مورخ 1395/04/03  آقاي حسن محمدي جو به شناسنامه شماره 
84 کدملی 1229268391 صادره خوانسار فرزند حیدرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  54,09    مترمربع 
پالك شماره   15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن چلوئى که متقاضى نام خانوادگى خود را از چلوئى  به محمدى جو تغییر داده است
65- راى شماره   05912 1395603020260   مورخ 1395/03/21  آقاي عبا سقلی فتاحی وانانی به شناسنامه شماره 
37 کدملی 4621954407 صادره شهرکرد فرزند دیدار در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 190,57  مترمربع 
پالك شماره  24   فرعی از   14458       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى ارشاد شیرانى بید آبادى
66- راى شــماره   05769 1395603020260   مورخ 1395/03/18  آقاي ســید رضا شریعتی نجف آبادي به 
شناسنامه شماره 583 کدملی 0938587315 صادره مشهد فرزند سید محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
320,57   مترمربع پالك شــماره   47  فرعی از      14874   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
67-راى شــماره   10844 1395603020260   مورخ 1395/06/31 خانم مونس آغا قدوســی شمس آبادي به 
شناسنامه شماره 1040 کدملی 1283962705 صادره اصفهان فرزند بمانعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به 
مساحت     139,55    مترمربع پالك شماره  1  فرعی از      13992  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بمانعلى قدوسى شمس آبادى
68- راى شماره   09218 1395603020260   مورخ 1395/05/28 آقاي  اصغر حیدري هراتمه به شناسنامه شماره 
13 کدملی 5419566567 صادره مبارکه  فرزند مهدي در  ششــدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   103,16  
مترمربع پالك شماره   13851   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  محمد اله دادى
69-  راى شماره   09998 1395603020260   مورخ 1395/06/11 آقاي رضا کریمی به شناسنامه شماره 110 
کدملی 6299525835 صادره اصفهان فرزند اسفندیار در  ششدانگ  یک باب  ســاختمان   به مساحت   90,45   
مترمربع پالك شماره    13900    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  حسین امین الرعایائى  
70- راى شــماره   01050 1395603020260   مــورخ 1395/01/25 خانــم فاطمــه مــرادي زاده 
بــه شناســنامه شــماره 3634 کدملــی 1970431830 صــادره مســجد ســلیمان فرزنــد احمدعلی در 
ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   193,95  مترمربع پالك شــماره   
107      فرعــی از  14458  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان که خــود متقاضى مالک رســمى

 مى باشد   
71- راى شــماره  01051  1395603020260   مــورخ    1395/01/25 آقــاي آیــت اهللا علــی 
بیگــی مرغملکی بــه شناســنامه شــماره 41 کدملــی 4622037734 صــادره شــهرکرد فرزند اســداهللا 
در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   193,95  مترمربع پالك شــماره   
107      فرعــی از   14458 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان که خــود متقاضى مالک رســمى 

مى باشد   
72- راى شماره   09994 1395603020260   مورخ    1395/06/11 آقاي رضا معینی فارسانی به شناسنامه شماره 
633 کدملی 1287743293 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   108,85   مترمربع 
پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى  محمد عى امین الرعایائى یمینى
73- راى شماره   10330 1395603020260   مورخ    1395/06/17 خانم عصمت شکراللهی به شناسنامه شماره 
816 کدملی 1754108881 صادره اهواز فرزند امیرآقا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  164  مترمربع پالك 
شــماره 504  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى  اکبر روحانى اصفهانى
74- راى شماره   10626 1395603020260   مورخ  1395/06/25 خانم مهري افیونی به شناسنامه شماره 1038 
کدملی 1286969859 صادره اصفهان  فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 90,66   مترمربع پالك 
شماره  269 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى خانم عصمت نجفى
75- راى شــماره   10581 1395603020260   مورخ    1395/06/24 خانم زهره فردوسی ریزي به شناسنامه 
شــماره 1729 کدملی 1285621298 صادره اصفهان فرزند محمدتقی در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  
43,40  مترمربع پالك شماره  115 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
76- راى شــماره   29815 1394603020260   مورخ    1394/08/25 خانم زهره کریمی چشمه اجمد رضائی 
به شناســنامه شــماره 231 کدملی 1285606310 صادره اصفهان فرزند رضا نســبت به ششــدانگ یکباب 
ساختمان مســکونى تجارى به مســاحت 89,2 مترمربع  قســمتى ازپالك شــماره84 فرعی از14039 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقــاى  رضا زارعى 

شمس ابادى
77- راى شماره   07522 1395603020260   مورخ  1395/04/22 خانم پروانه بیکدلی به شناسنامه شماره 1322 
کدملی 0050302272 صادره تهران فرزند یوسفعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 206,80مترمربع 
پالك شماره 12فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رحیم آتشى دلیگانى
-78 راى شماره   08940 1395603020260   مورخ    1395/05/23 آقاي  محمد رضا بهلولی زفره ئى به شناسنامه 
شماره 347 کدملی 5419139103 صادره مبارکه فرزند یداله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 48,34 مترمربع 
پالك شــماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى یحیى مختارى
-79راى شماره   10317 1395603020260   مورخ    1395/06/17 آقاي قدیر علی سلطانی رنانی به شناسنامه 
شــماره 10352 کدملی 1283213338 صادره  خمینى شهر فرزند رحیم در ششــدانگ  یک باب  ساختمان   به 
مساحت    218,45     مترمربع پالك شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
-80 راى شماره   07888 1395603020260   مورخ    1395/04/30  آقاي علی اکبر عطائی کچوئی به شناسنامه 
شماره 1 کدملی 1171052944 صادره لنجان فرزند محمدعلی در  ششــدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت   
181,77      مترمربع پالك شماره    315    فرعی از   14916  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
81- راى شماره   10617 1394603020260   مورخ    06/25/ 1394 آقاي  حسنعلی شریفی به شناسنامه شماره 
1884 کدملی 1287101348 صادره اصفهان فرزند شریف در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  135,25  
مترمربع پالك شــماره 10  فرعی از 15128 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
82- راى شماره   10621 1395603020260   مورخ    1395/06/25 آقاي علیرضا دهقانی حبیب آبادي به شناسنامه 
شماره 2386 کدملی 1286794935 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  80,67  
مترمربع پالك شماره 1  فرعی از 15187 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
83- راى شماره   10000 1395603020260   مورخ    1395/06/11  آقاي غالمعلی زارعی به شناسنامه شماره 
2393 کدملی 1286877091 صادره  اصفهان فرزند رجبعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   64,10      
مترمربع پالك شماره   284   فرعی از    14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسینعلى عابدى سودانى  
84- راى شماره   10828 1395603020260   مورخ    1395/06/29  خانم زهرا اژدر دستنائی به شناسنامه شماره 
7 کدملی 1291689834 صادره  اصفهان فرزند کرمعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   118,15      
مترمربع پالك شماره   34  فرعی از   14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
85- راى شماره   10422 1395603020260   مورخ    1395/06/18 آقاي عباس شاهی به شناسنامه شماره 296 
کدملی 1286908061 صادره اصفهان  فرزند مرتضی در ششــدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   230,66   
مترمربع پالك شماره   82  فرعی از     15187  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى حسن فنائى که 

نامبرده فوت و مسعود احدى از وراث  با قولنامه عادى را مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
86- راى شماره   10782 1395603020260   مورخ    1395/06/29  آقاي حسین ربیعی قهفرخی به شناسنامه 
شماره 9368 کدملی 4620679798 صادره شهرکرد  فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت 
180    مترمربع پالك شماره    309    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى  نسرین امیر معظمى
87- راى شماره   34332 1394603020260   مورخ    1394/011/07 آقاي علیرضا دري دولت آبادي به شناسنامه 
شماره 225 کدملی 5110009023 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239,30 مترمربع 
پالك شماره  413 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

حسینعلى عابدینى فرزند تقى
88-راى شماره   37037 1394603020260   مورخ    1394/12/19  خانم فاطمه کی همایون به شناسنامه شماره 
9384 کدملی 1750857741 صادره اهواز فرزند سیدحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  54,57  مترمربع 

پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
89- راى شماره   11951 1395603020260   مورخ    1395/07/17  آقاي علی صالحی رزوه به شناسنامه شماره 
63 کدملی 5759791370 صادره چادگان فرزند بهرام در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  79,43  مترمربع 
پالك شماره  39 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى شکراله گوانجى
90- راى شــماره   10846 1395603020260   مورخ 1395/06/31 آقاي سید احمد صفی اللهی به شناسنامه 
شماره 883 کدملی 1284552632 صادره اصفهان فرزند سیدقاسم در ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت 26,50   
مترمربع پالك شماره   13900    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى ملک خانم بلوچستانى زاده
91- راى شــماره   07572 1395603020260   مــورخ 1395/04/23  آقــاي علــی رضــا 
نــواب دانشــمند بــه شناســنامه شــماره 5389 کدملــی 1283545993 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عباس در  ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب  ســاختمان بــه مســاحت     191,59  مترمربع 
پــالك شــماره   13385  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهان کــه خــود متقاضى مالک رســمى

 مى باشد   
92- راى شماره   07571 1395603020260   مورخ 1395/04/23  آقاي حمیدرضا نواب دانشمند به شناسنامه 
شماره 420 کدملی 1290997012 صادره اصفهان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان 
به مساحت     191,59    مترمربع پالك شــماره      13385  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
93- راى شماره   05913 1395603020260   مورخ    1395/03/21 آقاي مهدي سلمان به شناسنامه شماره 809 
کدملی 0321948556 صادره کرج فرزند عباسعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   82,11  مترمربع پالك 
شماره  93     فرعی از  14915    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى ابراهیم طال کوب 
94- راى شماره   08376 1395603020260   مورخ    1395/05/07 آقاي عباس دري به شناسنامه شماره 176 
کدملی 1291049614 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   160  مترمربع پالك 

شماره  61 و 115  فرعی از  14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
95- راى شماره  103888 1395603020260   مورخ    1395/06/17  خانم عفت شعبانی پوده به شناسنامه شماره 
29 کدملی 5129808134 صادره  سمیرم سفلى فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان 
به مساحت    317,37  مترمربع پالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
96- راى شــماره 103777 1395603020260   مــورخ  08 /06/ 1395 آقــاي غالمرضــا 
قاســمی تودشــکچوئی بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 5659555705 صــادره اصفهــان فرزنــد 
علی اکبر در  ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب  ســاختمان  بــه مســاحت  317,37  مترمربع 
پــالك شــماره 15182  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبت اصفهــان کــه خــود متقاضى مالک رســمى 

مى باشد   
97- راى شــماره  10861 1395603020260   مــورخ  31 /06/ 1395 آقاي حســن جعفرپور به شناســنامه 
شــماره 111 کدملی 1140959026 صادره خمینی شــهر فرزند عباس آقا در ششــدانگ  یک بــاب   خانه به 
مســاحت   206,50      مترمربع پالك شــماره   55   فرعــی از  14874  اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى مســعود احمدى. م الف: 25550 تاریخ انتشار 
نوبت  اول:      95/08/22  تاریخ انتشــار نوبــت دوم:   95/09/07    ایروانى  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك

 شمال اصفهان/8/996 



1212ویژهویژه 2815 یک شنبه  7 آذر ماه 

ساسان اکبرزاده

فوالد مبارکه اصفهان، قهرمان مسابقات تکواندو  کارگران 
کشور شد و قزوین و کرمانشاه به ترتیب در مکان هاى دوم 
و سوم ایستادند.هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان 
اصفهان زیر نظر فدارسیون ورزش کارگرى کشور، این بار 
برگزارکننده مسابقات تکواندو قهرمانى کارگران کشور در 
مجموعه ورزشى اختصاصى فوالد مبارکه در صفائیه بود. 

به گفته سرپرست این مسابقات، مسابقات کاراته قهرمانى 
کارگران کشور با شــرکت 110 تکواندوکار از 20 استان 
کشور در دو بخش پومسه و مبارزه، به مدت دو روز برگزار 

شد. 
عبدا... شــاطرى مى گوید: قرار بود 22 اســتان در این 
مسابقات شرکت کنند که استان هاى زنجان و اردبیل از 

شرکت در مسابقات انصراف دادند. 
وى با بیان اینکه این دوره از مســابقات از کیفیت بسیار 
خوبى برخوردار بود گفت: مســابقات تکواندو قهرمانى 
کارگران کشور در بخش پومسه در سه رده سنى 21 تا 30 
سال، 31 تا 40 سال و 40 سال به باال برگزار شد و در نتیجه 
در رده سنى 21 تا 30 سال حسین بهشتى از فوالد مبارکه 
اصفهان به مدال طال رسید، علیرضا رستمى از قزوین نقره 
گرفت و سهیل نوذرى از البرز به مدال برنز دست یافت. در 
رده سنى 31 تا 40 سال منصور امامیان فر از فوالد مبارکه 
اصفهان طال گرفت، حسین دهقان فر از البرز و علیرضا 

جالبى از تهران به ترتیب نقره و برنز گرفتند. 

در رده سنى 41 سال به باال هم ســعید خانیان از فوالد 
مبارکه اصفهان به مدال طال دست یافت، مهدى پشتواره 
از تهران به نقره رســید و فرشــاد مکوندى از البرز برنز 

دریافت کرد. 
شاطرى ادامه داد: در مسابقات تکواندو قهرمانى کارگران 
کشور و در بخش کیورگى یا مبارزه که در چهار وزن برگزار 
شد هم در وزن 58- کیلوگرم پدرام حسن پور از قزوین به 
مدال طال رسید، حسن حسین پور از فارس نقره گرفت و 
مدال برنز مشترکاً به میالد چتا میرزایى از کرمانشاه و سید 

ایوب حسینى از ایالم تعلق گرفت.
در وزن 68- کیلوگرم پیمان بهادرى از خراسان شمالى 
طال گرفت، عادل میرزایى از تهران نقره را از آن خود کرد و 
مدال برنز مشترکاً به مرتضى عاشورى از قزوین و عبدا... 

شجاعیان از سمنان رسید. 
در وزن 80- کیلوگرم مدال طال به حسین فیروزى از البرز 
اختصاص یافت، نقره به میثم اسکندرى از اصفهان رسید 
و مدال برنز نیز مشترکاً به شــهرام بامیران از کرمانشاه و 
امید شاهسوند از خراسان رضوى رســید و در وزن 80+ 
کیلوگرم کوروش صدیقى از کرمانشاه طال گرفت. مدال 
نقره به سیاوش گل شــیرازى از اصفهان رسید و حسین 
لعل کریمى از خراسان رضوى و رضا منتظرى از قزوین 
مشترکاً به برنز دست یافتند.همچنین در این مسابقات در 
مجموع تیم فوالد مبارکه اصفهان با کسب سه مدال طال 
در  پومسه و دو مدال نقره در مبارزه، قهرمان این دوره از 

مسابقات شناخته شد.
شــاطرى از تالش همه دســت اندرکاران این دوره از 
مســابقات به ویژه مهدى ناظمى سرپرســت مجموعه 
ورزشى کارگران شماره 2 (قدس)، احمدرضا سرورى زاده 
خزانه دار هیئت ورزش کارگران اســتان، مجید رحمانى 
مسئول مجموعه صفائیه و همکارانشان، مجید سهیلى، 
رمضانعلى هادیــان و فضل ا... ابراهیمــى و... خالصانه 

قدردانى نمود. 
***

رئیس هیئت ورزش کارگرى اســتان اصفهــان نیز در 
پایان این مســابقات به نصف جهان گفت: مســابقات 
تکواندو قهرمانى کارگران کشــور که به مــدت دو روز 
در اصفهان برگزار شد از کیفیت بســیار خوبى برخوردار 
بود و شــرکت کنندگان در ایــن دوره از مســابقات از 
میزبانى و برگــزارى، ابراز رضایت کردنــد. این در حالى
 بود که بــراى ایــن مســابقات، داوران بیــن المللى

 و ملى به کار گرفته شده بودند و نایب رئیس فدراسیون 
تکواندو کارگران کشور نیز بر این مسابقات نظارت داشت.

جواد شیرانى افزود: در سال 90 که هیئت ورزش کارگران 
استان اصفهان را تحویل گرفتم این هیئت رتبه چهارده 
کشور را داشت، پس از گذشت یک سال، رتبه ما در کشور 
سوم شد ولى پس از آن تاکنون هرسال رتبه اول کشور را 

داشته ایم.
وى ارتقاء ورزش کارگران در اســتان و کشور را از اهداف 
این هیئت برشــمرد و گفت: ما تقریباً در همه رشته هاى 
ورزش کارگرى در کشور، حرف براى گفتن داریم و سه 
برنامه عمرانى، ورزش قهرمانــى کارگرى و همگانى را 

مدنظر داریم.
رئیس هیئت ورزش کارگرى استان اصفهان مى گوید: 
براى داشــتن جامعه کارگرى ســالم، توانستیم ورزش 
کارگرى را در ســطح کارخانجات نهادینه کنیم و در این 
راستا معتقدیم سالمت مســاوى با افزایش بهره ورى در 

کارخانجات است.
وى گفت:  در ورزش قهرمانى و اســتانى همواره شرکت 
مى کنیم و در کلیه رشته هایى که در کشور در رده قهرمانى 
برگزار مى شود مدعى هســتیم. از سوى دیگر در بخش 
عمرانى نیز علیرغم اینکه از اداره ورزش و جوانان استان، 
فدراســیون ورزش کارگرى و اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى هیــچ کمکى نگرفته ایم، توانســتیم با کمک 

مردمى و کسب درآمد از مجموعه هاى فرهنگى ورزشى 
کارگرى استان، کارهاى بزرگ ساختمانى و عمرانى انجام 
دهیم.شیرانى گفت: علیرغم اینکه امروز وضعیت اقتصادى 
خاصى در کشور حاکم است اما کارخانجات با درك باال و 
اینکه باید براى سالمت کارکنان در ورزش هزینه کنند در 

حد مقدورات تاکنون کمک کرده اند. 
وى از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
که همواره پشتیبان و حامى ورزش کارگران بوده تشکر 
کرد و از همه دســت اندرکاران برگزارکننده رشته هاى 
مختلف ورزش کارگران استان بخاطر همکارى شایسته، 

قدردانى نمود.
***

نایب رئیس فدراســیون ورزش کارگران کشــور نیز به 
نصف جهان گفت: ورزش کارگرى امروز در کشور به همت 
هیئت هاى ورزشى در استان ها برگزار و علیرغم پذیرش 
تحمل بارى سنگین، مســابقات در رشته هاى مختلف 

ورزش کارگرى را به شایستگى برگزار کرده اند.
بیژن خراســانى با اظهار تأســف از عــدم ردیف بودجه 
براى ورزش کارگرى مى گویــد: وزارتخانه و ارگان ها و 
سازمان ها به ورزش کارگرى کمک مى کنند اما این کمک 

پاسخگوى ورزش کارگرى در سطح کشور نیست.
وى خاطرنشان کرد: ورزش کارگرى کشور در 30 رشته 
فعال است که این مهم نیازمند امکانات خاص بوده تا براى 

هر 30 رشته ورزشى برنامه به درستى انجام شود.
خراسانى با بیان اینکه مدیران و کارفرمایان باید نگاه خود 
را به ورزش کارگرى تغییر دهند گفت: درســت است که 
وضعیت اقتصادى در کشور مطلوب نیست اما کارفرمایان 
باید نگاه ویژه به رشته هاى مختلف ورزش کارگرى داشته 
و بدانند که ســالمت کارگران، بهــره ورى و تولید را در 
کارخانجات افزایش مى دهد. اما متأسفانه شاید 25 درصد 
مدیران و کارفرمایان به فعالیت هاى ورزشى کارگران خود 
توجه دارند و بقیه روى خوش به ورزش کارگرى نشــان 
نمى دهند و معتقدند با پرداختن کارگران به ورزش، زمان 

هدررفته و کار تعطیل مى شود.
نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگرى کشور گفت: ورزش 
کارگرى رسماً از سال 94 عضو فدراسیون جهانى شد و ما 
یک دوره در مسابقات جهانى شرکت کردیم و امید است در 
دومین دوره مسابقات جهانى که در خرداد ماه سال آینده 
برگزار مى شود شرکت کرده و کارگران بتوانند افتخارات 

خوبى را هم کسب کنند. 
خراســانى از کارفرمایان و بخش تولید خواست تا به هر 
شکلى به کمک ورزش کارگرى بیایند و از ورزش کارگرى 

صادقانه حمایت کنند.
وى افزود: با اختصاص فقط 5 میلیارد تومان در ســال، 
ورزش کارگرى مى تواند حرف هاى زیادى براى گفتن 

در میادین ملى و بین المللى داشته باشد.
نایب رئیس فدراســیون ورزش کارگرى به آینده ورزش 
کارگرى بســیار امیدوار بوده و معتقد است دستیابى به 
این مهم بسیار سخت اســت ولى دور ازدسترس نیست 
به شرطى که به سالمت از طریق پرداختن به ورزش پى 
ببریم.خراسانى از همه دست اندرکاران برگزارى مسابقات 
در استان اصفهان که مسابقات را منظم و مرتب و با کیفیت 

برگزار کردند تشکر و قدردانى کرد.
***

استاد على سلمانى عضو تیم ملى تکواندو و دارنده 20 مدال 
جهانى و آسیایى و قهرمان مسابقات جهانى تکواندو که 
اخیراً در پرو برگزار شد به نصف جهان گفت: در مسابقات 
قهرمانى کارگران کشــور، تکواندوکاران شایسته که در 
مسابقات تکواندو و لیگ شرکت مى کنند حضور داشتند و 
این نشان مى دهد مسابقات تکواندو قهرمانى کارگران در 

سطح بسیار باالیى است.
وى افزود: حضور حسین بهشتى از قهرمانان این رشته در 
آسیا، سطح بازى ها را افزایش داده بود. بنابراین از مسئوالن 

انتظار مى رود به این رشته ورزشى در بخش کارگران توجه 
بیشتر داشته و فضاى مناســبى براى انجام تمرینات آنان 
فراهم کنند و نسبت به اعزام آنان به میادین و مسابقات بین 
المللى که مى تواند در ارتقاء ورزش آنان مؤثر باشــد اقدام 

نمایند تا آنها نیز در مسابقات جهانى بدرخشند.
***

حسین بهشتى پومسه کارى که در این مسابقات به قهرمانى 
رسید نیز گفت: امسال براى اولین بار در این مسابقات شرکت 
کردم و همه کســانى که رقیب من بودند نیز در مسابقات 
لیگ حضورداشتند و داراى توانمندى بسیار باالیى بودند 
و معتقدم سطح بازى هاى تکواندوکاران کارگرى کمتر از 

تکواندوکاران مسابقات دسته یک و لیگ نیست. 
بهشتى این راهم گفت که اگر اسپانسر از ورزش تکواندو 
کارگران حمایت کند تکوانــدوکاران کارگر مى توانند در 
مسابقات بین المللى شرکت کرده و باعث سربلندى کشور 

شوند. 
***

منصور امامیان فر پومســه کار دیگرى که از اصفهان به 
قهرمانى رسید مسابقات را بسیار باکیفیت دانست و گفت: 
تکواندوکاران ما در صورت حمایت از این رشــته ورزشى 
باتوجه به استعدادهایشان، مى توانند در میادین مختلف 
ورزشى، روى سکو باشــند. و این مهم، نیازمند حمایت 
مسئوالن است.در پایان این مسابقات، مدال ها و کاپ هاى 

تیم هاى اول تا سوم از سوى مسئوالن به آنان اهدا شد.

فوالد مبارکه اصفهان، قهرمان مسابقات تکواندو  کارگران کشور شد

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده (مرحله اول) نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 2227- 2228- 2230- 2231- 2232- 2233 
همگى مورخ 95/9/2 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 6 قطعه زمین واقع در فاز 5 مسعودآباد با 
کاربرى مسکونى (طبق کارشناسى پیوس ت) به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى با شرایط 50 درصد نقد و مابقى 
در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك 
و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران وبیدگل 
مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد)
1- قطعه زمین شماره 613 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 
2- قطعه زمین شماره 611 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 

3- قطعه زمین شماره 609 به مساحت 147/38 مترمربع جمعاً به مبلغ 750/000/000 ریال. 
4- قطعه زمین شماره 612 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 

5- قطعه زمین شماره 608 به مساحت 143/45 مترمربع جمعاً به مبلغ 730/000/000 ریال. 
6- قطعه زمین شماره 610 به مساحت 151/31 مترمربع جمعاً به مبلغ 760/000/000 ریال.

مهدى غالمى- شهردار گلدشت  

تجدید آگهى مزایده
شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 95/678/ش مورخ 95/7/18 
شوراى محترم اســالمى شهر در نظر دارد نســبت به فروش یک دستگاه 
کامیونت ون نیسان تیپ 2400 شماره انتظامى 13- 129 ع 58 مدل 1387 
به رنگ آبى روغنى- دوگانه سوز به قیمت کارشناسى (پایه) از طریق آگهى 
مزایده اقدام نماید، متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و 
دریافت مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

95/9/24 به شهردارى مراجعه نمایند. 

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر خالدآبادروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر خالدآباد

فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و 
شهادت  امام حسن مجتبى(ع) و هشتمین اختر شهادت  امام حسن مجتبى(ع) و هشتمین اختر 
تابناك اسالم حضرت امام رضا (ع) تسلیت بادتابناك اسالم حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد

الله الله اى بود که با داغ جگر سوخته بود           آتشى در اى بود که با داغ جگر سوخته بود           آتشى در دل سودا زده افروخته بوددل سودا زده افروخته بود
شرم دارم که بگویم تن شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را      خصم با تیر به تابوت به هم مسموم تو را      خصم با تیر به تابوت به هم دوخته بوددوخته بود

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر نیاسرروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر نیاسر

فرا رسیدن رحلت آخرین پیامبر حضرت محمد (ص) و شهادت  فرا رسیدن رحلت آخرین پیامبر حضرت محمد (ص) و شهادت  
امام حسن مجتبى(ع) و شهادت امام رضا (ع)  تسلیت بادامام حسن مجتبى(ع) و شهادت امام رضا (ع)  تسلیت باد

رحلت ناجى انسان ز جهالت باشدرحلت ناجى انسان ز جهالت باشد
مصطفى احمد ما کان کرامت باشدمصطفى احمد ما کان کرامت باشد
به شرافت نبود در دو جهان همتایشبه شرافت نبود در دو جهان همتایش
به سر و سینه بزن هر چه توانت باشدبه سر و سینه بزن هر چه توانت باشد

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر طالخونچهروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر طالخونچه

روابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر دولت آبادروابط عمومى شهردارى  و شوراى اسالمى شهر دولت آباد

زائرىزائرى بارانى ام آقا بدادم مى رسى؟   بى پناهم، خسته ام، بارانى ام آقا بدادم مى رسى؟   بى پناهم، خسته ام،تنهابدادم مى رسى ؟تنهابدادم مى رسى ؟
گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگى ام ضامن گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگى ام ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسى ؟چشمان آهوهابه دادم میرسى ؟

شهادت امام هشتم(ع) بر شما دوست عزیز تسلیت باد شهادت امام هشتم(ع) بر شما دوست عزیز تسلیت باد 

رحلت رسول اکرم (ص)رحلت رسول اکرم (ص)
 و شهادت امام رضا(ع ) و شهادت امام رضا(ع )
 و  امام حسن مجتبى (ع) بر همه شیعیان تسلیت باد و  امام حسن مجتبى (ع) بر همه شیعیان تسلیت باد

رحلت رحمۀ للعالمین آمدهرحلت رحمۀ للعالمین آمده
ناله از قلب جبریل امین آمدهناله از قلب جبریل امین آمده
از مالیک همه آید این زمزمهاز مالیک همه آید این زمزمه
السالم علیک، یا رسول  ا...السالم علیک، یا رسول  ا...

رحلت نبى رحمت تسلیت باد رحلت نبى رحمت تسلیت باد 




