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اصفهان مورد توجه زمین خ واران است

قاطى شدن خون قاتل و مقتولافزایش قیمت محصوالت لبنى ممنوع استویزیت رایگان در درمانگاه هاى فرهنگیانچرا حبوبات در اصفهان گران شد؟حضور پرحاشیه بنیامین بهادرى در شبکه3 حوادثاقتصاداجتماعاستانجهان نما

حاشیه سفر رئیس «محیط جیغ» 
به اصفهان!
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تصاحب زمین ها با سند سازى، جعل اسناد و مدارك وکشت و زرع و تغییر کاربرى 

     

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه استان بخوانید

زندگى ام جاده یک طرفه به سمت مرگ استقلب عبابافى کشور از تپش افتاده است
اینجا نایین است. شــهرى کویرى در اســتان اصفهان. شهرى به 
رنگ خاك با آســمانى آبى و آفتابى درخشان که گهگاه با لکه هاى 
ابر پوشیده مى شود و زمینى که آشکار است و سخاوتمند؛ تو به نایین 
آمده اى تا مسجد جامع را ببینى؛ دو رکعت نماز بخوانى و پس از آن 
به «محمدیه» بروى. همانجا که گلیم و عبا مى بافند تا تنت را گرم و 

زمینت را هموارتر و زیباتر کنند.

در یــک قدمــى چوبــه دار قــرار دارد و شــمارش معکــوس 
براى اعــدام او آغاز شــده اســت. از کارش پشــیمان اســت اما 
دیر شده. خودش هم این را مى داند و سعى مى کند در زندان گذشته اش 

را کمى جبران کند و خود رابراى مرگ آماده. 
پایگاه اطالع رسانى میزان بااین قاتل محکوم به اعدام گفتگویى انجام 

داده که از نظرتان مى گذرد.

تخلف برند مشهور لوازم خانگى کره اى
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بازار سیاه آرد در اصفهان!

8 پروژه شهردارى 
سده لنجان 

به بهره بردارى رسید
در آخرین روز فصل پاییز 95، هشت پروژه عمرانى 
با اعتبارى افزون بر ســه میلیارد و 400 میلیون 
تومان با حضور مسئوالن استان و شهرستان در 

شهر سده لنجان به بهره بردارى رسید.
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روابط نزدیک با همسایگان 
جزو سیاست هاى

 ایران است

قبل از اینکه با تانک 
از روى آدم
 رد شوید

 سئوال 
کنید !
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 رد شوید
 سئوال 
کنید !
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 مراقب بازى بزرگ یک شنبه باشید

پادرمیانى پوتین 
براى نجات ببر زندانى در ایران
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 وزارت کشور، زمان نام نویســى از داوطلبان انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهــورى، پنجمین دوره 
شــوراهاى اســالمى و میان دوره اى مجلس شوراى 

اسالمى را اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، هنوز 149روز تا زمان برگزارى انتخابات 
سال 1396باقى مانده و بر اساس جدول زمانبندى تعیین 
 شده، داوطلبان شــرکت در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى مى  توانند از 22 تا 26 فروردین ماه به 

مدت پنج روز نسبت به نام نویسى اقدام کنند.
همچنین داوطلبان پس از آنکه صالحیتشــان از سوى 
شوراى نگهبان بررسى و موردتأیید قرار گرفت مى  توانند 
از 8 تا 27 اردیبهشــت ماه به مــدت 20 روز به تبلیغات 

انتخاباتى و تشریح برنامه  هاى خود بپردازند.
براساس اعالم وزارت کشــور، نام نویسى از داوطلبان 
شــرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا نیز از 30 اسفند سال جارى آغاز و تا ششم 
فروردین  سال آینده( 1396 ) ادامه خواهد داشت هرچند 
طرحى در مجلس مطرح اســت که ممکن است زمان 
نام نویســى این انتخابات پیــش از تعطیالت نوروزى

 باشد.
نامزدهاى نهایــى پنجمین دوره انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستا به مدت هفت روز، مهلت تبلیغات 
دارند که زمان تبلیغات آنها از 21 تا 27 اردیبهشــت  ماه 

تعیین شده است.

روابط نزدیک با همسایگان 
جزو سیاست هاى ایران است

اعالم زمان نام نویسى از 
داوطلبان انتخابات

فردا مدل اصولگرایان 
رونمایى مى شود 

مدل جدید اصولگرایان    جام جم آنالین |
براى ورود به انتخابات ریاســت جمهورى آینده روز 

جمعه رونمایى مى شود.
در این مدل جدید برخــالف رویه هاى قبلى ترکیب 
متفاوتى از چهره ها در قالب گروهى 12 نفره قرار است 
سازوکار ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهورى را 
بررسى و تعیین کنند. در این گروه حضور یک جوان، 
یک زن و یک روحانى قطعى شده و یکى از معاونان 
یکى از قوا که اخیراً از مسئولیت خود استعفا کرده نیز از 

اعضاى اصلى به شمار مى رود.

جلسه بدون مصوبه 
جامعه روحانیت 

  ایلنا| ســخنگوى جامعه روحانیــت مبارز 
گفت: هیچگونه مصوبه اى در جلسه سه شنبه شب به 
تصویب نرسید.حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
مصباحى مقدم درباره جلسه این تشکل گفت: جلسه 
شــوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز به ریاســت 
آیت ا... موحــدى کرمانى برگزار شــد و هیچگونه 

مصوبه اى در آن به  تصویب نرسید.

ماجراى  اطرافیان احمدى نژاد 
و روحانى

   خبر آنالین | وزیر ارشاد دولت احمدى نژاد 
در مورد اختــالف دیدگاه نزدیــکان رئیس جمهور 
ســابق با اصولگرایان گفت: نزدیــکان احمدى نژاد 
حتى تعبیر افولگرایان را به کار مى بردند و مى گفتند 
اگر هیچکدام از آن کاندیداها انتخاب نشوند، اتفاقى 
نمى افتد. سید محمدحسینی افزود: برخى از اطرافیان 
آقاى احمدى نژاد در سال 92، فکر مى کردند که اگر 
آقاى روحانى رئیس جمهور شود براى ما بهتر است تا 
یک اصولگرا انتخاب شود، گفتند حاال که اصولگرایان 
با ما درگیر هستند و رقابت دارند، اگر روحانى شود، چه 

بسا بهتر باشد. 

انتقاد از رئیس قوه قضائیه 
روى آنتن زنده 

  تابناك | حجــت االســالم والمســلمین 
سیدحسین حســینى قمى کارشناس برنامه«سمت 
خدا» که از شبکه 3 پخش شد به انتقاد از قوه قضائیه 
و آیت ا... آملى الریجانى پرداخت و گفت: من خدمت 
رئیس محترم قوه قضائیــه ارادت دارم اما انتظار این 
است وقتى ایشان ســخنرانى مى کند بگوید فالن 
مشکل قضائى حل شده، نه اینکه به برجام و مسائل 
سیاســى بپردازد. در آن زمینه ها دولت و نیروهاى 

مسلح بیدارند و به وظیفه شان عمل مى کنند.

ثبت لوگوى هما بر 
ایرباس هاى جدید؟

طى هفته هاى گذشــته در برخى از    ایسنا|
شبکه هاى اجتماعى تصاویرى از هواپیماهاى شرکت 
ایرباس منتشر شد که ادعا مى شود با لوگوى ایران ایر و 
ثبت کد رجیسترى رسمى آماده ورود به آسمان ایران 
هســتند؛ موضوعى که هرچند در نگاه اول رد کردن 
آن دشوار اســت اما توضیحات مدیرعامل شرکت 
هواپیمایى جمهورى اسالمى (هما) نشان مى دهد که 

هنوز توافق به این مرحله نرسیده است. 

حداد گفت چه بدى دیدى که 
رفتى سمت الریجانى؟

  تابناك |  روزنامه «شــرق» آورده اســت: 
محمدرضا باهنر درباره رقابت الریجانى و حدادعادل 
بر ســر ریاســت مجلس هشــتم، مى گوید: آنجا 
آقاى حداد از مــن گالیه کرد و گفت تــو چه بدى 
از من دیدى که به ســمت آقــاى الریجانى رفتى؟ 
من به دو دلیل به ســمت آقاى الریجانى رفتم که 
یکــى از آنها این بود که احســاس کردم ریاســت 
آقاى حداد شــنا کــردن برخالف جهــت رودخانه

 است.

توئیتر

بنیامین بهادرى (خواننده پاپ) شب یلدا به شبکه3 سیما 
آمد. او در این میهمانى از عباس کیارستمى و فیلمى که 

در آن بازى کرده سخن گفت اما آواز نخواند.
به گزارش ایلنا، بنیامین بهادرى که همزمان با شب یلدا؛ 
بامداد چهارشنبه یکم دى ماه، در برنامه «حرف تو برف» 
شبکه3 سیما با اجراى فرزاد حسنى حضور پیدا کرده بود، 

خاطره جالبى از عباس کیارستمى تعریف کرد.
بنیامین بهــادرى در هنگام باز کردن دیــوان حافظ با 
اشاره به اینکه یکى از بهترین نسخه هاى حافظ، کتاب 
«حافظ به روایت عباس کیارستمى» است؛ گفت: «سال 
1390 در کیش کنسرتى برگزار کردیم و با واسطه یکى 
از دوســتان از عباس کیارســتمى دعوت کردیم تا در 
کنسرت حضور پیدا کند. عباس کیارستمى محبت کرد 
و به کنسرت ما آمد و عکس هم گرفتیم ولى هیچ وقت 
آن عکس را پخش نکردیم. بعد ها به یکى از دوستان ما 
گفته بود؛ من از این پسره «بنیامین» خوشم آمد به دلیل 

اینکه عکسى که از من گرفت را هرگز پخش نکرد. هر 
کس دیگرى  بود آن عکس را فورى پخش مى کرد.»

بنیامین بهادرى افزود: «امروز جاى عباس کیارستمى 
بسیار خالى ا ست هرچند دوست ندارم بگویم که او امروز 

حضور ندارد.»
بنیامین بهــادرى بازیگر فیلم «ســالم بمبئى» افزود: 
«اولین فیلمى که بازى کــردم هم اکنون درحال اکران 
است گرچه به من گفته اند اســم فیلم را نیاورم. من هم 
اسم فیلم را در این برنامه نمى آورم ولى بسیار خوشحالم 

که مردم از فیلم استقبال کردند.»
درحالى که بسیارى از مخاطبان منتظر بودند تا بنیامین 
بهادرى قطعاتى به صورت زنده در این برنامه اجرا کند 
اما او هیچ قطعه اى اجرا نکرد. گفته مى شــود به دلیل 
مخالفت جدى مدیران صداوســیما و شــبکه3 سیما،  
این خواننده پاپ از اجراى قطعــه  در برنامه خوددارى

 کرده است.

مهران مدیــرى در اظهارنظرى رســمى در تلویزیون، 
برداشت هاى سیاسى از موضعگیرى اخیرش را رد کرد 
و ضمن بیان اینکه اساســًا چهره اى سیاسى نیست، از 
عموم مخاطبان خواســت که تا پیش از قضاوت درباره 
اظهاراتش، ابتدا از منظــور و نیتش در بیان برخى تعابیر 

اطمینان حاصل نمایند.
به گزارش تابناك، برنامه «دورهمى» در شــرایطى با 
موضوع «شــجاعت» جمعه 26 آذر ماه از شبکه نسیم 
پخش شــد که مدیرى در کالم آخر خود حرف هایى زد 
که با تأویل و تفسیرهایى همراه شد؛ حرف هایى که البته 
ظرفیت بالقوه چنین برداشت هایى را داشت و برخى از 

ابهامى که در این گفتار بود، سوءاستفاده کردند.
مهران مدیرى با اشــاره به اینکه خیلــى از مردم وقتى 
شــخصى تصادف مى کند نیز به او کمــک مى کنند، 
یادى از شهیدان کرد و متذکر شد که اما حتى نمى توانیم 
تصــورش را بکنیم کــه یک عــده  با چــه جرأتى به 
عملیات هاى بى بازگشت مى رفتند و شجاعت قهرمانان 
دفاع مقدس را به واســطه این ســطح از شجاعت در 

مسئولیت پذیرى تحسین کرد.
مجرى و کارگردان «دورهمى» گفت: «اگر ما بودیم چه 
مى کردیم؛  امروز که شرایط کامًال عادى است جواب آن 
دل و جرأت هاى خارق العاده را با سازشکارى و منفعت 
طلبى مى دهیم. اگر دل و جرأت بعضى از کارها را ندارید 
چرا پســت هایى را مى گیرید که انجام وظایفش دل و 

جرأت مى خواهد! تو که نمى توانى، بتمرگ خانه ات!»
پس از این ســخنان، اکثر جریان هــاى خبرى موافق 
و مخالف دولت، ایــن حرف هاى مدیــرى را به انتقاد 
مدیرى از دولت یازدهم و به طور خاص حسن روحانى و 
محمدجوادظریف تعبیر کردند و در این زمینه به انتقاد یا 

حمایت از این کارگردان پرداختند.

برخــى موضعگیرى هاى ســال ها پیــش مدیرى در 
مجموعه هاى طنزش نظیر انتقاد از غنى سازى اورانیوم 
ایران در خــارج از ایران در مجموعه طنز «شــب هاى 
برره» و به طنز گرفتن اعتصاب مجلس ششــمى هاى 
ردصالحیت شــده در «نقطه چین» باعث شده بود که 
مخالفان و موافقان مدیرى بر این نکته که این حرف ها 

منشأ سیاسى داشــته، تأکید بیشترى کنند و تنها تفاوت 
موضعگیرى مخالفان و موافقان دولت، حمایت یا انتقاد 

از مدیرى بود.
 حواشى براى مدیرى که این روزها فیلم سینمایى اش را 
مى سازد، اینقدر افزایش یافت که در نهایت او برخالف 
رویه اش در مدت بسیار کوتاهى چندین اظهارنظر در این 

زمینه داشت و پس از آنکه روابط عمومى «دورهمى» در 
اطالعیه اى کوتاه تأکید کــرد که منظور مدیرى چنین 
نگاه سیاسى نبوده، شخِص مهران مدیرى نیز در گفتگو 
با  على ضیاء در برنامه «مثبت یک» تأکید کرد که قصد 
موضعگیرى سیاسى نداشته و حرف هاى مطرح شده، 

یک نقد فرهنگى و اجتماعى بوده است.

مدیــرى در گفتگــوى تلفنــى تأکید کــرد: «فضاى
 شــبکه هاى اجتماعى، فضاى به شدت عجیبى است و 
هر حرفى بزنید، برداشت سیاســى مى شود. یک مقدار 
نیز کم لطفى مطبوعات به این مســائل دامن زد. برنامه 
«دورهمى» یــک برنامه فرهنگى و اجتماعى اســت و 
اگر چیزى گفته مى شود، نه پشــت پرده سیاسى دارد، 
نه از سازمان صداوسیما سفارش شده است. ما هر موقع 
درباره مسائل اجتماعى گفته ایم، از مدیرانى گفته ایم که 
کارى نمى کنند و سوءمدیریتى دارند. منظور اینهاست و 
نمى دانم چرا چنین برداشتى شد. همچنان مى گویم اگر 
کسى مسئولیتى در مدیریتى در زمینه اى دارد و نمى تواند 

کارى کند، برود و خانه اش بنشیند.»
مجــرى برنامــه «دورهمى» افــزود: «اینکــه تعبیر 
شــود ما در ســطوح باال حرفــى زدیم، اصــًال نه من 
آدم سیاسى هســتم، نه عالقه اى به این موضوع دارم و
 نه تخصصى در این موضــوع دارم که بخواهم راجع به 
آن حرفى بزنم و همه کسانى که در رده هاى باال زحمت 
مى کشــند، تــالش و همتشــان قابل تقدیر اســت؛

 کما اینکه دیدیدم روى برخى دوستان در مذاکرات یا هر 
چیز دیگرى، چه ســختى اى بود و چه فشار روانى اى را 
تحمل مى کردند و چقدر اذیت شدند  تا یک  چیزهایى 
به ثمر رســید.»  مدیرى تأکید کرد:  «به هر حال من نه  
سیاسى ام، نه در این زمینه تخصصى دارم و اگر حرفى 
هم مى زنم، سیاسى نیست و به کسانى برنخورد و واقعًا 
هم برنخورد. یک عده آمدند جوى را بسازند در حالى که 
"دورهمى" و حرف هایى که مــى زنم صرفًا فرهنگى و 
اجتماعى است. هرکسى را براى کارى درست کردند. من 
فیلمسازى و کار هنرى ام را مى کنم و سیاسیون، سیاسى 
هست ند. امیدوارم قبل از قضاوت، از آدم بپرسند منظورت 
چه بود؛ من یا توضیح مى دهم یا نه، بعد مى توانند با تانک 

از روى آدم رد بشوند.»

«ســرگئى الوروف» وزیر امــور خارجه روســیه در 
گفتگویى تلفنــى با «جان کرى» همتــاى آمریکایى 
خــود وى را از نتایج مذاکرات با محمــد جواد ظریف و 
«مولود چاووش اوغلو» همتایــان ایرانى و ترکیه اى 
خــود آگاه کرد و دو طــرف درباره برجام نیــز مذاکره

 کردند.
به گــزارش ایرنــا، وزارت امور خارجه روســیه اعالم 
کــرد: گفتگــوى تلفنــى الوروف و کرى شــامگاه 
ســه شــنبه به خواســته طرف آمریکایى انجام شــد 
و دو طرف درباره مســائل ســوریه با محوریت حلب 
مذاکــره و تبادل نظــر کردند.وزیر خارجــه آمریکا در 
ابتــداى مکالمه تلفنــى قتل «آندره کارلوف» ســفیر 
روســیه در آنکارا را بــه همتاى روس خود تســلیت 

گفت.دو طرف سپس به تفصیل در باره مناقشه در سوریه 
از جمله مسائل مربوط به عادى سازى اوضاع در نواحى 
شــرقى حلب که در آن تخلیه داوطلبانه ساکنان آن به 

پایان مى رسد، مذاکره کردند.
از ســرگیرى مذاکــرات ســورى- ســورى بــدون 
هرگونــه پیــش شــرط، موضــوع دیگــر مذاکرات 
تلفنى الوروف و کــرى بود و دو طــرف در خصوص 
دورنمــاى آغــاز دور جدیــد گفتگوهــا تبــادل نظر 

کردند.
وزیر خارجه روســیه در ادامه، نتایج دیدار و مذاکرات با 
محمد جواد ظریف و مولود چاووش اوغلو وزیران خارجه 

ایران و ترکیه را براى طرف آمریکایى تشریح کرد.
الوروف توجه طــرف آمریکایــى را بــه برنامه عقد 
موافقتنامه بین دمشــق و گروه هاى معارض و دعوت 
از قزاقستان براى میزبانى مذاکرات سورى- سورى در 
آســتانه به منظور آغاز روند حل و فصل سیاسى مسائل 

سوریه جلب کرد.
وى افزود: این اقدام محرکى براى تسریع در گفتگوهاى 
سورى- سورى تحت نظارت سازمان ملل در ژنو خواهد 
بود که از مدتها پیش به دلیل خواســته هاى تهدیدآمیز 
معارضان مقیم خارج از ســوریه به بن بســت برخورد
 کرده اســت.الوروف و کرى همچنیــن در خصوص 
اجراى برجام و مناقشــه فلســطین- تالویــو گفتگو

 کردند.

مبلغ پنــج میلیــون تومانى عیدى نیســت و کمک 
هزینه رفاهى، آن هم بر اســاس بخشــنامه دولت 

است.
به گــزارش میزان، چند روزى اســت کــه نامه اى 
در فضــاى مجــازى بــا مضمــون پرداخــت پنج 
میلیــون تومان بــه پرســنل شــرکت فرودگاه ها 
به مناســبت میالد پیامبر اکرم (ص) منتشــر شده 

است.
در این نامه آمــده: در اجراى دســتورالعمل ماده 41 
ضوابط اجرایى بودجه ســال 95 ابالغى از ســوى 
وزارت راه و شهرسازى و مصوبه هیئت مدیره شرکت 
فرودگاه ها اجازه داده مى شود به هر یک از کارکنان 
شــاغل رســمى، پیمانى، قراردادى، روزمزد، قانون 

کار، قرارداد مشــخص و معین و کارگــرى مبلغ 50 
میلیون ریال به صورت على الحســاب «به مناسبت 
میالد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)» پرداخت 

شود.
یــدا... آقایــى صائم مدیــر روابط عمومى شــرکت 
فرودگاه و ناوبــرى هوایى ایــران در گفتگو با میزان، 
اظهــار داشــت: این مبلــغ عیدى نیســت و کمک 
هزینه رفاهــى آن هم بر اســاس بخشــنامه دولت 
اســت که به علت آنکــه از ابتداى ســال معوق ماند

ه  به صورت علــى الحســاب پرداخت شــده اما به 
دلیــل آنکه ایــن اقدام با میــالد پیامبــر اکرم (ص) 
همزمــان شــد، برخــى آن را عیــدى تلقــى

 کردند.

مهران مدیرى برخالف همیشه ناچار به پاسخ دادن شد

قبل از اینکه با تانک از روى آدم رد شوید ،سئوال کنید !

حضور پرحاشیه بنیامین بهادرى در شبکه3 مذاکره با ظریف، موضوع تماس الوروف با کرى

ماجراى عیدانه 5 میلیونى شرکت فرودگاه ها

 اول دى ماه امسال موعد برپایى نمایشگاه آثار گنجینه 
موزه هنرهاى معاصر در برلین آلمان بود، اتفاقى که با 
دستور وزیر ارشاد متوقف شد و خسارت هایى را متوجه 

وجهه  ایران در زمینه تعامالت فرهنگى در 
سطح بین المللى خواهد کرد.

به گزارش ایســنا، طبق برنامه ریزى هاى 
انجام شــده قرار بود، موزه هنرهاى معاصر 
تهران بخشــى از گنجینه اش را از مرزهاى 
کشــور خارج کند و در برلین و رم به نمایش 
بگذارد؛ خبرى که رســانه اى شــدن آن، 
واکنش هاى متفاوتــى را در جامعه  هنرى 
درپى داشــت. از واکنش هاى منفى برخى 
هنرمندان، کارشناسان و گالرى دارها گرفته 
تا نگرانى هایى که درباره  بازگشت سالمت 
آثار به کشور مطرح شد و این موضوع را در 

رسانه ها پررنگ کرد.
طبق اعالم قرار بود 30 اثر خارجى و 30 اثر 
ایرانى از گنجینه مــوزه هنرهاى معاصر در 
این نمایشگاه ها به نمایش درآیند. تعداد زیاد 
این آثار و موضوع خارج شــدن آنها از مرز و 

همچنین ارائه نشدن آمار درست و دقیقى از اینکه دقیقًا 
قرار است چه آثارى از کشــور خارج شوند، نگرانى ها را 

بیشتر کرد و واکنش ها ادامه داشت.
قرار بود آثــار از اول دى ماه به مدت ســه ماه در برلین 
بمانند و چهارمــاه هم در رم ایتالیا به نمایش گذاشــته

 شوند.
واکنش هــا آنقدر ادامه داشــت که وزیر امــور خارجه 
جمهورى فدرال آلمــان را هم به واکنش واداشــت. 

«فرانک والتر اشــتاینمایر» در نامه اى به محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشــت که طبق قوانین 
آلمــان، مانند آنچه در مــوزه معاصر تهران مرســوم 
اســت، برگه  ضمانت برگشــت آثار براى این گنجینه 
صادر و در آن تضمین مى شــود تمام آثار باید به موزه 

هنرهاى معاصر تهــران بازگردانده شــود و تا هنگام 
بازگشــت آثار، هیچگونــه شــکایت دادگاهى براى 
تحویل، ضبــط، توقیف و یــا اقدامــات اجرایى مجاز

 نیست.
مجید مالنوروزى مدیرکل دفتر هنرهاى 
تجســمى و رئیس موزه هنرهاى معاصر 
نیــز در گفتگوهاى خــود با رســانه ها، 
تأکید داشــت که هیچ خطرى متوجه آثار 
گنجینه موزه هنرهاى معاصر نمى شــود 
و آنها به ســالمت بــه مــوزه برگردانده 

خواهند شد.
چند روز مانده بــه زمان فرســتادن آثار 
براى برگزارى نمایشگاه در برلین آلمان، 
ســیدرضا صالحى امیرى که پس از على 
جنتــى کار خــود را در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمى آغاز کرده است، از توقف 
این پــروژه براى بررســى هاى بیشــتر 

خبر داد.
تاکنون پس از اظهار نظر وزیر ارشاد مبنى 
بر توقف ارســال آثار، هنوز هیچ اظهار نظر رسمى اى 
درباره  روند پیگیرى این موضوع منتشر نشده و آلمان ها 
که این روزها منتظر دیدن بخشى از آثار گنجینه موزه 
هنرهاى معاصــر در برلین بودند، بــا بدقولى ایرانى ها 

مواجه شده اند.

رئیس جمهورى گفت: روابط نزدیک با همســایگانى 
کــه از لحــاظ اقتصــادى و امنیــت ملــى اهمیت 
فــوق العــاده اى دارنــد جزو سیاســت هــاى ایران

 است.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى پیش از عزیمت به ارمنستان در جمع خبرنگاران 
افزود: این سه کشور که در این ســفر، بازدید مى کنیم 
ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان که در منطقه شمال 
ایران و آســیاى میانه و قفقاز و در واقع همسایه شمالى 
هستند و به یک معنا در پاســخ به سفر رؤساى این سه 
کشور در سال هاى گذشــته و دعوت رسمى آنها براى 

سفر به این کشورهاست.
وى ادامه داد: روابط اقتصادى خوبى با این کشورها داریم 
که قابل توسعه است. در زمینه خدمات فنى - مهندسى 
جمهورى اسالمى ایران آمادگى بسیار خوبى براى فعال 

شدن در این کشورها دارد. 
رئیس جمهورى گفت: ده ها شــرکت در این کشورها 
فعال هســتند و این اســتعداد وجود دارد که تعداد این 
شــرکت ها افزایش پیدا کنند؛ عالوه بر اینکه این سه 
کشــورعضومجمع اقتصادى اوراسیا هســتند و ما در
 ســال هاى اخیر روابط نزدیک ترى را با این مجموعه 

برقرار کرده ایم. 

این بدقولى براى ایران خوب نیست
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رئیس اداره بازرسى و فنى اداره کل داروى سازمان غذا و 
دارو درباره میزان مجاز فرآورده هاى دارویى که هر مسافر 
مى تواند به کشور وارد کند و همچنین ضوابط و چگونگى 

کنترل آنها توضیح داد.
امین مطلبى قمى درباره پدیده داروهاى سوغاتى، گفت: 
گزینه اى بــه عنوان داروهاى ســوغاتى در ایران وجود 
ندارد. همچنین بنابر مــاده 14 قانون مربوط به مقررات 
امور پزشکى، دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى که در 
سال 1334 تصویب شده و نیز بر اساس اصالحیه هاى 
پیرو آن، ورود و ترخیص هر نوع دارو، ماده اولیه دارویى 
و ماده بســته بندى داروى وارداتى توسط افراد حقیقى و 

حقوقى اعم از بخش خصوصى یا دولتى از گمرکات کشور 
مستلزم دریافت مجوز وزارت بهداشت است.

وى در پاسخ به سئوالى درباره میزان دارویى که هر مسافر 
مى تواند وارد کشور کند و نحوه کنترل کیفیت آن، اظهار 
داشت : ترخیص فرآورده هاى دارویى به عنوان مصرف 
شخصى صاحب کاال و با ارائه مدارك پزشکى یا نسخه 
پزشک معالج و همچنین با تشــخیص کارشناس اداره 
بازرسى فنى مجاز است. در عین حال تأکید مى کنم که 
واردات دارو با مقاصد تجارى و غیر از مصرف شخصى 
موضوع این ضوابط نبوده و به طى مراحل قانونى و صدور 

مجزو کتبى این اداره کل نیازمند است.

جانشین رئیس ســازمان نظام وظیفه عمومى نیروى 
انتظامى با اشاره به نام نویسى 160 هزار نفر در مرحله 
دوم طرح پرداخت جریمه غیبت ســربازى، گفت: نام 
نویســى در این طرح تا اطالع بعدى تمدید شد تا تعداد 
نفرات بیشــترى در ســال 95 در این طرح نام نویسى 

کنند.
سردار ابراهیم کریمى اظهار داشت : ثبت نام طرح جریمه 
مشموالن غایب در دو مرحله در سال جارى انجام شد 
که مردادماه، پایان مهلت ثبت نام مرحله اول این طرح 

از مشموالن غایب بود.
وى شروع مرحله دوم این طرح را از مهر امسال عنوان 

کرد و گفت: در این مرحله تاکنــون 160 هزار نفر ثبت 
نام کردند که از این شــمار 40 هزار نفر،کارت معافیت 

دریافت کردند.
سردار کریمى اضافه کرد: بعد از پایان ثبت نام، بررسى 
و راستى آزمایى ها آغاز مى شود و در صورت ضرورت، 

آغاز مرحله سوم را اعالم مى کنیم.
جانشین رئیس ســازمان نظام وظیفه عمومى نیروى 
انتظامى ادامه داد: باید پیامک ها به افراد ارســال شود، 
نواقص کار مورد بررسى قرار گیرد و از سوى دیگر میزان 
واریزى ها نیز مورد بررســى قرار گیرد و در نهایت آغاز 

مرحله سوم را در صورت ضرورت اعالم کنیم.

طرح پرداخت جریمه 
غیبت سربازى تمدید شد

پدیده اى به نام داروهاى 
سوغاتى

جامعه عصبى 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى بر اهمیت نقش گفتگوى 
ملى بر هویت جوانان تأکید کرد و گفت: جامعه وقتى 
گفتگو نمى کند، عصبى اسـت. جامعه بـدون گفتگو 

پرخاشگر است.
سید رضا صالحى امیرى با بیان اینکه مهمترین مسئله 
نسل جوان سامان یابى و هویت یابى این نسل است، 
توضیح داد: سامان یابى از این منظر که ایران به دلیل 
تجربیات گذشـته خود در شرایطى به سـر مى برد که 
پیش بینى تحوالت کار سختى است و براى پیش بینى 
نیازمند یک ساماندهى اجتماعى است. ما باید بتوانیم 
مجموعه اى از نیروهاى مختلف را در تمامى حوزه ها 

از قبیل ورزش، هنر و... ساماندهى کنیم.

تجارت کودکان،رحم اجاره اى
انوشیروان محسـنى بندپى رئیس سازمان بهزیستى 
با تأیید وجود تجارت کودکان از برنامه هاى بهزیستى 
براى جلوگیرى از این تجارت گفت: ترجیح ما این است 
که مادران را بـه گرفتن رحم اجاره اى تشـویق کنیم. 
این مسئله هم باعث مى شـود که درآمدى براى زنان 
بى سرپرست ایجاد شود و هم جلوى سوءاستفاده هاى 

احتمالى گرفته  شود.

بى سوادى اتباع خارجى 
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ریشه کنى بى 
سوادى مختص آموزش و پرورش نیست، اظهار داشت: 
آثار بى سوادى متوجه همه است و امروز سوادآموزى هر 
قابلیت، توانایى و اطالعاتى که براى تجربه زندگى بهتر 

به افراد کمک مى کند را شامل مى شود.
على باقرزاده با اشـاره به اینکه ایران جزو کشورهایى 
است که بیشـترین پذیرش اتباع را دارد که عمده آنها 
غیرقانونى هسـتند، افزود: در تمام دنیا سـخت ترین 
مجازات را براى کسـانى مى دانند که غیرقانونى وارد 
آن کشور مى شوند اما این تسـامح درباره اتباع افغانى 
به خرج داده شده و از سه میلیون نفر اتباع خارجى که 
در کشور وجود دارد، به طور متوسط 60 درصد آنها بى 

سواد هستند.

صدا وسیما و دیگر هیچ 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
صدا و سـیما در انتشـار برخى اخبـار و انعکاس ندادن 
برخى اخبار دیگر و فعالیت هاى سازمان حفاظت محیط 
زیسـت جانبدارانه برخورد مى کند، گفت: بخش هاى 
زیادى از اخبار فعالیت هاى ما در اخبار صدا و سـیما به 

طور گزینشى حذف مى شود.
معصومـه ابتکار اظهـار داشـت: بارهـا از بخش هاى 
خبرى براى حضور در برنامه هـا دعوت کرده ایم؛ ولى 
به جـاى بازتاب اصـل موضـوع و خبر، به حاشـیه آن 
پرداخته اند.مثًال بخشى از حرف هایم را تقطیع کرده و 
پخش مى کنند که یک بار بخاطر این کار، یک بلواى 
قومیتى در شرف وقوع بود. ماجرا از این قرار بود که در 
همایش حقوق محیط زیست ایران سخنرانى داشتم. 
بخش خبرى صدا و سـیما جمله اى را به طور بریده از 
من پخش کرد. یعنى جایى که گفتم تاالب جازموریان 
بین سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان قرار دارد، کلمه 
بلوچسـتان را از جملـه ام بریـده و اینطور مطرح شـد 
که خانم ابتکار به قوم بلوچ توهین کرده اسـت و البته 

موضوع را سریعاً پیگیرى و اصالح کردیم.

فالو، ادمین و پست 
جایگزین پیدا مى کنند 

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسى درباره اقدامات 
این فرهنگستان در معادل یابى براى واژه هاى مرتبط با 
استفاده مردم از شبکه هاى اجتماعى مانند ادمین، فالوئر 
و ...گفت: ما در ضرورت واژه گزینى براى اصطالحات 
فضاى مجازى تردیدى نداریـم و در همین زمینه، در 
فرهنگسـتان کارگروهى مخصوص علوم رایانه اى و 

واژه یابى اصطالحات این حوزه داریم.
غالمعلى حدادعادل معادل فارسى «ادمین» را «مدیر 
گروه (یا کانال)» عنوان و اضافه کرد: برخى از همکاران 
ما اخیراً به جاى واژه «ُپست» که در فضاى مجازى به 
کار مى رود، «فرسته» را پیشنهاد کرده اند که البته این 

واژه و امثال اینها، فعًال در حد پیشنهاد است.

چرك نویس

حکایت برزخ پنج ســاله ببر سیبرى    تسنیم|
هرچند با پایانى خوش همراه بــود اما نگرانى ها از تکرار 
حوادثى مشابه به قوت خود باقى اســت چرا که سوداى 
احیاى ببــر مازنــدران در میانکاله که با شکســتى تلخ 
قربانیانى بــى گناه را به جا گذاشــت همچنان آتش زیر 

خاکستر است.
29 آذر سال گذشته، براى بسیارى از عالقه مندان حیات 
وحش در ایران، روســیه و حتى دیگر کشورها با شادى 
همراه بود چرا که پایانــى خوش بود بر حکایت برزخ پنج 
ســاله بزرگ ترین گربه ســان جهان یعنى ببر سیبرى، 
حکایتى تاریک و تلخ و سرشار از تنهایى که در سال 89 با 

پیشنهاد روس ها به ایران آغاز شد.
روس ها که پروژه احیاى پلنــگ قفقاز را آغاز کرده بودند 
براى بازى هاى المپیک سوچى 2014 که نماد آن پلنگ 
بود، به دو قالده پلنگ احتیاج داشــتند، بنابراین به ایران 
پیشنهاد دادند در قبال دریافت تجهیزاتى مانند تلسکوپ، 
دو قالده پلنگ ایرانى به روسیه بدهد اما هوشنگ ضیایى 
مدرس دانشگاه و کارشناس حیات وحش که به گفته خود 
سال ها رؤیاى احیاى نســل ببر مازندران و شیر ایرانى را 
در سر داشته و همواره یکى از مشاوران سازمان حفاظت 
محیط زیست به حســاب مى آید، به مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست پیشــنهاد داد تا در قبال انتقال دو 
پلنگ به روســیه، به جاى تجهیزات، از روس ها دو قالده 
ببر ســیبرى دریافت کرده، این دو ببر را به محدوده اى 
فنس کشى شده در میانکاله انتقال دهند و با تکثیر آنها، 
زمینه را براى احیاى نسل ببر مازندران در میانکاله فراهم 
آورند تا از یک ســو، ببر را به جنگل هاى شــمال کشور 
برگردانند و از سوى دیگر میانکاله را که سال هاست هدف 
زمین خوارى قرار گرفته به بهانه حضور ببر براى همیشه از 

دست اندازى سودجویان خالص کنند.
هرچند کارشناســان معتقد بودند ببر ســیبرى به لحاظ 
ژنتیکى با ببر منقرض شده مازندران متفاوت بوده و با آب 
و هواى گرم شمال کشور سازگار نیست اما این پیشنهاد، 

سرانجام به مرحله اجرا رسید. 
به ناچار بنا شد تا زمان آماده سازى میانکاله براى ببرهاى 
سیبرى، این جفت زیبا موقتًا در باغ وحش ارم نگهدارى 
شــوند، ببرهایى زیبا که بخت یارشــان نبود و در همان 
روزهاى نخست ورود به باغ وحش با گوشت االغ عراقى 
پذیرایى شــدند. آنطور که بعدها مشخص شد، برخى از 
االغ هاى عراقى که براى تغذیه گربه سانان باغ وحش ارم 
مورد استفاده قرار گرفته بودند، به بیمارى مهلک مشمشه 
مبتال بودند و در نتیجه، فاجعــه اى ناگوار را رقم زدند. ببر 
نر اندکى پس از ورود به باغ وحــش، پس از بروز عالئم 

بیمارى مشمشه با مرگى دردناك تلف شد.
از ببر ماده و شیرهاى باغ وحش که مشکوك به استفاده 
از همان گوشــت آلوده بودند و همچنین از الشه ببر نر، 
خونگیرى به عمــل آمد و از آنجا کــه آن زمان امکانات 
آزمایش مشمشه در ایران فراهم نبود، نمونه هاى خون به 
آلمان ارسال شد اما در کمال تعجب آنچه از آلمان به ایران 
رسید، نتایج آزمایش مشمشه روى 12 ببر بود! در حالى که 
تنها از دو ببر سیبرى خونگیرى شده بود و الباقى نمونه هاى 
خون متعلق به شیرهاى آفریقایى باغ وحش بودند. هرچند 
علت این تفاوت فاحش در نتایج آزمایش هرگز اعالم نشد 
اما شنیده ها حاکى از آن بود که روى تمامى نمونه خون ها 

پیش از ارسال به آلمان به اشتباه نوشته شده بوده «ببر»!
هرچه بود، نتیجه آزمایشــى که از آلمان ارســال شــد، 
نمى توانست معیارى براى تمییز حیوانات سالم از حیوانات 
آلوده باشــد، دیگر زمان رخ دادن فاجعه فرا رسیده بود. 
به دلیل قابل تفکیک نبودن نتایج مثبت و منفى و به منظور 
پاك کردن صورت مسئله، به دستور سازمان دامپزشکى 
تمامى شــیرهاى آفریقایى باغ وحش معدوم شــدند اما 
ببر سیبرى ماده به دلیل ارزش ژنتیکى باال به درخواست 
سازمان حفاظت محیط زیست از معدوم شدن جان سالم 
به در برد و براى انجام آزمایش هاى بعدى و تعیین تکلیف 
به قرنطینه اى غیراســتاندارد در خرابه هاى مجموعه ارم 
منتقل شد؛ سرآغاز برزخ پنج ساله بزرگ ترین گربه سان 

جهان.
از آن زمــان هرگــز توافقى 
میان سازمان حفاظت محیط 
زیست به عنوان متولى این ببر 
و سازمان دامپزشکى به عنوان 
متولى بهداشت عمومى صورت 
نگرفت. مســئوالن سازمان 
دامپزشــکى معتقــد بودنــد 
قرنطینه اى که ماده ببر در آن 
نگهدارى مى شــود از شرایط 
استاندارد الزم براى خونگیرى 
برخوردار نیســت و در صورت 
آلوده بودن حیوان خطر انتقال 
این بیمــارى، جامعه را تهدید 
خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد 
داده بودنــد ســازمان محیط 
زیست این ببر را به جایگاهى 
با استانداردهاى الزم و به دور 
از مناطق مســکونى منتقل 
کند تا خونگیرى در شرایطى 

قابل قبول انجام شــود، شــرطى که هرچند با امضاى 
صورتجلسه اى از ســوى مسئوالن ســازمان حفاظت 
محیط زیست پذیرفته شد اما 
در عمل، مخارج جابه جایى و 
نگهدارى از این ببر در جایگاه 
جدیــد از پایبندى ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت به 
این تعهد ممانعت کرد، حتى 
نامه سرگشاده فعاالن محیط 
زیســت به معصومــه ابتکار 
براى درخواســت وفــاى به 
عهد سازمان حفاظت محیط 
زیســت و انتقال ببر سیبرى 
به جایگاهى با شرایط مناسب 
براى خونگیرى بى نتیجه ماند 
و ابتکار در واکنش به این نامه 
با یک پست اینستاگرامى آب 
پاکى را بر دست عالقه مندان 
این گونه ارزشــمند جانورى 
ریخــت. در ایــن پســت 
اینستاگرامى، ابتکار  تأکید کرد 
در این زمینه، احساســى و یا 

تحت تأثیر فشارهاى رسانه اى تصمیم گیرى نخواهد شد.
این کشمکش ها پنج سال به طول انجامید و ببر سیبرى را 
در قرنطینه اى تاریک واقع در خرابه هاى مجموعه تفریحى 
ارم، با تحلیل عضالنى و مرگ تدریجى روبه رو ساخت، 
ببر زیبایى که با نام روسى «اُلِسیا» به ایران وارد شده بود و 

دوستدارانش او را «ببرى» مى خواندند.
 اما تجمعات، پیگیرى هاى پیاپى و نامه نگارى هاى فعاالن 
زیست محیطى با وزیر بهداشت، فراکسیون محیط زیست 
مجلس شوراى اسالمى و حتى «والدیمیر پوتین» از یک 
سو و پیگیرى هاى رسانه ها از سوى دیگر بى آنکه زمینه ساز 
همکارى سازمان حفاظت محیط زیست شده و موجبات 
انتقال حیــوان را به جایگاهى مناســب براى خونگیرى 
فراهم آورد، سرانجام سبب شد ســازمان دامپزشکى به 
خونگیرى از ببر ســیبرى در همان محل قرنطینه یعنى 

خرابه هاى مجموعه تفریحى ارم رضایت دهد.
نتیجه آزمایش که این بار توسط مؤسسه سرم سازى رازى 
اعالم شده بود منفى از آب در آمد و ماده ببر پس از تحمل 
پنج سال قرنطینه در اتاقکى تاریک و کوچک سرانجام به 
جایگاهى به مساحت حدود 150 مترمربع با حوض آبتنى 
و دیگر تجهیزات الزم براى نگهدارى از ببر در باغ وحش 
تهران منتقل شد تا تولدى دوباره را تجربه کند. ماده ببر 
سیبرى، که پس از انتقال به جایگاه جدید خود، «آفتاب» 

نام گرفت اکنون پس از گذشت یکسال از تولد دوباره خود 
در همسایگى دو ببر بنگال روزگار مى گذراند.

حکایت برزخ «آفتاب» هرچند با پایانى خوش همراه بود 
اما نگرانى ها از تکرار حوادثى مشابه همچنان به قوت خود 
باقى است چرا که سوداى احیاى ببر مازندران در میانکاله 
که با شکســتى تلخ، قربانیانى بى گناه را به جا گذاشت 
همچنان آتش زیر خاکســتر است. ســوداى احیاى ببر 
مازندران، آن هم با نسل ِکشى از ببر سیبرى، همچنان در 
ذهن بسیارى زنده و وسوسه انگیز است و از طرف دیگر، 
روس ها همچنان براى تکرار این معامله مشــتاقند، چرا 
که به خالف پروژه شکســت خورده احیاى ببر مازندران 
در میانکاله، به دنبال انتقال پلنگ هاى ایرانى به سوچى 
و تولد سه توله پلنگ سالم، پروژه احیاى پلنگ قفقاز در 

روسیه با موفقیت همراه شد.
اکنون ســه ماه از ارسال نامه درخواســت دومین مبادله 
پلنگ ایرانى با ببر ســیبرى که مهر سال جارى از روسیه 
به سازمان حفاظت محیط زیست رسیده بود مى گذرد اما 
تنها رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این باره، که 
انتظار مى رفت پاسخى قاطعانه باشد، جمله چند روز پیش 
معصومه ابتکار اســت: «این نامه در حد یک درخواست 
است. ما هنوز نظر خود را اعالم نکرده ایم و در حال بررسى 

آن هستیم.» 

رئیس مرکز ســنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: 
امتحانات ترم اول دانــش آموزان از 4 تا 25 دى 

برگزار مى شود.
عبدالرســول عمــادى اظهار 

داشــت: امتحانات نهایى 
دانش آموزان از چهارم 
دى ماه آغاز مى شود 
و تا بیســت و پنجم 
دى ماه ادامــه دارد 
که نتایج آن چند روز 
بعد از برگزارى آزمون 

اعالم مى شود.
وى با اشاره به چگونگى 

طــرح ســئواالت امتحانات 
نهایى دى ماه امسال بیان داشت: 

سئواالت این دوره کشورى است و با شرایط 
امنیتى طرح مى شود و در اختیار استان ها قرار مى گیرد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در واکنش 
به این ســئوال که آیا آزمون دى ماه امسال 
همانند خرداد ماه با مشکل سختى 
سئواالت مواجه است یا خیر، 
افــزود: امتحانات خرداد 
ماه امســال نــه تنها 
ســخت نبود بلکه 
نســبت به ســال 
گذشــته از افزایش 
اى  نمــره  نیــم 
برخوردار بوده است.

عمــادى در پایــان 
با اشــاره به چگونگى 
برگزارى امتحانات داخلى 
دانش آموزان  گفت:  در این دوره 
طرح ســئواالت به عهده معلمان است و 

تاریخ برگزارى آن اعالم مى شود.

جدیدترین آمار آموزش عالى نشان مى دهد از میزان بیش 
از چهار میلیون دانشجو در کشــور، 54 درصد در بخش 
دولتى تحصیلى مى کنند و گروه علوم انســانى و مقطع 

کارشناسى بیشترین میزان دانشجو در کشور را دارند.
به گزارش مهر، بر اســاس این آمار که مربوط به سال 
94-95 مى شود، از میان چهار میلیون و 348 هزار و 383 
دانشجوى کل کشور، اســتان تهران با تعداد 872 هزار 
و 964 نفر بیشترین میزان دانشجو و استان ایالم با 39 
هزار و 701 نفر کمترین میزان دانشجو را دارد. در استان 
اصفهان هم مجموعاً 298 هزار و 856 دانشجو تحصیل 
مى کنند که بنابر این آمار در هر صد هزار نفر جمعیت این 

استان، پنج هزار و918 دانشجو تحصیل مى کنند. 
همچنین اســتان ســمنان با 14هزار و682 نفر داراى 
بیشترین تعداد دانشجو در صد هزار نفر جمعیت و استان 
سیستان و بلوچستان با سه هزار و648 نفر داراى کمترین 
تعداد دانشــجو در صد هزار نفر جمعیت است. این آمار 
براساس پیش بینى جمعیت سال 1394 مرکز آمار ایران 
اعالم شــده و میانگین کل کشــور در هر صدهزار نفر 

جمعیت، پنج هزارو520 دانشجو است.
میانگین درصد دانشجویان زن در کل کشور 46/1درصد 
است و بیشــترین درصد دانشــجویان زن به ترتیب در 
اســتان هاى البرز، اصفهان و چهارمحــال و بختیارى 
حضور دارند و استان هاى بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و 
مرکزى به ترتیب کمترین میزان درصد دانشجوى زن را 
دارند. بر اساس این آمار، 49/1 درصد دانشجویان شاغل 

به تحصیل در اصفهان زن هستند.
میانگین درصــد دانشــجویان دولتى در کل کشــور 
54/1درصد است. استان هاى خراسان جنوبى، ایالم و 

سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین درصد دانشجوى 
دولتى را دارند و استان هاى قزوین، مازندران و مرکزى 
داراى کمترین درصد دانشــجوى دولتى هستند. 51/4 
درصد دانشجویان اصفهانى هم در دانشگاه هاى دولتى 

تحصیل مى کنند.
آمار آموزش عالى کشــور نشــان مى دهد کــه تعداد 
دانشجویان کل کشور نسبت به سال تحصیلى 94-93 
کاهش داشته است. در دوره تحصیلى گذشته تعداد چهار 
میلیون و 811 هزار و 581 دانشجو بودند که این آمار در 
سال تحصیلى 94-95 تعداد 463 هزار و 198 نفر کاهش 

داشته است.
آمار توزیع ثبت نام شدگان مؤسسات آموزش عالى کشور 
به تفکیک دوره تحصیلى نیز نشان مى دهد که در سال 
تحصیلى 94-95، میزان 58 درصد در بخشى دولتى و 42 

درصد در بخش غیر دولتى تحصیل مى کنند.
همچنین بر اساس آمار دانشــجویان موجود مؤسسات 
آموزش عالى کشــور به تفکیک دوره تحصیلى، سهم 
بخش دولتى 54/1درصد اســت. بخش غیردولتى نیز 
سهمى 54/9 درصدى از میزان دانشجویان کل کشور 

دارد.
همچنین بیشترین تعداد دانشجویان کشور در گروه علوم 
انسانى تحصیل مى کنند. 46/1 درصد دانشجویان کشور 
در این گروه هســتند و پس از آن گروه فنى مهندسى با 
30/2 درصد دانشــجویان قرار دارند. گــروه هنر با 7/8 
درصد، گروه علوم پایه با 5/9درصد و گروه علوم پزشکى 
با 5/7 درصد در رده هاى بعدى قــرار دارند. 4/3  درصد 
دانشجویان کشــور نیز در گروه کشاورزى و دامپزشکى 

تحصیل مى کنند.

در راستاى تســهیل ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلى و 
افزایش رضایتمندى فرهنگیان با توجه به هماهنگى هاى 
به عمل آمده با شرکت آتیه سازان حافظ مقرر شده است 
که خدمات ویزیــت در کلیه درمانگاه هــاى فرهنگیان 
سراسر کشور براى تمامى فرهنگیان شاغل تحت پوشش 

بیمه درمان تکمیلى به صورت رایگان ارائه شود.
همچنین مقرر شده اســت با توجه به ضرورت افزایش 
رضایتمندى هرچه بیشــتر فرهنگیــان از خدمات بیمه 

درمان تکمیلى، نظر به اینکــه درمانگاه هاى فرهنگیان 
با رعایت تعرفه هاى مصوب یکى از پایگاه هاى اصلى و 
معتمد در ارائه خدمات به فرهنگیان عضو بیمه تکمیلى 
هستند شعب شرکت آتیه سازان ضمن پذیرش و پرداخت 
مستقیم هزینه هاى ویزیت بیمه شدگان بر اساس مفاد 
تفاهمنامه نسبت به انعقاد قرارداد و پذیرش  نسخ ویزیت 
پزشــکان در کلیه درمانگاه هاى فرهنگیان کشور اقدام 

کنند.

داستان مبادله اى که در ایران شکست خورد و در روسیه با موفقیت همراه شد

پادرمیانى پوتین، براى نجات ببر زندانى در ایران

,,
حکایت برزخ «آفتاب» 
هرچند با پایانى خوش 
همراه بود اما نگرانى ها 
از تکرار حوادثى مشابه 
همچنان به قوت خود باقى 
است چرا که سوداى 
احیاى ببر مازندران در 
میانکاله که با شکستى 
تلخ، قربانیانى بى گناه را 
به جا گذاشت همچنان 
آتش زیر خاکستر است

ورود سامانه بارشى 
جدید به کشور از 
اوایل هفته آینده

ویزیت رایگان در درمانگاه هاى فرهنگیان

اعالم نحوه طرح سئواالت امتحانات ترم اول

جدیدترین آمار آموزش عالى در کشور نشان مى دهد؛

اصفهان، دومین استان داراى بیشترین دانشجوى زن

کارشناس سازمان هواشناســى پیش بینى کرد از کارشناس سازمان هواشناســى پیش بینى کرد از 
اوایل هفته آینده سامانه بارشــى فعال جدید وارد اوایل هفته آینده سامانه بارشــى فعال جدید وارد 

کشور شود.کشور شود.
احمدى در مصاحبه اختصاصى با خبرگزارى صدا احمدى در مصاحبه اختصاصى با خبرگزارى صدا 
و سیما، افزود: این ســامانه که از غرب کشور وارد و سیما، افزود: این ســامانه که از غرب کشور وارد 
مى شود بخش هاى زیادى از غرب، شمال غرب، مى شود بخش هاى زیادى از غرب، شمال غرب، 
مناطق البرز و بخش مرکزى کشــور را فرا خواهد مناطق البرز و بخش مرکزى کشــور را فرا خواهد 

گرفت.گرفت.
وى افزود: سامانه بارشى که پیش از این نیز در کشور وى افزود: سامانه بارشى که پیش از این نیز در کشور 
حاکم بود دیروز مناطقى از اســتان هاى سمنان، حاکم بود دیروز مناطقى از اســتان هاى سمنان، 
گلستان، خراسان شــمالى و رضوى و تاحدودى گلستان، خراسان شــمالى و رضوى و تاحدودى 
خراسان جنوبى را هم تحت تأثیر قرار داد و تا اواخر خراسان جنوبى را هم تحت تأثیر قرار داد و تا اواخر 

وقت از شرق کشور خارج شد.وقت از شرق کشور خارج شد.
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: دماى هوا تا کارشناس سازمان هواشناسى گفت: دماى هوا تا 
پایان این هفته همچنان در بیشــتر مناطق کشور پایان این هفته همچنان در بیشــتر مناطق کشور 
سرد خواهد بود و البته شاهد جو آرام و پایدار همراه سرد خواهد بود و البته شاهد جو آرام و پایدار همراه 
با افزایش غبار رقیق محلى در شهرهاى پرجمعیت با افزایش غبار رقیق محلى در شهرهاى پرجمعیت 
و صنعتى همچون اصفهان ،اراك و تهران خواهیم و صنعتى همچون اصفهان ،اراك و تهران خواهیم 

بود.بود.
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تیران و کرون روشن ترین 
شهرستان اصفهان

مدیر اداره برق شهرســتان تیران و کــرون گفت: 
شهرستان تیران و کرون رتبه اول ارزیابى در استان 

اصفهان را به خود اختصاص داد.
محمدرضــا معینى اظهارداشــت: در ســال جارى 
شهرســتان تیران و کرون در بین 23 شهرســتان 
استان رتبه اول ارزیابى شــاخص عملکرد را به خود 

اختصاص داد.
 وى افزود: این شــاخص عملکرد در شش ماهه اول 
سال انجام شده است و شامل مدت زمان خاموشى، 
میانگین اجراى پروژه هاى برق رسانى، مدت نصب 
کنتور، پاسخگویى به مشترکان و... بوده و در مجموع 
21 شاخص باعث شده است که شهرستان تیران و 
کرون رتبه اول شاخص عملکرد را در استان به خود 

اختصاص دهد.
معینى تصریح کرد: هر شاخص عملکرد 6/5 امتیاز 
دارد و شهرستان تیران و کرون از 100 امتیاز در نظر 
گرفته 84 امتیاز به دســت آورده و رتبه اول اســتان 

شده است.
وى اضافه کــرد: بودجه ســال جــارى اداره برق 
شهرســتان یک میلیارد و 560 میلیون تومان بوده 
اســت که در شهرستان 17 درصد بیشــتر از بودجه 

دریافتى هزینه شده است.

بیشترین بارندگى در گلپایگان 
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بیشترین بارش در استان اصفهان در 
30 آذرماه مربوط به گلپایگان با 14/8 میلیمتر باران و 

12 سانتیمتر برف است.
ساناز جعفرى اظهار داشت: خوشبختانه بارش هاى 
خوبــى را در مناطق غربى و برخى مناطق شــمالى 
استان اصفهان شــاهد بودیم عالوه بر این در شهر 
اصفهان نیز بارش باران داشتیم. وى افزود: براساس 
گزارش  ایستگاه ازن سنجى در اصفهان 1/7 میلیمتر 
بارش باران به ثبت رسیده همچنین بیشترین بارش 
در استان مربوط به گلپایگان با 14/8 میلیمتر باران و 

12 سانتیمتر برف است.
جعفرى با بیان اینکه براى شهر اصفهان در روزهاى 
پنج شــنبه (امروز) و جمعه (فردا) غبار صبحگاهى 
پیش بینى مى شــود، افزود: عالوه بــر این کاهش 

محسوس دما را در استان پیش بینى مى کنیم.

تکمیل مناسب سازى
 بوستان کودك تا یک ماه آینده

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: مناسب 
سازى بوســتان کودك با اعتبار 400 میلیون ریال تا 

یک ماه آینده تکمیل مى شود.
حمید عصارزادگان اظهار داشــت: در راستاى ایجاد 
محیطى ایمن براى تردد روان شهروندان به خصوص 
معلوالن، مناسب سازى بوســتان کودك در دستور 
قرار گرفت.وى افزود: مناسب سازى بوستان کودك 

حدفاصل پل فلزى تا پل آذر در دست اجراست.
عصــارزادگان گفت: این پروژه تاکنــون 90 درصد 

پیشرفت کرده است.

روستاهاى  نجف آباد با 
افزایش جمعیت مواجه هستند

بخشدار مرکزى شهرستان نجف آباد گفت: روستاهاى 
این بخش به دلیل مهاجرپذیرى با افزایش جمعیت 
مواجه هستند بنابراین باید به زیرساخت ها و امکانات 

مورد نیاز آنها توجه بیشترى شود. 
على محمدى کیا با اشــاره به اینکــه در این بخش 
روستاى خالى از ســکنه وجود ندارد، اظهار داشت: 
بخش مرکزى شهرستان نجف آباد داراى دو دهستان 
صادقیه و جوزدان و شش روستا با جمعیتى بالغ بر 14 

هزار تن است.
وى با بیان اینکه مردم روستاهاى این بخش در زمینه 
کشاورزى و دامپرورى فعالیت مى کنند، افزود: این 
روستاها با توجه به برخوردارى از امکانات و نزدیکى 
آنها به مرکز استان، مهاجرپذیر هستند. محمدى کیا  
گفت: با توجه به افزایش جمعیت روستاهاى بخش 
مرکزى باید به زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز آنها 

بیشتر توجه شود.

معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: همزمان با دهه فجر، پنج هزار دستگاه 
موتورسیکلت برقی با هدف کاهش آلودگى به بازارهاي 

اصفهان مى آید.
به گزارش ایمنا، ســرهنگ جهانگیــر کریمی معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از ورود پنج 
هزار دستگاه موتورسیکلت برقی همزمان با دهه فجر، 
به بازارهاي اصفهان خبر داد. وى افزود: میزان مصرف 
این موتورسیکلت  ها به گونه  اي است که براي پیمودن 
100 کیلومتر تنها به 500 تومان هزینه نیاز دارد اما براي 
پیمودن همین مقدار با موتورسیکلت بنزین سوز ، باید پنج 

هزارتومان هزینه پرداخت.
وي ادامــه داد: بــراي تأمین ســوخت مــورد نیاز این 
موتورســیکلت ها، 50 ایســتگاه شــارژ رایگان براي 
شهروندان اصفهانی راه اندازي شده است که البته این 
موتورسیکلت  ها را با برق 220 ولت خانگی نیز می  توان 
شارژ کرد.سرهنگ کریمی بیان داشت:براي خرید این 
موتورسیکلت ها می توان از تسهیالت بدون بهره شرکت 

تولید کننده استفاده کرد.
معاون اجتماعی پلیس اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: 
ورود پنج هزار موتورسیکلت برقی معادل کاهش آلودگی 

40 هزار خودروي سواري است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از میزبانى تور راهنمایان گردشگرى 

جهان با عنوان کنوانسیون 2017 در این استان خبر داد.
فریدون اللهیارى گفت: این تور، 16 بهمن امســال در 

اصفهان برگزار مى شود. 
وى با اشاره به اینکه با تالش فعاالن عرصه گردشگرى 
کشور میزبانى تور راهنمایان گردشگرى جهان به ایران 
واگذار شده است، اظهارداشت : تور راهنمایان گردشگرى 
جهان با عنوان کنوانسیون 2017 روز ششم بهمن امسال 
در قزوین و سپس در تاریخ 9 بهمن در تهران و 16 بهمن 

در اصفهان برگزار مى شود.

وى افــزود: این تور با حضــور 240 نفــر از راهنمایان 
گردشــگرى از 39 کشــور جهــان از جملــه اتریش، 
فرانســه، یونــان، تایلند، انگلســتان و آمریــکا انجام 

مى شود. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان در ادامه اذعان داشت: با توجه به تبلیغات 
منفى که نســبت به ایران وجود دارد، برگزارى این تور 

نقشى مهم در خنثى کردن این تبلیغات دارد. 
اللهیارى گفت: در این تــور برنامه هاى متعدد فرهنگى 
مانند برگزارى دوره هاى هنرى و بازدید از جاذبه هاى 

تاریخى و گردشگرى برگزار خواهد شد.

5000 دستگاه موتورسیکلت 
برقی به اصفهان مى آید

راهنمایان گردشگران
 بهمن ماه به اصفهان مى آیند

  مهر | اینجا نایین است. شهرى کویرى در استان 
اصفهان. شــهرى به رنگ خاك با آسمانى آبى و آفتابى 
درخشــان که گهگاه با لکه هاى ابر پوشیده مى شود و 
زمینى که آشکار است و سخاوتمند؛ تو به نایین آمده اى تا 
مسجد جامع را ببینى؛ دو رکعت نماز بخوانى و پس از آن 
به «محمدیه» بروى. همانجا که گلیم و عبا مى بافند تا 

تنت را گرم و زمینت را هموارتر و زیباتر کنند.
اینجا محمدیه است؛ سوت و کور و بى رفت و آمد. عبا و 
گلیم بافان نایینى در این منطقه زندگى مى کنند. اما گلیم 
نایین کدام است و عبابافان کجا هستند؟! به دور و بر نگاه 
مى کنى؛ نه از تاك نشــانى مانده و نه از تاك نشان؛ تنها 
سه ســرداب باقى مانده با چهار یاپنج پیرمرد که در این 
سرداب ها مشغول گلیم بافى هستند و کمتر عبا مى بافند. 

چرا که عبا گران است و خریدارى براى آن نیست.
محمد ســلطانى یکى از مردان هنرمند نایینى است که 
گرچه گرد پیرى بر چهره اش نشســته و نامهربانى هاى 
روزگار، صورتش را چروکیده کرده اما هنوز دست از گلیم 
بافى برنداشته و ســختى ها و مرارت هاى این کار را به 

جان خریده است.
او از روزگارى مى گوید که چراغ  صــد کارگاه عبابافى 
روشــن بوده و زندگى عبابافان، رونق و اعتبارى داشته 
اما امروز تنها چهــار نفر در محمدیه ناییــن عبا و گلیم 
مى بافند. آنها هم پیر و ناتوان شده اند و باید آرام آرام غزل 

خداحافظى از این حرفه را بخوانند.

مگر با عبابافى مى توان زندگى کرد؟
سلطانى، گلیم بافى خود را متوقف مى کند؛ آهى مى کشد و 
به خبرنگار مهر مى گوید: مدت هاست که عبایى نبافته ام؛ 
مى دانى چرا؟ آخر عبابافى کار آسانى نیست. ما از پشم 
شتر و گوسفند براى بافت عبا استفاده مى کنیم که خیلى 
گران اســت. بماند که دیگر کسى حوصله تمیز کردن و 
ریسیدن این پشــم را ندارد. قدیمى ها ضعیف و ناتوان 
شده اند جوان ها هم که ســراغى از عبابافى نمى گیرند. 

حق هم دارند. مگر با عبابافى مى توان زندگى کرد و خرج 
خانه و خورد و خوراك را پرداخت؟!

بافت یــک عبــا ده روز تا یــک ماه طول مى کشــد. 
قیمت عباها هــم از 300 هزار تا یــک میلیون تومان 
متغیر است اما مسئله اینجاســت که دیگر عبایى بافته 
نمى شود تا بهایش ارزان یا گران باشــد زیرا خریدارى 
نیست و وقتى تقاضایى نباشــد، عرضه معنا و مفهومى

 ندارد.
آنگونه که سلطانى مى گوید یک زمان عرب ها، بهترین 

مشــتریان عباهاى نایین بودند و تعداد زیادى از عباها 
به کشورهاى عربى فرستاده مى شــد اما امروز، شرایط 
تغییر کرده و اعراب، درگیر جنگ شده اند و دیگر کسى 
طالب عبا نیســت. از طرف دیگر یک زمان، راننده هاى 
کامیون و ماشــین هاى ســنگین از ما عبا مى خریدند 
تا در ســرماى زمســتان، آن را دور خود بپیچند و از عبا 
به عنوان پتو اســتفاده کننــد اما امروز همــه راننده ها 
یک پتوى مســافرتى دارند کــه آن را بــه عبا ترجیح 

مى دهند.

وضعیت گلیم بهتر از عباست
اما وضعیت بافت گلیم در شــهر نایین، بهتر از عبابافى 
است. بیشتر گلیم ها در اندازه 130 در 70 سانتیمتر بافته 
مى شوند و ساده هستند و طرح و نقش خاصى ندارند. اما 
همین سادگى، رمز زیبایى شان است. گلیم ها یک روزه 
بافته مى شوند و قیمتشــان بین 60 تا 200 هزار تومان 
است. مشترى بیشترى هم دارند به همین خاطر است که 
معدود هنرمندانى که در محمدیه زندگى مى کنند عبابافى 

را رها کرده و بیشتر گلیم مى بافند.

سلطانى 74 ساله است اما پیرتر به نظر مى رسد. نگاهش 
خسته و کم فروغ است. انگار در جان و نگاه او، امیدى به 
رونق دوباره عبابافى باقى نمانده است؛ اویى که نه بیمه 
دارد و نه حقوق ثابت. از صبح تا شــب کار مى کند و چله 
مى کشد اما درآمد روزانه اش، تنها و تنها ده هزار تومان 
است. با این پول چه مى توان کرد؟ مى توان خانه اى اجاره 
کرد؟ مى توان هزینه هــاى دوا و درمان را پرداخت؟ چرا 

باید پسران و دختران او عبا و گلیم بافى بیاموزند؟!
اینجا محمدیه است. روزگارى بهترین عباهاى زمستانه 
در محمدیه نایین بافته مى شده اما امروز از صد  سردابه، 
تنها چهــار کارگاه باقى مانــده و فقط ســه پیرمرد با 
قامت هاى خمیده خود چله مى کشــند و گلیم مى بافند 

و به سختى روزگار مى گذرانند.

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان از جمع 
آورى تابلوى چهار فروشــگاه مدعى برندفروشــى در 

کالنشهر اصفهان خبر داد.
جواد محمدى فشــارکى اعالم کــرد: تابلوى دو واحد 
صنفى واقع در خیابان خاقانى، یک واحد در خیابان نظر 
شــرقى و یک واحد در خیابان چهارباغ باال جمع آورى 

شده است. 
وى  از صدور اخطار براى هفت واحد صنفى دیگر خبر 
داد و تأکید کــرد: در صورتى که ایــن واحدها نتوانند 
مدارك مستندى در رابطه با برند خود ارائه کنند به زودى 

تابلوهاى این واحدها نیز جمع آورى خواهد شد. 
وى با تأکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: یکى 
از مشکل هایى که در سطح عرضه پوشاك با آن دست 
و پنجه نرم مى کنیم، ارائه پوشاك با برندهاى شناخته 

شده خارجى است. 

محمدى فشــارکى با بیان اینکه در اولین گام راستى 
آزمایى فروشگاه هاى مدعى برندفروشى در اصفهان را 
کلید زدیم، گفت: در این مرحله 29 فروشگاه در منطقه 
غرب و جنوب غرب اصفهان شناســایى شــد و از این 
فروشــگاه ها مدارکى دال بر اثبات برند فروشى از آنان 

درخواست شد. 
مدیــر بازرســى و نظارت اصنــاف اســتان اصفهان 
اظهارداشت: از میان واحدهاى شناسایى شده 11 واحد 
با پروانــه و 14 واحد نیز بدون پروانــه در حال فعالیت 

هستند. 
وى با بیان اینکه به این واحدهاى صنفى فرصتى براى 
ارائه مدارك داده شــد، تصریح کــرد: تابلوهاى چهار 
فروشگاه متخلف با حضور هیئت مشترکى از بازرسان 
اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
و پلیس اماکن عمومى استان اصفهان جمع آورى شد. 

بازرس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان گفت: هنر میناســازى در چندسال اخیر دســتخوش تغییرات کیفى و کّمى 
ناخوشایندى شده است.

احمد روزدار اظهار داشت: براى رسیدگى و  نظارت بر آموزشگاه هاى میناسازى پیگیرى هایى صورت گرفته اما به دلیل 
آنکه اداره فنى و حرفه اى همکارى الزم را با اتحادیه ندارد، هنوز به نتیجه  مثبتى نرسیده ایم.

این هنرمند با اشــاره به امتحان رشــته هاى صنایع دســتى افزود: چندین بار پیشــنهاد دادیم که بــراى انتخاب
 ممتحنین یا طراحى سئواالت رشته هاى صنایع دستى هنرمندانى از اتحادیه معرفى شوند اما باز هم جواب درستى 

نگرفتیم.
بازرس اتحادیه صنایع دستى اصفهان  تصریح کرد: هنر میناسازى در چندسال اخیر دستخوش تغییرات کیفى و کمى 
ناخوشایندى شده است که یکى از بزرگ ترین دالیل آن آموزش نادرست از طریق افرادى است که دانش کافى براى 

انتقال این هنر به هنرآموزان را ندارند.

شــهرداري اصفهان با اجراي طرح هــاي مختلف 
ضربتــی مبارزه با مــوش و با به کارگیــري آخرین 
روش هاي عملی مبــارزه با این جانــوران موذي، 
جمعیت موش هاى شهر را کنترل مى کند به طورى 
که روزانــه در مناطق خــاص هفت گــروه دو نفره 
کارشــناس به همراه کارگران مربوطــه به صورت 
ضربتى در هفت مکان فرآیند مبــارزه با موش ها را 
انجام مى دهند که در این طرح هاى ضربتى به صورت 
قابل محسوســى کاهش جمعیت موش ها در مکان 

هاى آلوده رقم خورده است.
بسیارى از کارشناسان، عامل اصلى افزایش جمعیت 
موش ها را رعایت نشدن قوانین شهروندى از سوى 
گروهى از ســاکنان اصفهانى مــى دانند که محیط  
زیست مناسب براى تولید مثل و زاد و ولد آنها را فراهم 
مى کنند. رعایت نکردن بهداشــت معابر، رها کردن 
زباله ها در انهار و از همه مهمتر، الگوهاى غلط غذایى 

از دالیل وجود موش ها در اصفهان به شمار مى رود.
رئیس اداره خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان 
انواع موش ها را شــامل موش خانگى، موش سیاه، 
موش قهوه اى یا َرِت نــروژى اعالم کرد و گفت: در 
شهر اصفهان به طور معمول موش هاى قهوه اى یا 
رت نروژى هستند، البته به طور معمول موش ها در 
جاهایى که زمینه تکثیر و تولید وجــود دارد فعالیت 

مى کنند.
غالمرضا ساکتى با اشاره به فعالیت 15 گروه مبارزه 
با موش در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان خاطر 

نشان کرد: این 15 گروه وظایف مختلفى دارند از جمله 
مبارزه فیزیکى شــامل حذف غذا، حذف آب و النه، 
مبارزه مکانیکى شامل اســتفاده از تله هاى فیزیکى 
تله هاى زنده گیرى و تله هاى چسبى با توجه به رفتار 
موش ها در محیط هاى مورد نظر، مبارزه بیولوژیک 
شامل اســتفاده از خوراك موش که این نوع مبارزه 
سیستم گوارشــى موش را به صورت طبیعى مختل 

مى کند.
رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در 
ادامه افزود: مبارزه شیمیایى نیز استفاده از سم هاى 
موش است، سم هاى ضدانعقادى مثل سم پفکى و 
سم کیکى باتوجه به نوع خوراك قالب موش، استفاده 
از سم ها سال به ســال عوض مى شوند زیرا ممکن 

است موش ها به این سم ها عادت کنند.
ساکتى تأکید کرد: مدعى هستیم که براى اولین بار 
در کشور نقشــه پراکندگى موش ها در محل هاى 
مختلف شــهر اصفهان تهیه شــده و النه هایشان 

شناسایى مى شود.
وى به النه کوبى موش ها اشاره کرد و گفت: پرسنل 
ما النه موش هارا مى کوبند و بررسى مى کنند که آیا

النه ها فعال مى شود یا نه، اگر ببینند فعال شد، یعنى 
اینکه داخل النه، موش وجود دارد و براى النه اى که 
فعال شده، برنامه ریزى مى شــود؛ در واقع یک روز 
بازدید مى شــود و النه کوبى انجام مى شود و بعد به 
طور مجــدد النه ها بازبینى و ســپس طعمه گذارى 

شروع مى شود.

هنر روبه فراموشى نایین را دریابید

قلب عبابافى کشور از تپش افتاده است

,,
 به دور و بر نگاه مى کنى؛ 
نه از تاك نشانى مانده و 
نه از تاك نشان؛ تنها سه 
سرداب باقى مانده با چهار 
یاپنج پیرمرد که در این 
سرداب ها مشغول گلیم 
بافى هستند و کمتر عبا 
مى بافند. چرا که عبا گران 
است و خریدارى براى آن 
نیست

جمع آورى  تابلوى 4 فروشگاه برندفروشى   ذائقه موش هاى اصفهان تغییر کرده است!

تغییرات 
ناخوشایند 

 در میناسازى 
اصفهان  

چندین ســال اســت که با پدیده بازار ســیاه آرد در 
اصفهان مواجه هســتیم، آردهاى دولتى که به علت 
اختالف قیمت با آرد آزاد از چنگ نانوایان در مى آید 
و در بازار ســیاهى که دالالن ایجاد کردند به فروش 

مى رسد.
به گزارش تابناك،  عضو اتحادیه نانوایان اصفهان با 
پرده برداشتن از بازار سیاه آرد در اصفهان اعالم کرد: 
از سال 92 متوجه شــدیم که سهمیه هاى آرد دولتى 
برخى از نانوایان که به دالیل مختلفى نمى توانستند 
به اتحادیه مراجعه کرده و آرد خود را تحویل بگیرند 
به جاى بازگشــت به اداره غله، در بازار ســیاه آرد به 

فروش مى رسد.
فرید نقشــینه بیان داشــت: بــه دنبــال پیگیرى 
قضائى این موضــوع، در حال حاضــر پرونده اى در 
شــعبه 10 بازپرســى دادگســترى اصفهان مفتوح 

است.
وى ادامــه داد: ماهانــه بیــن 15 هزار کیســه آرد 
دولتى نانوایــان باقى مى ماند که باید بــه اداره غله 
بازگشــت داده شــود و این در حالى بود که بسیارى 
از این حجــم آردها در بازارهــاى دالالن به فروش 

مى رسید.

نقشینه گفت: از سال 95 با دخالت دولت و اجراى طرح 
متمرکز خرید آرد از بانک سپه، مشکالت فوق تا حدود 

زیادى حل شد.
وى بیان داشت: در این میان 140 کیسه آرد دولتى که 
به دلیل تعمیر مغازه نانوایى خود نتوانستم به اتحادیه 
مراجعه و دریافت کنم به اســم من فاکتورســازى 
شــده در حالى که من هیچــگاه دریافــت نکرده 

بودم.

بازار سیاه آرد در اصفهان!
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مسئوالن اصفهان از ُخرد وکالن؛ کجایید،کجایید؟! شاید 
که از بهر تفرج رفته اید به هوایى یا که شاید ساخته اید 
یک قصر طالیى؛ لطفًا برسانید که محتاج طبیبیم یاکه 

حبیبیم،َکس چه داند شاید که مریضیم؟!
در همین ابتداى گزارش بگویم که اگر ما رفتنى شدیم و 
مسئول ماندنى و اگر ما خواندنى شدیم و مسئول گفتنى، 

این نصیحت را فراموش نکنید:
نصیحتى کنمت یاد گیر و در عمل آر / که این حدیث ز 

پیر طریقتم یاد است
غم جهان مخور و پند من مبر از یاد /  که این لطیفه عشقم 

ز رهروى یاد است
رضا به داده بده وز جبین گره بگشاى /  که بر من و تو در 

اختیار نگشاده است
مجو درستى عهد از جهان سست نهاد /  که این عجوز، 

عروس هزارداماد است...
در این هفته «محیط زیست اصفهان» بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفت و با حضور ابتکارى دکتر ابتکار رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیســت در اصفهان به یکباره 
عالقه مندان به محیط زیســت اصفهان گرداگرد این 
«مؤنث مسئول» جمع شدند تا پیام تبریک خود را از این 
همه سعى و کوشش در حفظ رودخانه اصفهان، هواى آن، 
مجموعه صفه و ناژوان وخالصه هر آنچه بر دل مانده بود 

را به ایشان منتقل کنند.
در دوران تدبیر و امید به مدد ابتکارى دکتر ابتکار، محیط 
زیســت در این ســال ها به«محیط جیغ» تبدیل شده 
است که هرکس به ایشان و حیطه مسئولیتشان نزدیک
 مى شود به طور ناخود آگاه جیغ مى کشد. اما این مسئول 
دیگر به این صداهاى جیغ عادت کرده، باالخره ایشان 

«مؤنث مسئول» هستند.
«این نوع رفتار راه حل نیست. این راهش نیست!»

این پاســخ ابتکارانه معصومه ابتکار بــود به اعتراض 
کشاورز اصفهانى که از ایشان خواسته بود به مانند دیگر 

دوستانشان آمار «چپکى» ندهند.
این کشاورز اصفهانى در واکنش به برخى آمار ارائه شده 
از سوى ابتکار در خصوص کشاورزى اصفهان، گفت: چه 

کسى این آمار را به شما داده است؟ این آمار غلط است.
این کشاورز معترض با این جمله که چرا به شما فرصت 

ســخنرانى مى دهند اما ما حق اعتــراض و حرف زدن 
نداریم، با این جــواب مبتکرانه، دکتــر معصومه ابتکار 
روبه رو شــد: «این نوع رفتار راه حل نیست. این راهش 

نیست(برادر)!»
اما حاشیه هاى ســفر ابتکارى دکتر معصومه ابتکار به 
همینجا ختم نمى شود. عبدالوهاب سهل آبادى رئیس 
اتاق بازرگانى اصفهانى هم در حضور ابتکار با بیان اینکه 

اگر همه مردم اصفهان دوچرخه سوار شوند مشکل مردم 
اصفهان حل نمى شود، اظهار داشت: «باید توجه داشته 
باشیم که طبیعت با اصفهان قهر نکرده است بلکه دولت 

مرکزى با این استان قهر کرده است.»
وى ادامه داد: «اگر دولتــى روى کار آمد و براى آبادانى 
زادگاه خودش یعنى یزد، آب اصفهان را برد و اگر دولتى بر 
روى کار آمد و با نادانى براى گرفتن رأى مرکزیت آب را 

از بین برد امروز مردم اصفهان از دولت تدبیر و امید انتظار 
دارند براى تأمین آب شرب و نه آب کشاورزى و صنعتى 
آنها را همراهى کند و به مطالبات آنها توجه داشته باشد.»
رئیس اتاق بازرگانى، صنعت، معدن و کشاورزى اصفهان 
خطاب به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه محیط زیست با خشکى تاالب 
گاوخونى دچار مشکل است، اضافه کرد: «چنانچه این 
تاالب احیا نشود کدام محیط زیست را مى خواهید براى 

اصفهان احیا کنید.»
ســهل آبادى با اعتراض به اقدامات انجام نشده براى 
زاینده رود خطاب به ابتــکار گفت: «یک ماه پیش آقاى 
جهانگیرى، وزیر نیرو و شــما به اصفهــان آمدید براى 
مردم بگویید از آن ســفر تا این سفر براى زاینده رود چه 

کردید؟!»
رئیس اتــاق بازرگانى اصفهــان گفت: «یــزد افتخار 
مى کند که با آب زاینده رود شــهرك صنعتى تأسیس 
کرده است و اینجا مردم اصفهان باید منتظر جیره بندى

 آب باشند.»
سفر رئیس سازمان «محیط جیغ» به اصفهان البته براى 
ایشان خاطرات تلخى نیز به همراه داشت، یادآور خاطرات 
گذشته. تقریبًا سال گذشته در همین هوا بود که ایشان 
با همسر خود به اصفهان آمدند. حاشیه سفر سال گذشته 
ایشان از اذهان عمومى پاك نمى شود و یادآور قصه هاى 
کهن قدیمى است: لیلى ومجنون، خسرو و شیرین و این 

بار معصومه و محمد...
سال گذشته همســر خانم ابتکار همراه وى به اصفهان 
آمده بود و در نشســت خبرى براى او ســیب پوســت 
مى گرفت تا خانم ابتکار در خالل سخنان خود از آن میل 
کند و بى شک امسال جاى خالى همسرشان دلتنگشان 
کرده است اما متأســفانه مردم به این موضوع توجهى 

نکرده وفقط جیغ خودشان را زدند. 

 نقد و بررسى رمان«ُگسل»
 در خانه مشروطه

سومین نشسـت «نقدکتاب» با هدف نقد داستان هاى 
اجتماعى و خانوادگى امروز پنج شنبه دوم دى ماه ساعت 

16 در خانه مشروطه برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، سومین برنامه نقد کتاب ماه به نقد و 

بررسى رمان «ُگسل» اختصاص یافته است.
رمان «ُگسـل» نوشـته آزاده تحویلى نایینى نویسـنده 
جوان اهل اصفهـان بوده که برشـى از زندگى یک زن، 
زنى نوعى از همین جامعه، از جنس زنان طبقه  روشنفکر 
با دغدغه هایى مشابه بسیارى از آنها را را روایت مى کند.

اجراى نمایش
  «گل سرخ مى روید» در تاالر هنر  
نمایـش «گل سـرخ مـى رویـد» کارى از حسـن 
جویره تـا فـردا سـوم دى مـاه در سـالن اصلـى تاالر 
هنـر بـه روى صحنه مـى رود.ماجـراى ایـن نمایش 
داسـتان دفاع مردم افغانسـتان از کشورشـان در برابر 
اشـغالگران اسـت کـه در آن «قربـان» پسـر خانواده 
در جنگ شـهید شـده و برادرش «بسـتان» نیز براى 
دفـاع از کشـورش راهى جنگ مـى شـود.این برنامه 
سـاعت 17و 30 دقیقـه در سـالن اصلى تـاالر هنر به 
نمایش در مى آید کـه عالقه مندان بـراى رزرو بلیت
مى توانند به محل تاالر هنـر واقع در میـدان الله و یا 

سایت اینترنتى نواى مهر مراجعه کنند.

جریان «رود زنده هنر» در 
موزه هنرهاى معاصر 

آثار اکبر میخک در قالب نمایشگاه «رود زنده هنر» تا 10 
دى ماه در موزه هنرهـاى معاصر اصفهان مورد بازدید 

عالقه مندان قرار مى گیرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، «رود زنده هنر» عنوان سلسـله 
نمایشـگاه هایى اسـت که با رویکـرد پژوهش محور 
بـا نمایـش، مستندسـازى و معرفـى آثـار هنرمندان 
پیشکسـوت و نوگراى اصفهان مى کوشد تأثیر و تأثر 
زیسـت بوم نصف جهان بر خالقان آثار هنـر معاصر را 

پیگیرى کند.
نخستین نمایشـگاه از این رویداد با عنوان«پیش آورد 
هنر معاصر اصفهان» همراه با نمایش آثار اکبر میخک 
در ابعاد گوناگـون و با تکنیک اکریلیـک روى بوم روز 
شنبه 20 آذرماه افتتاح شد.عالقه مندان مى توانند تا10 
دى ماه براى بازدید از این نمایشگاه صبح ها ازساعت 9 
تا 13 و بعدازظهرها از ساعت 15 تا 18 به موزه هنرهاى 

معاصر واقع در خیابان استاندارى مراجعه کنند.

یادبود براى مرحوم پرورش
مراسم سومین سالگرد درگذشـت مرحوم سید على اکبر 
پرورش پنج شـنبه دوم دى ماه (امروز) در اصفهان برگزار 
مى شود. مراسم سومین سالگرد درگذشت مرحوم على اکبر 
پرورش یاور صدیق انقالب و از مبارزان سیاسـى انقالب 
اسالمى شامگاه پنج شنبه در گلسـتان شهداى اصفهان 
برگزار مى شـود.این مراسـم از سـاعت 19و 30 دقیقه در 
خیمه حسینى گلستان شهدا همراه با قرائت دعاى کمیل و 
مداحى سید رضا نریمانى برگزار مى شود.مرحوم سید على 
اکبر پرورش یاور صدیق انقالب 6 دى ماه 92 بعد از پشت 
سر گذاشتن دوره اى بیمارى در بیمارستان شهید صدوقى 

اصفهان به ملکوت اعلى پیوست.

موزه میراث فرهنگى
 در دولت آباد ایجاد مى شود

مدیــر کل میــراث فرهنگــى اســتان اصفهــان، 
بــا بیان اینکــه اســتان اصفهان بــا وجــود بیش از 
22 هــزار اثــر تاریخــى از جایــگاه واالیــى از نظر 
داشــته هاى میراث فرهنگى برخوردار اســت،گفت: 
مرمت تمامى آثار میراث فرهنگى استان توسط میراث 
فرهنگى و به تنهایى قابل انجام نیســت و به نوعى در 
شهرستان ها نیز با این شرایط باید همه عزم خود را براى 
حفاظت و مرمت بناها جزم نمایند. فریدون اللهیارى افزود: 
با همکارى اداره کل میراث فرهنگى استان و شهردارى 
دولت آباد، موزه میراث فرهنگى در این شهرســتان به 

زودى تأسیس خواهد شد.

خبر

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه استان 
اصفهان بعد از اســتان هاى کرمان، یزد و سیستان و 
بلوچســتان رتبه پنجم را در عرصه منابع طبیعى کشور 
دارد، افزود: به همیــن جهت این اســتان مورد توجه 
زمین خواران قرارگرفته و این افراد با یکسرى اقدامات 
متقلبانه، زمین هاى دولتى و غیر دولتى را با سندسازى، 
جعل اسناد و مدارك و یا کشــت و زرع و تغییر کاربرى 

تصاحب مى کنند. 
به گزارش میزان، ســردار عبدالرضــا آقاخانى تصریح 
کرد: از سال گذشــته تا کنون، دو میلیون و 467 هزار 
و 75 مترمربع زمین به ارزش 300 میلیارد ریال توسط 

کارآگاهان در سطح اســتان از دســت زمین خواران 
آزادسازى شد. 

وى با بیان اینکه افــرادى که در ایــن زمینه فعالیت 
مى کردند با هماهنگى دستگاه قضائى دستگیر شدند 
افزود: در این رابطه سه باند بزرگ زمین خوارى نیز در 

سال جارى منهدم شدند. 
ســردار آقاخانــى تصریــح کــرد: بیشــتر ایــن

 زمین خــوارى ها به صــورت انفرادى انجام شــده و 
عمــده ترین شــیوه و شــگرد در زمین خــوارى نیز 
سندسازى، دیوارکشى، کاشت محصوالت کشاورزى 

و شخم زدن یا ساخت و ساز است. 

مدیر اداره حفاظت محیط زیست کاشان از فعالیت 80 
معدن در این شهرستان خبر داد و گفت: 150 درخواست 

مجوز پروانه اکتشاف معادن نیز داده شده است.
محمــود قهرمانــى اظهار داشــت: هیــچ نقطه اى 
از کاشــان را نمى توان پیــدا نکرد از دســترس بهره 
برداران معادن خارج باشــد و در همه مناطق معادن یا
 در حــال بهره بــردارى هســتند یا مجوز اکتشــاف 
مى خواهند و یا مشــغول مطالعات براى بهره بردارى 

معادن هستند.
وى با بیان معضالت موجود در معادن جوشقان-استرك 
گفت: متأســفانه در برخى مناطق موافقتنامه هایى در 

محدوده1/5هکتار براى بهره بردار صادر مى شود ولى در 
نهایت با بهره بردارى در منطقه اى با وسعت 16 هکتار 

مواجه مى شویم.
مدیر اداره حفاظت محیط زیست کاشان ادامه داد: بیشتر 
مشکالت امروز معادن مربوط به قبل از سال 84 است 
که نظارت زیست محیطى اعمال نمى شد و این اتفاقات 
در ســال 90 نیز اتفاق افتاد تا معضالت زیست محیط 

معادن تکرار شود.
قهرمانى با اشــاره بــه معضالت آلودگــى هوا گفت: 
بزرگ ترین مشکل این شهرستان ریزگردها هستند که 

در ماه هاى خرداد و تیر شدت مى گیرد.

تمام کاشان 
در دست معدن داران است

اصفهان مورد توجه 
زمین خواران است

رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان گفت: جلوگیرى از واردات حبوبات، قیمت  این اقالم را تا 80 درصد 
در بازار اصفهان افزایش داده است.

سید مصطفى بحق اظهار داشت: تا سال گذشته واردات حبوبات از دیگر کشورها آزاد بود و به همین 
دلیل هم فراوانى حبوبات در سطح بازار و تعادل در قیمت ها را شاهد بودیم.

وى بیان داشت: امروز اگر شــاهد افزایش قیمت نخود و لوبیا چیتى هستیم به این علت است که هم 
کشت آن در داخل زیاد نبود و هم واردات آن منع شده است.

رئیــس اتحادیــه خــوار و بار اصفهــان تصریــح کــرد: نخــود را از هندوســتان و ترکیــه وارد 
مى کردیم کــه پس از منــع واردات حبوبــات، نخــود از کرمانشــاه مى آوریم و چــون باید نخود

کرمانشاه در سطح کشور توزیع شــود بنابراین واردات آن به اصفهان کم و در نتیجه با قیمت باال به 
دست مشترى مى رسد.

وى با بیان اینکه لوبیا چیتى نیز از سمت الیگودرز و دهاقان به اصفهان وارد مى شود، ادامه داد: این میزان 
واردات لوبیا چیتى کفاف نیاز مردم اصفهان را نمى دهد.

بحق با اعالم اینکه وقتى قیمت حبوبات باال برود به طور قطع تقاضا کاهش مى یابد، افزود: امروز میزان 
حبوبات به اندازه تقاضاى مردم اصفهان موجود است.

رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان تصریح کرد: در اصفهان به دلیل بحران آب هیچیک از حبوبات کشت 
نمى شود و طى این سال ها حبوبات یا از دیگر استان ها یا از خارج وارد شده است.

وى با بیان اینکه اگر چه واردات حبوبات منع شده اما واردات برنج همچنان ادامه دارد، افزود: در عدس 
نیز هیچ افزایش قیمتى نداشتیم به دلیل اینکه واردات عدس در سال گذشته بسیار فراوان و از کانادا 

بود و نیاز امسال را نیز پاسخگو است.
بحق با اشاره به اینکه ماش زیاد خریدار ندارد و به همین دلیل قیمت آن باال نیست، ادامه داد: ماش تنها 

در دو سه استان از جمله خرم آباد و کازرون شیراز کشت مى شود.

رئیس انجمن صنفــى تولیدکنندگان آجــر اصفهان با 
بیان اینکه اکنون سه ســال است که خاك نیز در اختیار 
ما قرار نداده انــد، گفت: واحدهاى صنفــى تولیدکننده 
آجر حتى حق برداشــت خاك از زمین هاى خودشان را 

هم ندارند.
اصغــر کیانى با اشــاره بــه تأثیــر رکــود در فعالیت 
تولیدکننــدگان آجر اصفهان اظهار داشــت: واحدهاى 
صنفى ما در حال حاضر با 15 درصد توان خود مشــغول 
به فعالیت هستند و اوضاع بازار این صنف خوب نیست. 
وى ادامه داد: از جمله دالیلى که ســبب ایجاد مشکل 
براى واحدهاى صنفى تولیدکننده آجر شده شامل گرانى، 

افزایش قیمت برق، گاز، مالیات و ارزش افزوده است.
رئیس انجمن صنفى تولیدکنندگان آجر اصفهان با بیان 
اینکه گویا در این اوضاع هرچه کار نکنیم بیشتر به نفع 
ماست، تصریح کرد: از ســال 93 درگیر این مشکالت 
شدیم و این روند ادامه دارد و حتى روز به روز اوضاع بازار 

کارى ما بدتر نیز مى شود.
وى با اشاره به مخالفت هایى که با فعالیت واحدهاى تولید 
آجر وجود دارد، گفت: اکنون سه سال است که خاك نیز 
در اختیار ما قرار نداده اند، همچنین پیرامون مسائلى مانند 
ایجاد ریزگرد و آالینده ، مخالفت هایى از ســوى محیط 

زیست مطرح مى شود.
کیانى ادامه داد: ابتدا فعالیت ما به وسیله گاز انجام نمى شد 

که به درخواست اداره کل محیط زیست اکنون واحدهاى 
صنفى تولیدکننده آجر از گاز استفاده مى کنند، همچنین از 
طرف کانون کارشناسان مقدار ریزگردها نیز اندازه گیرى 

و مشخص شد که آالینده نیستیم.  
وى با بیان اینکــه1/5 درصد از فروش خــود را باید به 
محیط زیست بدهیم، خاطرنشان کرد: نمى دانیم چرا تا 
این حد با فعالیت هاى ما مخالفت مى شود، مسئوالن نیز 

مرتب عنوان مى کنند که اوضاع خوب مى شود اما خبرى
 نیست.

رئیس انجمن صنفى تولیدکنندگان آجر اصفهان افزود: 
عنوان مى کنند که حق برداشــت خــاك از زمین هاى 
خودمان را هــم نداریم، بــه همین دلیل خــاك ما از 
زیرزمین هاى شهرى و حوض ماهى کشاورزان تأمین 

مى شود که سبب افت مرغوبیت تولیدات شده است.

در سال جارى 17 موکب شهداى مدافع حرم استان 
اصفهان توسط ستاد بازســازى عتبات عالیات این 
استان مستقر در کربال با مشارکت هیئات مذهبى 
شهرستان هاى اســتان در نقاط مختلف این شهر 

برپا شده بود.
به گزارش ســتاد بازســازى عتبات عالیات استان 
اصفهان، در این موکب ها هر شب بیش از 23 هزار 
زائر اسکان داشتند. همچنین روزانه بیش از 50 هزار 
نفر در وعده صبحانه، بیش از 40 هزار نفر در وعده 
ناهار و بیش از 45 هزار زائر در وعده شــام در این 

مواکب پذیرایى شدند.
عالوه بر آن توزیع بیش از 45 هزار بسته میان وعده 
بین زائران از دیگر خدمات موکب هاى شــهداى 

مدافع حرم استان به زائران در کربال بود.

الزم به یادآورى اســت در محوطه موکب شهداى 
مدافع حرم اســتان اصفهان دو نمایشگاه برپا شده 
بود که یکى از آنها مزین به تمثال شــهداى مدافع 
حرم استان و دیگرى نمایشگاهى از دستاوردهاى 
ستاد بازسازى عتبات عالیات اســتان اصفهان در 

عتبات بود. 

با اهداى لوح تقدیر از تالش هاى مدیریــت مخابرات منطقه 
اصفهان در راستاى برگزارى رویداد کارآفرینى هم نت تقدیر شد.

به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، سورنا 
ستارى معاون علمى و فناورى رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملى 
نخبگان،با اهداى لوح تقدیر از تالش هاى مدیریت مخابرات 
منطقه اصفهان در راستاى برگزارى همایش  هم نت قدردانى 

کرد.
گفتنى است سال گذشــته نخســتین رویداد هم نت فناورى 
اطالعــات و ارتباطات در اصفهان برگزار شــد کــه چهار تیم 
کارآفرین با حمایت شرکت مخابرات و مرکز شتابدهنده مشاهیر 
به نتایج امید بخشى دست یافتند و تاکنون دو محصول دانش 

بنیان به بازار معرفى کرده اند.

تولیدکنندگان آجر، حق برداشت خاك از زمین هاى خود را هم ندارند

تولید آجر با خاك حوض ماهى کشاورزان

اهداى لوح تقدیر به 
مخابرات منطقه اصفهان

برپایى 17 موکب شهداى مدافع حرم اصفهان در کربال 

چرا حبوبات در اصفهان
 گران شد؟

دلتنگى هاى عاشقانه در هواى زاینده رود 

حاشیه سفر رئیس «محیط جیغ» به اصفهان! 
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افزایش چشمگیر قیمت ماهى
رئیس اتحادیه پرنده و ماهى از افزایش چشــمگیر 
قیمت ماهى در بازار نســبت به هفته قبل خبر داد. 
مهدى یوســف خانى با بیان اینکه شــب یلدا باعث 
افزایش تقاضا و گرانى ماهى شــده است، گفت: به 
احتمال زیاد ما از روز شــنبه با کاهش قیمت ماهى 

مواجه خواهیم بود.

همه گازدار مى شوند!
مدیر گازرسانى شــرکت ملى گاز ایران از عزم جدى 
دولت براى گازدار شــدن 100درصد جمعیت کشور 
خبر داد و گفت: تا پایان ســال آینده سراســر کشور 
و همه مناطق شــهرى و روســتایى ایران از نعمت 
گاز بهره مند مى شوند.ســعید مؤمنى اظهارداشت: 
طرح هاى گازرســانى به مناطق روستایى در کشور 

شتاب گرفته است.

حذف دهک هاى پردرآمد
یک نماینده مجلس شــوراى اسالمى گفت:حذف 
یارانه دهک هاى پردرآمد، به عنــوان یک تکلیف 
قانونى است. مهرداد بائوج الهوتى در خصوص حذف 
یارانه دهک هاى باال عنوان کرد: در بودجه سال 95 
قرار بر این شد تا اشخاصى که ماهانه درآمدى بالغ بر 
30 میلیون تومان کسب مى کنند از دریافت یارانه کنار 
گذاشته شوند اما پس از مدتى، اقدامات دولت خالف 

این ادعا را به اثبات رساند.

رئیس دیوان محاســبات کشــور گفت: ایجــاد نظام 
اطالعات اقتصادى براساس شناسه یکتا در حال پیگیرى

 است.
عادل آذر در خصوص اقدامى که دیوان محاســبات در 
پیش دارد، اظهار داشت: این اقدام ایجاد نظام اطالعات 

اقتصادى براساس شناسه یکتاست.
وى در ادامه تصریح کرد: براساس این نظام همانگونه که 
هر ایرانى یک شماره ملى دارد، باید یک شماره کسب و 
کار هم داشته باشد. این اقدام در دنیا رایج است و برکات 
آن به ویژه در حوزه شفافیت اقتصادى و امور مالیاتى بسیار 
زیاد بوده و منافع زیادى براى کشورها دارد، ایران نیز در 

حال گام برداشتن در این مسیر است.
آذر تأکیــد کرد: حــوزه نظارتــى این اقــدام برعهده 
دیوان محاســبات و اجراى آن با وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزى، مرکز آمار ایــران و ســازمان برنامه و بودجه

 است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: از آنجاکه بستر دولت 
الکترونیک فراهم است، زمان آن رسیده که ما این سامانه 
اطالعات اقتصادى را براساس شناسه یکتاى کسب و کار 
در کشور داشته باشیم. ســعى داریم این مهم را در قالب 
الیحه به مجلس برده و به قانون تبدیل کنیم که مقدمات 

کار در حال اجراست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: 19 درصد 
بنگاه ها و واحدهاى صنعتى مســتقر در شــهرك هاى 

صنعتى کشور تعطیل  هستند.
على یزدانى اظهار داشــت: یکــى از برنامه هایى که در 
مجموعه وزارت صنعت، معدن، سازمان صنایع کوچک 
و شهرك هاى صنعتى دنبال مى شود حضور در مجموعه 
شهرك هاى صنعتى در شهرستان هاى مختلف است تا 
از نزدیک با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع آشنا و براى 

رفع مشکالت آنها تدابیرى اندیشیده شود.
وى با بیان اینکه 952 شهرك و ناحیه صنعتى در کشور 
وجود دارد افزود: در همه استان هاى کشور ستاد اقتصاد 

مقاومتى و کارگروه ستاد تسهیل شکل گرفته که مجموعًا 
در کل کشور 9 هزار و 977 بنگاه در قالب طرح رونق با 
تسهیالت هفت هزار و 400 میلیارد تومان عقد قرارداد 
شدند و سیســتم بانکى این مبلغ را پرداخت کرده است. 
یزدانى گفت: مقرر شده هفت هزار و 500 بنگاه تا پایان 
امسال از تســهیالت و شــرایطى که مهیاست استفاده 

کنند. 
وى با اشاره به اینکه اختالف شرکا، مشکل بازار و پرداخت 
نشدن تسهیالت از عمده مشکالت بنگاه هاست، افزود: 
نمى توان نســخه واحدى براى آنان پیچیــد بلکه باید 

متناسب با مشکالتشان نسخه پیچیده شود.

تعیین شماره کسب و کار 
براى هر ایرانى

19 درصد صنایع شهرك هاى 
صنعتى تعطیل  هستند

,,

سودجویان براى 
عدم مواجهه با 
تعرفه هاى گمرکى 
اقدام به واردات 
قطعات یک کاال از 
گمرکات مختلف 
مى کنند تا به این 
ترتیب با فریب 
گمرك، تعرفه هاى 
سنگین را دور 
بزنند

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 951146 خواهان آقاى ایمان صراف بانک دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت آقاى هوشــنگ حیدریان قلعه تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي روز 2شنبه مورخ 
95/11/4 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده، حســب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت
 رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29027 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/1059
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950274 خواهان ســیدجواد میریان با وکالت محمدعلى قوامى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سیدمحمد موسوى- ســید محمدى و سیدعبدالعظیم موسوى سیدمحمدى 
تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز یکشنبه مورخ 95/11/3 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداي 
خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 29011 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/1063
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 489/95 ح ش 1 مطروحه مابین محمدجواد خدابخشى به طرفیت مهرداد 
چرخى کوه کرد به خواسته انتقال ســند خودروى سمند به شــماره 919 و 63  ایران 13 چون براى روز 
95/11/12 ساعت 4/5 عصر تعیین وقت گردیده است و خوانده مهرداد چرخى کوه کرد مجهول المکان 
مى باشــد لذا به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب براى یک نوبــت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن شرکت در جلسه رسیدگى نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را از دفتر شورا اخذ نماید. ضمناً در صورت عدم حضور خوانده، وفق مقررات اتـخـاذ تصمیم  مـی نماید.  م 

الف: 95/209 دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه اول/9/1177
احضار

شماره درخواست: 9510463761500033 شــماره پرونده: 9509983761500920 شماره بایگانى 
شعبه: 950979 نظر به اینکه آقاى بهروز چنان فرزند سهراب به اتهام فحاشى و توهین از طریق ارسال 
پیامک از طرف این دادسرا به شــکایت خانم زهرا خدیوى یزد تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب 
به نامبرده ابالغ تا در مورخ 1395/0911/02 ســاعت 10 صبح در این شــعبه جهت پاســخگویى به 
اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شــد. 

م الف: 1441 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/9/1181 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759504734 شماره پرونده : 9509983759500593 شماره بایگانی شعبه: 
950602 خواهان شرکت کارتن پالست به مدیرعاملى آقاى محسن کیانى دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجید کریمى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه ارجاع و به کالســه 9509983759500593 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/02 و 
ساعت 9 تعی ین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده مجید کریمى و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1469 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین 

شهر و میمه/9/1186
مزایده

در پرونده 950207 و به موجب اجرائیه 950147 مورخ 95/05/25 صادره از شــعبه دوم دادگســترى 
شاهین شــهر محکوم علیه ابراهیم موســوى به پرداخــت 620/795/437 ریال بابت اصل خواســته 
در حق محکوم له ســید نوراله موســوى و مبلغ 24/480/000 ریال بابت هزینه اجــرا محکوم گردیده 
اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط 
کارشــناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: ســوارى بنز سى 
180 مدل 2005 رنگ ســورمه اى به مالکیت ســید نوراله موســوى دو محور چهار چرخ به شــماره 
  A 783832 انتظامى 461 ل 48 ایران 53 و شــماره موتور 2719463577937 به شــماره شماســى
WDB 20304  مى باشــد با توجه بــه مدل خودرو ارزش خــودرو به میــزان 680/000/000 ریال 
ارزیابى مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابــالغ و در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش امــوال از طریق مزایده را دارد. زمــان برگزارى مزایده: 
95/10/14 ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: شــعبه دوم حقوقى شاهین شــهر محل بازدید 
از امــوال توقیفى: با هماهنگــى اجراى احکام . مزایده از قیمت کارشناســى شــروع و به کســى که

 باالتریــن قیمت را پیشــنهاد دهــد فروخته خواهد شــد. برنــده مزایــده میبایســت 10 درصد از 
ثمن معاملــه را فــی المجلس بــه همراه داشــته باشــند تــا عنداللزوم به حســاب ســپرده واریز 
و تا یک مــاه فرصــت دارد مابقــى ثمــن معامله را به حســاب ســپرده واریــز نمایــد واال ضمن 
ابطــال مزایده 10 درصــد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده بــه صندوق دولت واریــز مى گردد. 
کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشــند مى  بایســت حداکثر پنــج روز قبــل از مزایده به

 دایره اجراى احکام مدنــى مراجعه تا ترتیب بازدیــد آنها از امــوال داده شــود و در روز انجام مزایده 
درخواســت کتبى خود به همر اه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 1458  اجراي احکام مدنى شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و

 میمه/9/1196

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510103723104914 شماره پرونده: 9509983723100167 شماره بایگانى شعبه: 
950322 خواهان سمیرا ضیایى فرزند حجت اله بنشانى مبارکه قهنویه خ شهید اصغر ضیایى محله محمد 
آباد باالتر از مســجدالرضا کوچه ده مترى خوانده: رضا محمدى (پالرتى) خواسته: طالق نظر به اینکه 
خواهان باال دادخواستى بطرفیت خوانده فوق بخواســته طالق تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده 
مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خو انده ابالغ میگردد 
در وقت مقرر 1395/11/02 در ساعت 9/30 جهت رسیدگى به پرونده شما که به کالسه 950322 تعیین 
وقت شده جهت توجیه داورى حاضر شوید ضمنا میتوانید یک هفته قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه 
ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید.م الف: 95/612 شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى مبارکه/9/1208
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1326/95ش ح 5 - 1395/09/21 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: على محمد سوارى 
دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده مسعود بابائى شوراى حل اختالف 
شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
95/11/02 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار 
در 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: 2800 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1210 /9

ابالغ اخطاریه
شــماره پرونده: 9204002127000097/1 شــماره بایگانی پرونده: 9200099 شماره آگهى ابالغیه: 
139503803127000030 بدینوسیله به خانم افسانه نره فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 51 ساکن: 
شهرضا روستاى هوك منزل شخصى که برابر گزارش مامور پاسگاه انتظامى کهرویه در آدرس مندرجه در 
اخطاریه مورد شناسایى واقع نگردیده است جهت اطالع ابالغ میگردد تمامت چهار و یک دوم حبه مشاع 
از کل هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 265 اصلى واقع در بخش دو ثبتى شهرضا مورد رهن 
سند رهنى شماره 15597 مورخ 1385/04/26 دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا توسط کارشناسان 
به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابى شــده اســت. این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان ابالغ بشما درج و منتشر میگردد. م الف: 566  اجراي اسناد رسمی شهرضا/9/1219

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139504002127000089/1 شماره بایگانى پرونده: 9500151  شماره آگهى ابالغیه : 
139503802127000029 آگهى ابالغ اجرائیه بدینوسیله به آقایان غالمرضا معظمى فرزند عبدالرسول 
به شماره شناســنامه 411 صادره از شــهرضا و شــماره ملى 1199385751 متولد 1351/10/21 که 
طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن شــهرضا خیابان حکیم زاهد فرعى 9 و على 
حجتى فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 172 صادره از شــهرضا و شماره ملى 1199309966 متولد 
1363/01/26 که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن شهرضا خیابان حکیم نصراله 
فرعى 22 آخر کوچه پالك نوســاز طبق گزارش مامور اداره پست در آدرســهاى مذکور شناسائى واقع 
نگردیده ابالغ میگردد بر اساس قرارداد شماره 119358853 مورخ 1393/06/11 تنظیمى در بانک سپه 
شعبه مدرس شهرضا آقاى حسین همایونى به تعهد على حجتى و غیره مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال 
از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک سپه 
منطقه اصفهان (بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و بیست و هفت 
هزار و سیصد و نود و پنج ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/05/10 که از این تاریخ 
به بعد روزانه مبلغ چهارصد و بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد و نه ریال به آن اضافه میگردد صادر و پرونده 
تحت شماره بایگانى 9500151 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا در جریان رسیدگى میباشد لذا به 
استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت.م الف: 560 اجراى اسناد رسمى شهرضا/9/1220
مزایده

در پرونده کالسه 940457  اجرایى و به موجب دادنامه 0330-950 صادره از شعبه چهارم حقوقی نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى اصغر فرقانى فرزند رضا محکوم است به پرداخت 850/016/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 36700000 ریال نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگستري منتخب آقاي مهندس معین به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. تمامت ششدانگ یک 
باب خانه داراى سوابق ثبتى پالك 144/9 واقع در نجف آباد- خ 17 شهریور- پالك 389 داراى عرصه 
منزل 113/1 مترمربع با سقف آهن و آجر و داراى انشعابات آب و برق و گاز و 30 مترمربع زیرزمین با ارزش 
2/100/000/000 ریال برآورد و تعیین گردید که به میزان محکوم به موضوع مزایده قرار خواهد گرفت.
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق 
اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/14 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به 
فروش میرسد. برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد 
ضمنًا  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2861  

اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/1222
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1428/95 ش ح/5- 1395/9/20 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: محمد افضلى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده محسن سینائى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/2 ساعت 

8/30 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با 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: 2802 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1223

فقدان سند مالکیت
شماره: 1395/12/304688- 95/9/13 چون آقاى مجید حقیقى نجف آبادى فرزند حسنعلى به استناد دو 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت هفت و چهار 
پنجم حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب دکان شماره پالك 794 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که در صفحه 467 دفتر 363  ذیل ثبت 88797 و سند مالکیت 224906 که بنام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 2858 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/1225
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103759504811 شــماره پرونده: 9509983759500574 شــماره بایگانی 
شعبه: 950583 خواهان على رضا حیدرى دادخواســتی به طرفیت خوانده مسعود محمدى به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759500574 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/02 و ساعت 11:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مسعود محمدى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 1478 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/1251
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103759504819 شماره پرونده: 9509983759500581 شماره بایگانى شعبه: 
950590 خواهان شــرکت تولیدى آبادگران جنوب دادخواســتى به طرفیت خوانده حسین معتمدى 
آدرمنابادى به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه و ارجاع به کالســه 9509983759500581 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/02 و 
ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین معتمدى آدرمنابادى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1488  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/9/1261
مزایده

به موجب ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى، در رابطــه با پرونده اجرایى 940398 مطروحه در اجراى 
احکام شعبه 8 دادگاه حقوقى اصفهان یک باب ساختمان مسکونى با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق 
مزایده به فروش مى رســد:1-ملک موضوع مزایده داراى سابقه ثبتى به شماره پالك 16/675 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان بوده و داراى سند رسمى مالکیت به صورت شش دانگ مى باشد.2- اوصاف و 
مشخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى: عرصه به مساحت حدود 200 متر مربع 
و حدود 120 متر مربع اعیانى و با ساخت نسبتًا قدیمى با دیوارهاى آجرى باربر، سقف تیرآهن در حد یک 
طبقه همکف، فاقد نماى ظاهرى، درب و پنجره هاى فلزى که به صورت مخروبه و متروکه و غیرقابل 
سکونت درآمده است و داراى امکانات و انشعابات مورد نیاز شهرى مى باشد. که ارزش شش دانگ خان ه 
فوق الذکر به مبلغ 5/655/000/000 ریال برآورد و تعیین قیمت شده است.3- آدرس و محل وقوع ملک: 
اصفهان- خیابان شهیدان غربى- بعد از فلکه شاهد- نبش خیابان آیت ا... مدرس نجفى- روبروى بانک 
صادرات- کدپستى 95153- 81877 مى باشــد.4- فروش و مزایده از قیمت پایه (5/655/000/000 
ریال) شروع و در اجراى ماده 128 قانون اجراى احکام مدنى برنده مزایده کسى است که باالترین مبلغ را 
پیشنهاد نماید.5- متقاضیاى در اجراى ماده 129 قانون اجراى احکام مدنى باید ده درصد از قیمت پایه را 
به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملى واریز نمایند و برنده 
مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد.6- پرداخت بدهى هاى معوقه مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب 
و مصرف و بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى (در صورتیکه ملک مورد مزایده داراى بدهیهاى مذکور 
باشــد) تا تاریخ مزاید اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه هاى 
مربوط به تنظیم  و صدور سند تابع عرف محل مى باشد.7- پس از از انجام مراحل قانونى و پرداخت تمام 
ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.8- متقاضیان در صورت 
تمایل مى توانند در اجراى ماده 126 قانون اجراى احکام مدنى حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شــروع 
زمان مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند.9- حسب اعالم شهردارى، 
مالکیت شهردارى در قسمتى از پالك ثبتى مذکور در راستاى قانون نحوه تملک اراضى و در اجراى طرح 

خیابان شهیدان بوده که میزان مالکیت از متراژ مذکور ( عرصه 200 متر مربع) کسر مى گردد.10- زمان 
مزایده روز پنج شنبه مورخ 95/10/30 ســاعت 10 الى 12 و مکان مزایده اجراى احکام شعبه 8 دادگاه 
حقوقى اصفهان واقع در خیابان نیکبخت مى باشــد. م الف: 27617  اجراى احکام شعبه هشتم دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان/9/421
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى محمد کرمى فرزند مراد دادخواستى به خواسته 
انتقال سند رسمى بطرفیت آقاى فتحعلى فرخى برجویى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 82/95 در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 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 در روز سه شنبه 
مورخ 95/10/21 ساعت 14 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 870 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/9/967
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973742101696 شماره پرونده: 9109983742102663 شماره بایگانی شعبه: 
912789 خواهان: خانم اکرم امینى چرمهینى فرزند بهرام به نشانى: چرمهین بلوار بسیج خیابان قدس 
منزل شخصى، خوانده: آقاى مجتبى قنبرى فرزند على داد به نشــانى: چرمهین خ شهید قدیمى کوچه 
شهید مرزبان منزل پدرى، خواسته  : صدور حکم طالق به درخواســت زوجه. گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: 
در خصوص دعوى خانم اکرم امینى چرمهینى فرزند بهرام بــه طرفیت آقاى مجتبى قنبرى چرمهینى 
بخواســته تقاضاى اجازه اعمال وکالت مأخوذه ضمن عقد ازدواج مبنى بر صــدور حکم طالق غیابى 
وفق بند 8 از شــروط 12گانه عقدنامه؛ دادگاه بدواً با عنایت به فتوکپى مصدق ســند نکاحیه رســمى
 شــماره ترتیب 7302 دفترخانه شــماره 194 حوزه ثبت زرین شــهر تحقق زوجیت و عقد دادم میان

 طرفین را به تاریخ 84/5/26 محرز دانســته و با عنایت به تقاضا و دادخواست خواهان و عدم توفیق در 
اصالح ذات البین على رغم ارجاع پرونده به شوراى حل اختالف و اعالم مجهول المکان بودن وى حسب 
تقاضاى خواهان و گزارش کالنترى چرمهین به شرح و تاریخ 921817- 92/10/5 و ارجاع موضوع به 
داورى و اظهارنظر داوران که صالحیت در رهایى زوجه و طالق داشــته اند و عدم حضور و دفاع خوانده 
و زندانى بودن وى و ترك زندگى مشــترك حداقل براى 5 ســال از ســوى زوج و اعتیار به مواد مخدر 
براساس تحقیقات معموله مرجع انتظامى من حیث المجموع دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت 
تلقى و مســتنداً به مواد 37، 29، 31، 32، 34، 37 و 39 قانون حمایت خانواده مصوب 92/12/9 و مواد 
1142، 1146 و 1151 قانون مدنى به شرح و با شــرایط ذیل الذکر مبادرت به صدور گواهى عدم امکان 
سازش مى نماید: 1- زوجه حســب االظهار خود کلیه حقوق مالى و غیرمالى خود را اعم از مهریه، نفقه، 
اجرت المثل و نحله و غیره را در قبال طالق بذل مى نماید. 2- زوجین فرزند مشــترکى نداشته و ندارند. 
3- زوجه حسب االظهار خود و گواهى پزشــکى قانونى فاقد حمل مى باشد. 4- نوع طلق خلع نوبت اول 
بوده و مدت عده ســه ماه از تاریخ اجراى صیغه بوده که در این مدت زوج حق رجوع نداشته و زوجه نیز 
تا پایان عده نمى تواند ازدواج نماید. 5- مدت  اعتبار این گواهى سه ماه از تاریخ صدور بوده و احراز سایر 
شرایط صحت طالق برعهده سردفتر مجرى طالق بوده و ایشان مى بایست یک نسخه از صورتجلسه 
اجرا را جهت بهره بردارى ارســال نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از بیست روز پس از انقضاى واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 860 محمودى تبار رئیس دادگاه عمومی بخش

 باغبهادران/9/969
اجراییه

شماره: 245/95 ش ح 2- 1395/9/14 به موجب راي شماره 208 تاریخ 95/5/31 شوراي حل اختالف 
شهرستان اردستان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سیدحسین میر احمدیان فرزند سیدعلى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته 
و بیست هزار و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه هاى دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک (1372/9/27) لغایت اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق محکوم له: جمشید 
جاللى فرزند محمدجعفر به نشانى اردستان خ امام ك شهید زارعى و پرداخت مبلغ 67/500 تومان بعنوان 
نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 341 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اردستان/9/970
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 548/95 ش 2 ح - 1395/09/20 آگهــى ابــالغ وقت دادرســى خواهــان: محمود فاضل 
دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبلغ 5/000/000 تومــان به طرفیت خوانده رضا شــریفى به 
شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
548/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/20 ســاعت 8/30 تعیین گردیده ، علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگــردد که از تاریخ نشــر  آگهى ظرف مــدت یک ماه به 
دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرســى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخــاذ خواهد نمــود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک 
نوبت درج خواهد شــد. م الف: 2807 شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/9/995

نمایندگى داخلى برند معــروف واردکننده لوازم خانگى 
به دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوى گمرك ایران 

سه هزار میلیارد تومان جریمه شد.
بر اساس قانون بودجه سال 96 همانند سال جارى، 17 
هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهاى گمرکى در نظر 
گرفته شده است. این درآمد عمدتاً از حقوق گمرکى که بر 

کاالهاى وارداتى وضع مى شود به دست مى آید.
در گمرکات براى واردات کاالهــاى مصرفى در جهت 
حمایت از تولید داخل کامل شــده تعرفه هاى ســنگین 
باالى 50 درصد وضع شده است، این درحالى است که 
اگر یک کاال به صورت قطعات منفصل وارد کشور شود 
تعرفه هاى «یک چندم» بر آنها وضع مى شــود چراکه با 

مونتاژ این کاالها در کشــور امکان ایجاد اشتغال وجود 
دارد، این درحالى است که سودجویان براى عدم مواجهه 
با تعرفه هاى گمرکى اقدام بــه واردات قطعات یک کاال 
از گمرکات مختلف مى کنند تا به ایــن ترتیب با فریب 
گمرك، تعرفه هاى سنگین را دور بزنند، اما شرایط براى 
شناســایى و اعاده حقوق دولتى زمانى سخت تر مى شود 
که این دورزنندگان قانــون از کارت هاى بازرگانى یک 
بار مصرف هم بهره گرفته باشند، در این صورت ردیابى 
کاالى منفصل که باید تعرفه کامل بر آن وضع شود، بسیار 

دشوار مى شود.
در جدیدترین نمونه از کشف این نوع تخلف، پاى یک برند 
کره اى معروف  لوازم خانگى به میان آمده است، البته با 

یک رقم جریمه باور نکردنى! بر اساس نامه اى که گمرك 
ایران به نمایندگى داخلى این شرکت تولید کننده لوازم 
خانگى ارسال کرده، مشخص شده این شرکت باید سه 

هزارمیلیارد تومان جریمه در حق دولت پرداخت کند.
طبق نامه گمرك، ماجرا از این قرار اســت که این برند 
معروف بــا دور زدن قانون اقدام بــه واردات قطعات از 
گمرکات کرده است و با بررســى هاى به عمل آمده در 
گمرك ایران و دایر شــدن کارگروه حسابرسى پس از 
ترخیص مشخص مى شــود بایستى براى جبران حقوق 
پایمال شده دولتى حدود سه هزار میلیارد تومان جریمه 

صادر شود.
به گزارش تسنیم، بر اســاس قانون جدید امور گمرکى 

حسابرسى پس از ترخیص  در مورد پرونده هاى با حجم 
ســنگین، باید در گمرك ایران عملیاتى شود.  ماده 143 
یکى از بندهاى مصــّرح قانون امور گمرکى اســت که 
با تشــکیل کمیته هاى حسابرســى پس از ترخیص و 
بهره گیرى از سامانه هاى اطالعاتى پرونده هاى کالن  از 

این دست رو مى شود.

ســخنگوى ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزایــش هرگونه قیمت محصوالت 
لبنى را ممنوع اعالم کرد و گفت: با واحدهاى لبنى 

متخلف برخورد خواهیم کرد.
 غالمرضا کاوه در خصــوص افزایش قیمت برخى 
محصوالت لبنى از جمله کره در روزهاى گذشــته، 
گفت:  افزایــش قیمت کره غیر قانونى اســت و به 
طــور قطع ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در رابطه با این افزایش قیمت اعمال 

قانون مى کند.
وى با بیان اینکه ســازمان حمایت اقدامات نظارتى 
خود را بر قیمت کره انجام داده و به نرخ قبل بازگشته 
اســت، افزود: برخى تولیدکنندگان به طور خودسر 
قیمت ها را افزایــش دادند که با برخورد ســازمان 
حمایت روبه رو شده و تعهد دادند که دیگر افزایش 

قیمت نداشته باشند.
ســخنگوى ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان با اعالم اینکه اعمــال قانون براى 
این واحدها انجام شده و پرونده تعزیراتى براى آنها 
تشکیل شده است، اظهار داشت: کره جزو کاالهاى 
گروه یک است که مشمول قیمتگذارى مى شود و در 
صورت نیاز به تغییر قیمت باید فرآیند کارگروه تنظیم 

بازار را طى کند.
کاوه در خصوص افزایش قیمت شــیر در روزهاى 
گذشته، گفت: هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و 
تمامى محصوالت لبنى جزو کاالهاى اولویت دار بوده 
و مشمول قیمتگذارى هستند بنابراین اگر هر واحد 
صنفى افزایش قیمت داشته باشد، طبق قانون با آن 

برخورد مى شود.

افزایش قیمت محصوالت 
لبنى ممنوع است تخلف برند مشهور لوازم خانگى کره اى
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آماده سازى نقش جهان براى 
میزبانى از استقالل

در شرایطى که سپاهان یک شنبه آینده در مهمترین بازى 
هفته پایانى نیم فصل باید از استقالل در اصفهان پذیرایى 
کند مسـئوالن ورزشـگاه نقش جهان سـخت به تکاپو 
افتاده اند تا به هر شکلى شده مشـکالت باقیمانده را به 
حداقل رسانده و براى اولین بار از یک بازى پرتماشاگر به 

خوبى میزبانى کنند.
در حـال حاضر بـزرگ ترین دغدغـه مسـئوالن به نور 
ورزشـگاه و مشـکالت سـر راه بـراى تأمیـن بـرق 
پروژکتورهاى نصب شده برمى گردد چون هنوز مراحل 
بهره بردارى کامل از این پروسه تکمیل نشده و سپاهان 
با نیمى از نور مورد نیاز براى روشن کردن ورزشگاه جدال 

خود با سایپا در جام حذفى را برگزار کرد.
دیگـر مشـکل اساسـى مسـئوالن ورزشـگاه بـه 
پارکینگ هاى اطراف ورزشـگاه و همچنین ورودى ها 
طرفداران برمى گردد که هنوز به صورت کامل به بهره 
بردارى نرسـیده و با توجه به اینکه پیش بینى مى شـود 
استقبال گسترده اى از این بازى صورت پذیرد باید به هر 
نحوى شده این مشکالت در راه ورود و خروج تماشاگران 
برطرف شـود تا نقش جهان بـا کمترین دغدغـه آماده 

میزبانى از نخستین بازى بزرگ خود شود.

میزبانى ذوب  آهن در عمان
باشـگاه ذوب آهن تصمیم گرفت در ورزشـگاه سلطان 
قابوس شهر مسقط از حریف عربستانى خود میزبانى کند. 
  هیئت مدیـره باشـگاه ذوب آهن بـراى بررسـى موارد 
مختلف تشکیل جلسه داد که یکى از مهمترین تصمیمات 
گرفته شده در این جلسه مشخص شدن محل میزبانى 
این تیـم از االهلـى عربسـتان در مرحلـه گروهى لیگ 

قهرمانان بود.
براساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن این تیم 
اصفهانى که باید در کشـورى ثالث دیـدارش با االهلى 
عربستان را برگزار کند، عمان را براى بازى خانگى خود 
انتخاب کرده اسـت. از همین رو ذوب آهـن در تاریخ 10 
اسـفندماه 95 در عمان میزبان االهلى خواهد بود و قرار 
است در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط به مصاف 

این تیم برود.

  هفته هشتم لیگ برتر هندبال
هفته هشـتم لیگ برتـر هندبال امـروز با یک دیـدار در 
کاشـان آغاز مـى شـود، سـایر دیدارها جمعـه پیگیرى 

خواهد شد.
  هفته هشتم لیگ برتر هندبال در دو روز  2 و 3 دى ماه با 

پنج دیدار پیگیرى مى شود.
در اولیـن دیـدار امـروز( پنـج شـنبه دوم دى مـاه)، تیم 
شـهردارى کاشـان در خانـه بـه مصـاف نیـرو زمینـى 
ارتش مى رود. شـهردارى کاشـان بـا این بـرد خانگى 
مى تواند جایگاه خـود را در جدول لیگ برتر تثبیت کند.

دیگر دیدار ها جمعه 3 دى ماه برگزار خواهد شد و فوالد 
مبارکه سـپاهان نیز مهمان تیم صدر نشـین لیگ برتر 
خواهد بود. در آخرین دیدار دو تیم بیتا و شهردارى ارومیه 

در سبزوار رو در روى یکدیگر قرار مى گیرند.

سپاهان- نفت
10 دى در نقش جهان

رئیس کمیته مسابقات سـازمان لیگ از برگزارى دیدار 
سـپاهان و نفت تهـران در نیمـه نهایى جـام حذفى در 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان در روز 10 دى ماه خبر داد.

  سعید فتاحى اعالم کرد:به دلیل اینکه تیم نفت تهران در 
دو بازى متوالى میزبان بوده است، در بازى سوم این تیم 
طبق آیین نامه، میزبان تیم سپاهان است و این بازى در 

اصفهان برگزار مى شود.
 

استقالل زخم خورده است  
مربى سـپاهان معتقد است اسـتقالل با شکست مقابل 
نفت تهران زخم خورده است و براى نتیجه گیرى مقابل 
سپاهان بازى مى کند. مجید بصیرت در مورد بازى این 
هفته سـپاهان مقابل اسـتقالل گفت: اسـتقالل از جام 
حذفى حذف شد و زخم خورده است. استقالل قطعاً براى 
نتیجه گیرى به اصفهان مى آید اما ما هم سپاهانیم و به 

دنبال 3 امتیاز این بازى خانگى هستیم.

تایم اوت

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با انتقاد از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال در رابطه با راهکارهاى آنها براى مقابله با تیم هاى 

عربستانى گفت: من از این آدم ها انتظار معجزه ندارم. 
ســعید آذرى در خصوص جلســه هیئت مدیره باشگاه 
ذوب آهن براى تعیین میزبانى این تیم از االهلى عربستان 
گفت: ما تصمیم خودمان را گرفتیم تا در عمان و ورزشگاه 
سلطان قابوس از االهلى میزبانى کنیم. با دوستانمان در 
عمان هم تماس گرفتیم تا هماهنگى هاى الزم را در این 

خصوص انجام دهیم.
وى با بیان اینکه هیئت مدیره براى سفر به عمان برآورد 
هزینه خواهد کرد تا هزینه هاى میزبانى این تیم در کشور 

ثالث مشخص شود، افزود: براى میزبانى در کشورى ثالث  
پنج شش برابر بیشــتر از میزبانى در اصفهان باید هزینه 

کنیم و این ماجرا هزینه زیادى روى دست ما مى گذارد.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره اینکه بازى در کشور 
ثالث از هــر نظر به ضــرر تیم هاى ایرانى اســت و چرا 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نتوانستند در این زمینه 
کمکى کنند، اظهار داشت: ما از این آدم ها انتظار معجزه 
نداریم. آنها پول خودمان را بدهند، ما چیزى نمى خواهیم. 
اکنون منتظریم پولى که در این فصل از اسپانسر گرفته 
شده،  حساب شود و سهم باشــگاه ذوب آهن را پرداخت 

کنند. 

کاپیتان ملى پوش ســپاهان با گلزنى به سایپا در جام 
حذفى تعداد گل هاى این فصل خود را به عدد 5 رساند و 

بهترین گلزن فصل تیم اصفهانى لقب گرفت.
با سپرى شدن 14 هفته از مسابقات لیگ برتر احسان 
حاج صفى با چهار گل برترین گلزن ســپاهان در لیگ 

شانزدهم به حساب مى آید.
از آنجا که تا قبل از برگزارى مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى کاپیتان ملى پوش سپاهان موفق به گلزنى 
در این دوره از رقابت ها نشــده بود او در عنوان بهترین 
گلزن فصل سپاهان با جالل الدین على محمدى شریک 
بود زیرا این بازیکن عالوه بر به ثمر رساندن دوگل در 

لیگ برتر در مراحل یک سى و دوم و یک هشتم نهایى 
جام حذفى هم موفق به گلزنى به تیم هاى غذاى سبز و 

آلومینیوم اراك شده بود.
طلسم گل نزدن حاج صفى در جام حذفى با گلى که او 
در چهارمین دقیقه بازى با سایپا از روى نقطه پنالتى به 
ثمر رساند شکسته شــد تا مجموع گل هاى احسان در 
مسابقات رسمى امسال اعم از لیگ برتر و جام حذفى 

به عدد 5 برسد.
حاج صفى پیش تــر در دیدار با ماشین ســازى از هفته 
ششــم لیگ برتر یک ضربه پنالتى را از دســت داده 

بود.

کاپیتان سپاهان
بهترین گلزن شد

انتقاد آذرى از 
فدراسیون فوتبال

خشایار بیدمشکى
حاال ســپاهان جوان به مرز ثبات رســیده و به تیمى 
ترسناك تبدیل شده است. تیمى که در چند هفته پیش 
کم کم داشت صداى اعتراض هواداران  کم حوصله و 
مشکل پسند خود را در مى آورد در لیگ برتر بر روى 
نوار پیروزى قرار گرفته و در جام حذفى هم در یک روز 
کامًال بارانى، مقتدرانه به نیمه نهایى صعود کرده است.

 وعده نمایش این روزهاى ســپاهان پیش تر از سوى 
عبدا... ویســى داده شــده بود. او مرتبــًا از هواداران 
صبورى مى خواست و این قول را مى داد که با توجه به 
تغییرات گسترده و انقالبى که در تیم فوتبال سپاهان 
صورت پذیرفته است با گذشت زمان، بازیکنان جدید و 
جوانان سپاهان مى توانند خود را  با شرایط جدید وفق 

دهند و در شخصیت یک مدعى ظاهر شوند.
البته امیدواریــم نتایج خوب و نمایــش هاى دلپذیر 
زردپوشان، مانع از پنهان شدن برخى ضعف ها نشود 
و عبدا... فراموش نکند که این تیــم با تقویت در نیم 
فصل مى تواند بســیار بهتر عمل کند و در کنار مبارزه 
در لیگ برتر، قدرت خود براى قهرمانى در جام حذفى 

را مضاعف نماید.
 در نیمــه نهایى جام حذفى، ســپاهان 

بر طبق اعــالم ســازمان لیگ، در 
ورزشگاه نقش جهان در دهم دى 
ماه میزبــان نفت تهــران خواهد 
بود. نفتى که استقالل را در تهران 
شــوکه کرد و به نیمه نهایى آمد. 
فضــاى مجــازى پــس از حذف 
اســتقالل ماالمــال از کنایه هاى 
ســپاهانى ها  به آبى هاى تهران بود 
و هواداران ســپاهان مدعى بودند که 

اســتقالل ترجیح داد به جاى حذف در 
برابر سپاهان، در مصاف با نفت کار خود 

را راحت کند و با جام خداحافظى نماید!
میزبانى در نقش جهان بهترین فرصت است 

تا ســپاهانى ها با حضور هوادارانشان در این 
ورزشگاه زیبا نفت سختکوش را شکست دهند. 

سپاهان دو بازى دیگر با کسب جام فاصله دارد و 
با توجه به اینکه در لیگ برتر شــانس بسیار کمترى 

براى قهرمانى دارد، حیف است که این فرصت را نادیده 
بگیرد و لذت فتح یک جام و متعاقب آن سالم دوباره 

به آسیا را از دست بدهد.

کرى خوانى بود نه فحاشى
برخى از ســایت هاى خبرى با تیتر فحاشى هواداران 
سپاهان علیه فرکى حاشیه هاى دیدار سپاهان- سایپا 
را پوشش داده بودند. آن چیزى که هواداران سپاهان 
در ورزشگاه نقش جهان سر دادند بیشتر کرى خوانى 

بود و هیچ بویى از فحش و ناسزا نمى داد.
شعارهایى مثل «فرکى یادت باشه، این تیم سپاهانه» و 

یا «فرکى یادت باشه، محرم سرورته»، قطعًا فحاشى 
نیست و بیشتر بوى کرى خوانى مى دهد. البته 

بهتر بود که همین شــعارها نیــز علیه مربى 
همیشــه اخالق مدار فوتبال ایران سر داده 
نشود و هواداران ســپاهان با سرمربى سابق 

خود برخورد مهربانانه ترى داشته باشند.
به هر حال ســپاهانى هــا نباید فراموش 

کنند که قهرمانــى دراماتیک و به یادماندنى شــان 
درفصل چهاردهم با حسین فرکى رقم خورده است و 
باید سپاسگزار او باشند. چقدر زیبا بود اگر قبل از آغاز 
بازى به پاس آن قهرمانى، مسئوالن باشگاه سپاهان  
در مراسمى از فرکى تجلیل مى کردند تا شرایط بهتر و 

زیباترى در آن میزبانى رقم بخورد.

سپاهان مراقب استقالل باشد
سرمربى اســتقالل بعد از شکست برابر نفت تهران با 
سئوال خبرنگاران در مورد اینکه فکر مى کند تا کى در 

این تیم فرصت دارد مواجه شد.
  دیگر همه هواداران اســتقالل پذیرفته اند که نتایج 
على منصور نتوانســته انتظارات و خواسته هایشان را 
برآورده کند. علــى منصور که 
با اســتقبال پنــج هزار 
نفــرى به اســتقالل 
آمده بود، حــاال براى 
بازى هــاى ایــن تیم 
نمــى تواند هــواداران 
زیــادى را به ورزشــگاه 
بکشــاند و آنها را 
به  متقاعــد 
ر  حضــو

پرشکوه و حمایت قاطع از استقالل نماید.
طبق اعالم سایت هاى خبرى، منصوریان  در برابر این 
سئوال خبرنگاران واکنش جالبى داشت:  «ما مستقیم 
مى رویم. چیزى به اسم عقب نشینى در نهاد ما وجود 

ندارد و ما با قدرت به جلو مى رویم.» 
صحبت هاى سرمربى جوان آبى ها شاید در روزهاى 
ابتدایى فصل براى هواداران استقالل امیدوار کننده 
به نظر مى رســید اما حاال دیگر گــوش هواداران به 
این صحبت ها بدهکار نیســت. استقالل جام حذفى 
را از دست داده، در لیگ وضعیت بســیار بدى دارد و 
باید پذیرفت که الســد صخره اى به مراتب سخت تر 
از تیم هاى لیگ برترى اســت تا رؤیاى حضور موفق 
در جام باشگاه هاى آســیا نیز براى منصوریان دور از 

دسترس باشد.
سرمربى استقالل نه تنها نتوانسته 
به وعده هاى خود در ابتداى فصل 
مبنى بر ارائه فوتبال تماشاگرپسند 
عمل کند، بلکه حتى قمار پر ریسک 
او روى کسب عنوان قهرمانى جام 

حذفى نیــز که بعد 
نتایــج  از 

ضعیف اســتقالل به زبان آمد، نتیجه اى جز شکست 
نداشته است.

منصوریان که روى دوش هواداران استقالل و با موج 
برخاسته از سکوهاى آزادى به رؤیاى نیمکت استقالل 
رسیده است، با تکرار اشــتباهات خود نه تنها جایگاه 
خود را این روزها در خطر مــى بیند، بلکه محبوبیتش 
به شکل چشمگیرى نزد هواداران کاهش پیدا کرده تا 
حاال هزینه تغییرات روى نیمکت اســتقالل نیز براى 

مدیران این تیم به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
روزهاى آینده و به ویژه دیدار با سپاهان نقش پررنگى 
در سرنوشت منصوریان خواهد داشت و سرمربى جوان 
آبى ها که رؤیاى نیمکت استقالل را با ورود به زمستان 
از دست رفته مى بیند، امیدوار است شاید با کسب یک 
نتیجه مناسب برابر سپاهان و برگشت به جدول لیگ 
برتر، فرصت دوبــاره اى از هواداران بگیرد. 
ســپاهان باید خیلى مراقب این اســتقالل 
باشد.  سپاهان در این روزها بر روى ابرها سیر 
مى کند و ممکن اســت بخاطر نتایج درخشان 
خود و البتــه ناکامى هاى اســتقالل، بازى 
بزرگ یک شنبه را آســان بگیرد. این 
اســتقالل چیزى براى از دست 

دادن ندارد. مراقبش باشید.

صداى هواداران

 استقالل از ترس مرگ، 
خودکشى کرد!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیــل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هــواداران فوتبــال بــه ویــژه دوســتداران 
ســپاهان و ذوب آهــن در صفحــات مجازى 

دارد.
 

■  شما اطمینان داشته باشید با پیروزى سپاهان 
بر سایپا و صعود به نیمه نهایى و با توجه به اینکه 
آن طرف هــم نفت تهران حضــور دارد،احتمال 
خیلى زیاد ســپاهان یک پاى فینال خواهد بود. 
البته اگر استقالل به نیمه نهایى رسیده بود کارمان 
راحت بود. چون این تیم این روزها تقریبًا به هیچ 
تیمى نه نمى گوید. یک شــنبه دیدار حساســى 
در برابر آنها داریم و باید حسابى از خجالتشان در 

بیاییم. زنده باد سپاهان، درود بر عبدا... ویسى.

■  ســپاهان در دیدار با ســایپا شــاهکار کرد و 
عمده دقایق ســوار بر بازى بود. برد دلچســبى 
بود و مــا گام بزرگى بــراى قهرمانــى این جام 

برداشتیم.

■   استقالل از ترس مرگ، خودکشى کرد!  آبى 
ها از ترس اینکه به ســپاهان نخورند همان یک 
چهارم نهایــى ترجیح دادند که توســط نفتى ها 

حذف شوند.
در جام حذفى از دست ما فرار کردید و نتوانستید 
به نیمه نهایــى بیایید. روز یک شــنبه در جهنم 
نقش جهان چه خواهید کرد؟! احســان و مهرداد 
دو تا گل زیبا براى ســید مهــدى رحمتى کنار 

گذاشته اند.

■  براى حسین فرکى احترام زیادى قائل هستم. 
در دیدار سپاهان- سایپا توهین خاصى به ایشان 
نشــد ولى برخى هواداران کــري خوانى هایى 
براي وي انجــام دادند که البته بهتــر بود انجام 
نمى شــد. اگر آقــاى فرکى بابت این شــعارها 
ناراحــت شــده انــد، از ایشــان عذرخواهــى 

مى کنیم.

■   دیدار تیم هاى ســپاهان و اســتقالل در روز 
یک شــنبه فوق العاده حائز اهمیت است.  عبدا...
ویســى با عملکرد خوب خود در چند هفته اخیر 
موفق شــده کامًال اعتماد هــواداران را به خود 
جلب کند و نشــان دهــد که قول هایــى که در 
مورد این تیم و روند رو به رشــد آن مى داد کامًال 
درســت بود. ســپاهان پس از هفته ها که روى 
اعصاب هــواداران رژه مى رفت بــه روند خوبى 
دســت یافته و تقریبًا از تزلزل هــاى هفته هاى 
قبل تر که به ناکامى مان منجر مى شــد خبرى 

نیست. 
صعود به نیمه نهایــى، 4 تایى کردن صبا و بردن 
تیم پر مهره و پر ادعاى تراکتورســازى توانسته 
هــواداران را امیدوار کند که با اعتماد به ویســى 
مى توانند بــه روزهاى طالیى خود بــاز گردند. 
همچنیــن هــواداران به وضــوح دیدنــد که با 
خویشتندارى، همین جوانان سپاهان اگر فرصت 
الزم را داشــته باشــند قادر هســتند تا دست به 

کارهاى بزرگ بزنند.
 به نظر من عبدا... که در این چند هفته شــاهکار 
کرده اگر بتواند دیدار حیثیتــى و بزرگ روز یک 
شــنبه با اســتقالل تهران را هم بــا پیروزى و 
موفقیت پشت سر بگذارد دســت به کار بزرگى 
زده و مــى تواند هــواداران را تا پایــان فصل با 
خیالى آســوده با خود متحد نمایــد. پیروزى بر 
استقالل تهران توســط ســپاهان مى تواند در 
ادامه لیگ، صبورى هواداران در برابر سایر نتایج 
متوســط را رقم زند و البته به حمایت تماشاگران 
از جوانان سپاهان کمک شــایانى کند. امیدوارم 
که ایــن اتفاق بیافتــد و همه چیــز خوب پیش

برود.

هفته پایانى نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال روز جمعه با 3 دیدار آغازمى شود. 
  لیگ برتر فوتبال به نیمه راه خود رسیده و هفته پانزدهم و پایانى نیم فصل 

اول لیگ برتر روز جمعه با برگزارى سه دیدار آغاز مى شود.

پیکان تهران - فوالد خوزستان
پیکان که روزهاى خوبى را با جاللى مى گذراند به مصاف دیگر تیم آماده این 
روزهاى لیگ برتر یعنى فوالد مى رود. فوالد مدت هاست روى دور موفقیت 
گام برمى دارد و به طور حتم مى خواهد نیم فصل اول را با پیروزى به پایان 
برساند. درست مثل نعیم سعداوى، مجید جاللى هم همین هدف را دنبال 
مى کند و باید دید در نهایت کدامیک از این دو مربى که تیمشان موفق بوده 

با خوشحالى میدان را ترك خواهند کرد.

استقالل خوزستان - صباى قم
با اینکه مدیرعامل باشگاه صبا گفته مرفاوى برکنار نمى شود اما در فوتبال 
این نتایج هســتند که تعیین مى کنند کدام مربى مى ماند و کدام مربى باید 
برود. مرفاوى به خوبى مى داند نتیجه نگرفتن در اهواز مى تواند شرایط او 
و صبا را در جدول بدتر کند. از این رو باید با هدف پیروزى به میدان برود تا 
حداقل تساوى را کسب کند. استقالل خوزستان هم خیلى حال و روز خوشى 

ندارد. قهرمان فصل گذشته لیگ در این فصل مشکالت فراوانى دارد و اگر 
در این بازى خانگى که از هوادارانش به دلیل محرومیت بى بهره است نتیجه 

نگیرد، شرایطش بدتر هم خواهد شد.

پرسپولیس - سیاه جامگان مشهد
پرسپولیس هفته گذشته اولین شکســت خود را تجربه کرد تا متوجه شود 
کارى دشــوار پیش رو دارد. اگر چه به لطف شکســت تراکتورسازى برابر 
سپاهان، شاگردان برانکو در صدر جدول ماندند اما تضمینى نیست که باز 
هم اتفاقات به سود سرخپوشان رقم بخورد. پرسپولیس که این روزها درگیر 
جدایى عالیشاه و نوراللهى است مى خواهد عنوان قهرمانى نیم فصل را به 
خود اختصاص دهد و با این شــرایط به تعطیالت برود. هرچند به قهرمان 
نیم فصل جام نمى دهند اما این موضوع حداقل از لحاظ روحى، سرخپوشان 

را در وضعیت خوبى نگه مى دارد.
در طرف مقابل سیاه جامگان هفته پیش پیروز شــد و به طور حتم حریف 
آسانى براى پرسپولیس نخواهد بود. خداداد عزیزى که به عنوان مدیرفنى 
همه کاره سیاه جامگان است امیدوار اســت با دست پر تهران را ترك کند. 
باید دید پرسپولیس مى تواند با غلبه بر میهمان خود قهرمان نیم فصل شود یا 

خیر.

 هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال 

پرسپولیس، قهرمان نیم فصل مى شود؟
 برنامه کامل هفته پانزدهم لیگ برتر 

■    جمعه 3 دى
پرسپولیس - سیاه جامگان مشهد، ورزشگاه آزادى، ساعت: 15:15.
استقالل خوزستان - صباى قم، ورزشــگاه غدیر اهواز، ساعت: 

.15:15
پیکان تهران - فوالد خوزســتان، ورزشگاه شهداى شهر قدس، 

ساعت: 15:00.
■    یک شنبه 5 دى

ماشین سازى - سایپا، ورزشگاه اختصاصى تراکتورسازى تبریز، 
ساعت: 14:15.

سپاهان - استقالل، ورزشگاه  نقش جهان اصفهان، ساعت: 14:30.

نفت تهران - تراکتورسازى تبریز ، ورزشگاه تختى، ساعت: 15:00.
■    دوشنبه 6 دى

صنعت نفت آبادان - گسترش فوالد تبریز ، ورزشگاه تختى آبادان، 
ساعت: 15:30.

پدیده خراســان - ذوب آهن اصفهان، ورزشــگاه ثامن مشهد، 
ساعت:14:30.

خوبى میزبانى کنند.
در حـال حاضر بـزرگ ترین دغدغـه مسـئوالن به نور 
ورزشـگاه و مشـکالت سـر راه بـراى تأمیـن بـرق 
پروژکتورهاى نصب شده برمى گردد چون هنوز مراحل 
بهره بردارى کامل از این پروسه تکمیل نشده و سپاهان 
با نیمى از نور مورد نیاز براى روشن کردن ورزشگاه جدال 

خود با سایپا در جام حذفى را برگزار کرد.
دیگـر مشـکل اساسـى مسـئوالن ورزشـگاه بـه 
پارکینگ هاى اطراف ورزشـگاه و همچنین ورودى ها 
طرفداران برمى گردد که هنوز به صورت کاملبه بهره

بردارى نرسـیده و با توجه به اینکه پیش بینى مى شـود 
استقبال گسترده اى از این بازى صورت پذیرد باید به هر 
نحوى شده این مشکالت در راه ورود و خروج تماشاگران 
برطرف شـود تا نقش جهان بـا کمترین دغدغـه آماده 

میزبانى از نخستین بازى بزرگ خود شود.

میزبانى ذوب  آهن در عمان
باشـگاه ذوب آهن تصمیم گرفت در ورزشـگاه سلطان 
قابوس شهر مسقط از حریف عربستانى خود میزبانى کند. 
  هیئت مدیـره باشـگاه ذوب آهن بـراى بررسـى موارد 
مختلف تشکیل جلسه داد که یکى از مهمترین تصمیمات 
گرفته شده در این جلسه مشخص شدن محل میزبانى 
این تیـم از االهلـى عربسـتان در مرحلـه گروهى لیگ 

قهرمانان بود.
براساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن این تیم 
اصفهانى که باید در کشـورى ثالث دیـدارش با االهلى 
عربستان را برگزار کند، عمان را براى بازى خانگى خود 
0انتخاب کرده اسـت. از همین رو ذوب آهـن در تاریخ 10

5اسـفندماه 95 در عمان میزبان االهلى خواهد بود و قرار 
است در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط به مصاف 

این تیم برود.

لیگ برتر هندبال   هفته هشتم
هفته هشـتم لیگ برتـر هندبال امـروز با یک دیـدار در 
کاشـان آغاز مـى شـود، سـایر دیدارها جمعـه پیگیرى 

خواهد شد.
3 و3 دى ماه با  2  هفته هشتم لیگ برتر هندبال در دو روز  2

پنج دیدار پیگیرى مى شود.
در اولیـن دیـدار امـروز( پنـج شـنبه دوم دى مـاه)، تیم 
شـهردارى کاشـان در خانـه بـه مصـاف نیـرو زمینـى 
ارتش مىرود. شـهردارى کاشـان بـا این بـرد خانگى
مى تواند جایگاه خـود را در جدول لیگ برتر تثبیت کند.

3دیگر دیدار ها جمعه 3 دى ماه برگزار خواهد شد و فوالد 
مبارکه سـپاهان نیز مهمان تیم صدر نشـین لیگ برتر 
خواهد بود. در آخرین دیدار دو تیم بیتا و شهردارى ارومیه 

در سبزوار رو در روى یکدیگر قرار مى گیرند.

سپاهان- نفت

تغییرات گسترده و انقالبى که در تیم فوتبال سپاهان 
صورت پذیرفته است با گذشت زمان، بازیکنان جدید و 
جوانان سپاهان مى توانند خود را  با شرایط جدید وفق 

دهند و در شخصیت یک مدعى ظاهر شوند.
البته امیدواریــم نتایج خوب و نمایــش هاى دلپذیر 
زردپوشان، مانع از پنهان شدن برخى ضعف ها نشود 
و عبدا... فراموش نکند که این تیــم با تقویت در نیم 
فصل مى تواند بســیار بهتر عمل کند و در کنار مبارزه 
در جام حذفى لیگ برتر، قدرت خود براىقهرمانى در

را مضاعف نماید.
 در نیمــه نهایى جام حذفى، ســپاهان 

بر طبق اعــالم ســازمان لیگ، در 
ورزشگاه نقش جهان در دهم دى 
ماه میزبــان نفت تهــران خواهد 
بود. نفتى که استقالل را در تهران 
شــوکه کرد و به نیمه نهایى آمد. 
حذف  پــس از فضــاىمجــازى
اســتقالل ماالمــال از کنایه هاى 
ســپاهانى ها  به آبى هاى تهران بود 
و هواداران ســپاهان مدعى بودند که 

اســتقالل ترجیح داد به جاى حذف در 
برابر سپاهان، در مصاف با نفت کار خود 

را راحت کند و با جام خداحافظى نماید!
میزبانى در نقش جهان بهترین فرصت است 

تا ســپاهانى ها با حضور هوادارانشان در این 
ورزشگاه زیبا نفت سختکوش را شکست دهند. 

سپاهان دو بازى دیگر با کسب جام فاصله دارد و 
با توجه به اینکه در لیگ برتر شــانس بسیار کمترى 

براى قهرمانى دارد، حیف است که این فرصت را نادیده 
و لذت فتح یک جام و متعاقب آن سالم دوباره  بگیرد

به آسیا را از دست بدهد.

کرى خوانى بود نه فحاشى
برخى از ســایت هاى خبرى با تیتر فحاشى هواداران 
سپاهان علیه فرکى حاشیه هاى دیدار سپاهان- سایپا 
را پوشش داده بودند. آن چیزى که هواداران سپاهان 
در ورزشگاه نقش جهان سر دادند بیشتر کرى خوانى

بویى از فحش و ناسزا نمى داد. بود و هیچ
شعارهایى مثل «فرکى یادت باشه، این تیم سپاهانه» و 

یا «فرکى یادت باشه، محرم سرورته»، قطعًا فحاشى 
نیست و بیشتر بوى کرى خوانى مى دهد. البته 

بهتر بود که همین شــعارها نیــز علیه مربى 
همیشــه اخالق مدار فوتبال ایران سر داده 
نشود و هواداران ســپاهان با سرمربى سابق 

خود برخورد مهربانانه ترىداشته باشند.
به هر حال ســپاهانى هــا نباید فراموش 

این تیم فرصت دارد مواجه شد.
لالل پذیرفته اند که نتایج  ـتــتق رادارانن ان اس  دیگر همه هوا
انتظارات و خواسته هایشان را نسـانســتهـته على منصور نتو

برآورده کند. علــى منصور که 
با اســتقبال پنــج هزار 
نفــرى به اســتقالل 
آمده بود، حــاال براى 
بازى هــاى ایــن تیم 
نمــى تواند هــواداران 
زیــادى را به ورزشــگاه 
ببکشــاند و آنها را 
به  متقاعــد 
ر  حضــو

باید پذیرفت که الســد صخره اى به مراتب سخت تر 
از تیم هاى لیگ برترى اســت تا رؤیاى حضور موفق 
در جام باشگاه هاى آســیا نیز براى منصوریان دور از 

دسترس باشد.
سرمربى استقالل نه تنها نتوانسته 
به وعده هاى خود در ابتداى فصل 
مبنى بر ارائه فوتبال تماشاگرپسند 
عمل کند، بلکه حتى قمار پر ریسک 
جام قهرمانى او روى کسب عنوان

حذفى نیــز که بعد 
نتایــج  از 

در سرنوشت منصوریان خواهد داشت و سرمربى جوان 
آبى ها که رؤیاى نیمکت استقالل را با ورود به زمستان 
از دست رفته مى بیند، امیدوار است شاید با کسب یک 
نتیجه مناسب برابر سپاهان و برگشت به جدول لیگ 
برتر، فرصت دوبــاره اى از هواداران بگیرد. 
ســپاهان باید خیلى مراقب این اســتقالل 
باشد.  سپاهان در این روزها بر روى ابرها سیر 
مى کند و ممکن اســت بخاطر نتایج درخشان 
و البتــه ناکامى هاى اســتقالل، بازى خود

بزرگ یک شنبه را آســان بگیرد. این 
اســتقالل چیزى براى از دست 

دادن ندارد. مراقبش باشید.

 هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال 

پرسپولیس، قهرمان نیم فصل مى شود؟پرسپولیس، قهرمان نیم فصل مى شود؟

 مراقب بازى بزرگ یک شنبه باشید مراقب بازى بزرگ یک شنبه باشید

باز باران با سپاهان!باز باران با سپاهان!



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

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

ســپاس خداوندى را سزاســت که ســتایش او در خلق آشکار و 
سپاهش پیروز و بزرگى او واال و بیکرانه است. خدا را براى 
نعمت هــاى پى در پى و بخشــش هاى بزرگش ســتایش مى کنم. 
خدایى که حلمش بزرگ و عفوش فراگیر اســت؛ در فرمانش 

موال على (ع)عادل و از گذشته و آینده باخبر است.

آ ژ انس هواپیمایى  آ ژ انس هواپیمایى  مانیاگشتمانیاگشت

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور   

تلفن: 32501408  
فکس: 32501506

تعیین تعیین وقت سفارت آمریکا، انگلیسوقت سفارت آمریکا، انگلیس
  کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى شینگنشینگن

برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى 
پروازهاى مستقیم از اصفهانپروازهاى مستقیم از اصفهان

دبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداددبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداد
مجرى مستقیم تورهاى گرجستان، مالزى، تایلند، ترکیه، ارمنستان، چین، هند و... مجرى مستقیم تورهاى گرجستان، مالزى، تایلند، ترکیه، ارمنستان، چین، هند و... 

نقد و اقساط به صورت نقد و اقساط به صورت 55 ماهه  ماهه 

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

 و سفر کارت و سفر کارت

 (هتل هاى 2 و 3 و 4 و 5 ستاره)
همه روزه با قیمت استثنایى    هوایى، ریلى، زمینى

telegram .me/maniagasht

مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم
مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم

رزرواسیون آنالینتصمیم از شما خدمات از ماتصمیم از شما خدمات از ما www.mania24.ir

mania.gasht@yahoo.com

  شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 627 مورخ 95/9/20 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمینى به مســاحت 3000 مترمربع متعلق به 
شهردارى واقع در بلوار جانبازان ضلع شرقى جایگاه سوخت CNG با کاربرى 
تجارى- خدماتى (تــاالر) را از طریق مزایده عمومى به فروش رســاند، لذا از 
متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/8 به شهردارى مراجعه 

نمایند.

   آگهى مزایده

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

نوبت دوم

ساسان اکبرزاده

در آخرین روز فصل پاییز 95، هشت پروژه عمرانى 
با اعتبارى افزون بر سه میلیارد و 400 میلیون تومان با 
حضور مسئوالن استان و شهرستان در شهر سده لنجان 

به بهره بردارى رسید.
شــهردار ســده لنجان در خصوص اجــراى این 
پروژه ها به خبرنگاران گفــت: باتوجه به وضعیت 
رکــود و عــدم تحقــق درآمدهاى شــهردارى، 
پــروژه هاى عمرانــى در 9 ماه ســال جــارى در 
شــهردارى ســده لنجان به کندى انجام شــد ولى 
شــهردارى ســده با کمتریــن هزینه و بیشــترین 
تالش، توانســت پروژه هاى عمرانى خــود را به 

بهره بردارى برساند.
میثم محمدى در تشریح پروژه هاى عمرانى که در 
آستانه فصل زمســتان به بهره بردارى رسید  اظهار 
داشت: بازگشایى مســیر و احداث خیابان آیت ا... 
مدرس، محوطه ســازى، احداث آبنما و روشنایى 
میدان سفیر امید، روکش آســفالت خیابان امام(ره) 
حدفاصل سه راهى استقالل تا چهارراه توحید، پیاده 
روسازى معابر اصلى سطح شهر، احداث پارك محله 
جام جم، لکه گیرى آسفالت و ترمیم ترانشه و آسفالت 
معابر شهر، اجراى بهسازى پارك مسجد اعظم و پارك 
بهشــت و پارك ملت و فاز اول کانال دفع آب هاى 
سطحى خیابان امام على (ع)، هشت پروژه اى است 

که از سوى مسئوالن به بهره بردارى رسید.
وى ادامه داد: اجراى بازگشــایى مســیر و احداث 
خیابان آیت ا... مدرس بــا اعتبار یک میلیارد و 300 
میلیون تومان انجام شد که از این میزان 900 میلیون 
تومان هزینه آزادسازى و بقیه به جابه جایى تأسیسات 

شهرى، اجراى شبکه فاضالب، مخابرات، شبکه برق 
و... اختصاص داشت.پروژه محوطه سازى، احداث 
آبنما و روشنایى میدان سفیر امید به مساحت 8500 
مترمربع با اعتبار 800 میلیون تومان انجام شد که شامل 
محوطه سازى، فضاى ســبز و... است و قرار است 
سال آینده در قســمت مرکزى میدان المان نصب 
شود.روکش آســفالت خیابان امام(ره) حدفاصل 
سه راهى اســتقالل تا چهارراه توحید نیز با اعتبار 
300 میلیون تومان شامل اجراى روکش آسفالت به 
مساحت 24 هزار مترمربع و... صورت گرفت که از 
خواست هاى مردم بود.پیاده روسازى معابر اصلى 
سطح شهر سده لنجان هم با اعتبار 200 میلیون تومان 
انجام شــد و تاکنون 90 درصد پیاده روسازى معابر 

اصلى انجام شده و قرار اســت تا پایان دوره چهارم 
شورا 10 درصد باقیمانده نیز به اتمام برسد. 

شهردار سده لنجان به ایجاد پارك هاى محالت اشاره 
کرد و گفت: احداث پارك محله جام جم با اعتبار 60 
میلیون تومان به مساحت دو هزار مترمربع و اجراى 
روشنایى، فضاى سبز، نصب وسایل بازى و اسباب 
بازى در آن انجام شــده و این پروژه به بهره بردارى 
رسید.همچنین تجهیز و مبلمان پارك هاى موجود 
همچون بهسازى پارك مسجد اعظم و پارك بهشت 
(مســجد ابوالفضل(ع)) و پارك ملت با اعتبار صد 

میلیون تومان تجهیز شدند.
وى لکه گیرى آسفالت، ترمیم ترانشه و آسفالت معابر 
شهر سده را از دیگر پروژه هاى به بهره بردارى رسیده 

برشــمرد و گفت: خاکبردارى، خاکریزى، اجراى 
آسفالت به مساحت 20 هزار مترمربع با اعتبار 500 
میلیون تومان و اجراى فــاز اول کانال دفع آب هاى 
سطحى خیابان امام على (ع) با اعتبار 200 میلیون تومان 

از دیگر پروژه هایى است که به بهره بردارى رسید.
شهردار سده لنجان اشاره اى هم به هشت پروژه دیگر 
که تا پایان ســال جارى یا پایان دوره چهارم شورا به 
بهره بردارى مى رسد داشت و گفت: احداث خیابان 
کمربندى بلوار بصیرت و میدان امام حســین (ع) به 
منظور رفع گره هاى ترافیکى، احداث پارك کودك در 
7 هکتار، ادامه احداث ساختمان رستوران سنتى، لکه 
گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر، پیاده روسازى 
و معابر، زیرسازى اراضى تفکیک شده محله نگین، 

زیرسازى و جدولگذارى محله پردیس و احداث 
ساختمان کتابخانه عمومى شهر هم هشت پروژه در 
حال اجرا از سوى شهردارى سده لنجان بوده که پیش 
بینى و سعى مى شود تا پایان سال جارى یا حداکثر 

پایان دوره چهارم شورا به بهره بردارى برسند.
محمدى خاطرنشان کرد: هرکدام از پروژه هاى در 
دســت اجرا هم اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد.شهردار سده لنجان معتقد است باتوجه 
به رکود و تصویب توزیع سرانه آالیندگى و ارزش 
افزوده به صورت استانى، شهردارى ها باید به دنبال 

درآمد پایدار باشند.
محمــدى افــزود: در ســه ســال گذشــته و به 
خصوص فرآینــد برنامه ششــم و تغییــر قانون 
ارزش افــزوده و اینکــه عــوارض آالیندگى در 
سطح اســتان توزیع شود تا شــاید عدالت در این 
زمینــه عملیاتى گــردد موجب شــده اســت تا 

شهردارى ها به دنبال درآمد پایدار باشند.
وى توضیح داد: توزیع اســتانى عوارض آالیندگى 
و ارزش افزوده، براســاس سرانه جمعیت صورت 
مى گیرد ولى نکته اساسى اینجاست صنعتى که در 
منطقه اى، آالیندگى ایجاد مى کند باید سهم بیشترى 
از میزان ســرانه جمعیت، داشته باشد که امیدواریم 
نمایندگان مجلس و مسئوالن به این امر توجه داشته 

باشند.
وى اضافه کرد: در ســال 91 بودجه شهردارى سده 
لنجان هفــت میلیارد و 800 میلیــون تومان تحقق 
یافت که پنج میلیارد و 300 میلیون تومان آن از محل 
آالیندگى و ارزش افزوده تأمین شــد.در ســال 92 
بودجه هشــت میلیارد و 600 میلیون تومان تحقق 

یافت که پنــج میلیارد از محــل آالیندگى و ارزش 
افزوده بوده است.در ســال 93 نیز، 9 میلیارد و 800 
میلیون تومان بودجه تحقق یافت که میزان عوارض 

آالیندگى چهار میلیارد تومان بود.
در سال 94 هم 11 میلیارد و صد میلیون تومان بودجه 
سالیانه تحقق پیدا کرد که ســه میلیارد آن عوارض 
آالیندگى و ارزش افزوده بود و در شــش ماه سال 
جارى هم ســه میلیارد تومان بودجه تا کنون تحقق 
یافته و یک میلیارد تومان عوارض آالیندگى جذب 
شده اســت که این ارقام نشــان مى دهد با افزایش 

هزینه ها، درآمدهاى محلى هم افزایش یافته است.
شهردار ســده لنجان اظهار داشــت: به فعالیت در 
حوزه گردشگرى بسیار عالقه داشــته و سعى در 
اجراى مطلــوب آن دارد. وى در توضیح تکمیلى 
در این باره گفت: این کار در شهردارى سده لنجان 
آغاز شد و یکسال و نیم است به دنبال آن مى باشم 
اما متأسفانه پروسه طراحى و تصویب و... در حوزه 
گردشگرى بسیار مشکل است و حتى یک استعالم 
ساده، شش ماه زمان برده است اما به هر حال آرزو 
دارم پروژه گردشگرى منطقه غرب سده لنجان به 
سرانجام برسد.محمدى با تأکید بر اجراى مدیریت 
واحد شهرى گفت: طرح مدیریت واحد شهرى به 
صورت الیحه به مجلس شوراى اسالمى ارسال شده 
و در کلیات بسیار خوب است که اگر اجرایى شود 

مطلوب خواهد بود.
***

در پایان این مراسم از جمعى پیمانکاران شهردارى 
سده لنجان که در اجراى پروژه هاى عمرانى نقش 

داشتند از سوى مسئوالن تجلیل شد.

 با اعتبارى افزون بر 3 میلیارد و 400 میلیون تومان و با حضور مسئوالن؛ 

8 پروژه شهردارى سده لنجان به بهره بردارى رسید

1- شهردارى درچه با توجه به مصوبه شماره 609 مورخ 95/8/22 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد عملیات قطع درختان و فروش چوب درختان واقع در مسیر احداث طرحهاى 
شهرى شهردارى و درختان خشک سطح شــهر را به افراد واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از متقاضیان درخواســت مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا روز یکشنبه مورخ 

1395/10/19 به شهردارى درچه مراجعه فرمایند. 
زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شــهردارى تا ساعت 14 روز دوشنبه 

 95/10/20
زمان برگزارى مزایده: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/10/20 در محل ساختمان شهردارى 

مى باشد. 

آگهى تجدید مزایده 

على اکبر محمودى- شهردار درچه

نوبت اول
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان |  یک مادر بچه خود 
را به دلیل شــلوغ بودنش به طرز عجیب و دلخراشى تنبیه 

کرد.
 این مادر چینى پسر سه ســاله خود را که باعث ناراحتى و به 
هم خوردن تمرکزش شــده بود، داخل قفس سگ انداخته 
بود و همســایه ها که او را دیــده بودند بــه پلیس گزارش 

دادند.
گفتنــى اســت؛ ایــن مــادر توســط نیروهــاى پلیس 
لیویانــگ به جــرم بد رفتــارى با پســر خود بازداشــت 

شد.

در اینجا با بزرگ ترین سگ    باشگاه خبرنگاران جوان |
جهان آشنا مى شوید.

حیوانى که از نسل سگ هاى «گریت دین» است، بخاطر دارا بودن 
قد 7 فوت و 6 اینچى، بزرگ ترین سگ جهان لقب گرفته است.

این سگ که همراه صاحب خود، در اسکس زندگى مى کند، قرار 
است در روز 29 دسامبر و شب سال نو میالدى از طرف گینس به 

عنوان بزرگ ترین سگ جهان شناخته شود.
گفتنى است؛ صاحب این سگ تمام زندگى خود را وقف زندگى این 
سگ و خواهرش کرده اســت و «ِفِردى» به تنهایى براى صاحب 
خود در سال گذشته 12 هزار و 500 دالر خرج داشته است تا وزن 

آن به 92 کیلو رسیده است.

  باشگاه خبرنگاران جوان |  «اسکات گروین» 32 ساله 
در حال ضبط یک برنامه تلویزیونى از خانواده خود بود که ادعا مى کند در 
وسط خانه روح مادربزرگ خود را دیده است. این مرد در عکس هایى که از 
مرحله ضبط برنامه گرفته شده اند، متوجه این موضوع شد که یک شکل 
روح مانند در بین پسر و دخترش به وجود آمده است که ادعا کرد در آن 
مى تواند صورت مادربزرگ خود را ببیند. روح مادربزرگ این مرد درست در 
زمانى دیده شده که فقط هفت روز به سالگرد مرگ او مانده است.  گفتنى 
است؛ خانواده گروین که در منطقه کرکبى مرسى ساید انگلستان زندگى 
مى کنند، به مدت 50 سال است در همین خانه زندگى مى کنند و این خانه 
از نسلى به نسل دیگر منتقل شده تا به خانواده اسکات گروین و همسر و 

چهار فرزندش رسیده است.

تنبیه عجیب یک مادر براى 
بچه شلوغ 

بزرگ ترین سگ جهان را 
بشناسید

روحى که هنگام ضبط برنامه 
ظاهر شد  030201

غروب دومین روز خردادماه ســال 90 در جریان وقوع قتلى  در یکی از روستاهاي شهرستان قائم شهر    جام نیوز |
دراطراف شالیزارقرار گرفتم. وقتى به صحنه رسیدم متوجه شدم مقتول با اجسام برنده و نوك تیز ازنواحی مختلف بدن مورد 
اصابت قرار گرفته و به قتل رسیده بود. جسد توسط اهالی محل کشف و به مرکز فوریت هاي پلیسی110 اطالع داده شده که 
همزمان عوامل آگاهی شهرستان هم در صحنه حاضر و پس از بررسی و نمونه برداري ازجسد براى شناسایی و تشخیص علت 

تامه قتل به پزشکی قانونی شهرستان انتقال داده شد. 
در بررسى بیشتر متوجه شدیم جسد متعلق به مرد 59 ساله اى به نام «کریم» است که از شهرستان ابهر با خودروى پراید از خانه 
خارج شده و دیگر با زنگشته است. به همین خاطر خانواده او را به پلیس آگاهى دعوت کردم.  خانواده مقتول مدعى شدند او با 

زنى به نام «فریده »42 ساله ارتباط مخفیانه دارد. 
چند روز بعد نیز خودروى مقتول نیز در داخل یکى از روستاهاى نزدیک محل قتل کشف شد. از افسران خواستم صحنه کشف 
خودرو دست نخورده باقى بماند. سر صحنه که رسیدیم مشخص شد برخى لوازم  آن سرقت شده است و با بررسى بیشتر متوجه 
شدیم روى صندلى مقدارى خون ریخته شده است. با آزمایش خون ها گروه خونى آن«+AB» تشخیص داده شد.  اما بررسى 
روى جسد مشخص کرد گروه خونى مقتول«+B» است. در تحقیقات متوجه شدم برادرزن 24 ساله مقتول به نام «اسماعیل» 
داراى گروه خونى«+AB» است به همین خاطر او را به عنوان مظنون به قتل دستگیر کردیم. اما او منکر هرگونه قتلى شد.   در 
ادامه متوجه شدیم عابر بانک مقتول سرقت شده و دو میلیون تومان طى چندین بار از حسابش برداشت شده است. با بررسى 
دوربین هاى مداربسته بانک ها تصویر پسر جوانى را به دست آوردیم اما هیچ نتیجه اى عایدمان نشدو همچنان اسماعیل به 
عنوان تنها مظنون ما در این پرونده بود.   برادرزن مقتول به قتل اعتراف نمى کرد و هیچ ردى از صاحب تصویر به دست نیامده 
بود به همین خاطر پرونده به اداره عملیات ویژه استان فرستاده شد که خوشبختانه آنجا با استفاده از مخبرین توانستیم صاحب 
عکس به نام «على» 23 ساله که فرد معتادى بود را به دست آوریم. چند بار براى دستگیرى متهم وارد عمل شدیم اما او در 
پاتوق ها و خانه اش نبود. از سوى دیگر تیم دیگرى از بچه ها موفق شــدند مالخرى را که اموال سرقتى خودروى مقتول را 

خریدارى کرده بود شناسایى کنند. او در بازجویى ها با دیدن تصویر على مدعى شد اموال را از او خریده است.  
هرچه براى دستگیرى على اقدام مى کردیم نتیجه نداشت تا اینکه باالخره 27 مرداد او را دستگیر کردیم.على در بازجویى هاى 
اولیه منکر قتل شد اما در بازجویى تخصصى با قبول ارتکاب قتل گفت: «خودرو را به صورت دربستی کرایه کردم تا براى خرید 
مواد مخدر صنعتى به سارى بروم. پس از خرید مواد و برگشت به قائمشهر در محل وقوع قتل بابت کرایه جروبحث مان شد. 
درگیري شروع شد که مقتول چماقی از ماشین بیرون آورده و مرا از ناحیه سرمضروب کرد و تا مرا به این حال دید چوب را انداخته 
ومن با همان چوب او را زخمی کردم. مقتول وارد ماشین شد تا با آوردن چاقو مرا بزند که  با همان چوب او را ناکار کرده وسپس با 
همان چاقو چند ضربه به او زدم. مقتول را به کنار جاده انتقال دادم و مقداري خون  که از سر من و مقتول در زمان درگیري ریخته 
شده بود با دستمال تمیز کردم وخودرو را سرقت کردم.» گروه خونی قاتل  آزمایش شد و مشخص شد«+A» است. با بررسى 
بیشتر متوجه شدیم چون خون قاتل و مقتول با هم یکجا ریخته شده بود گروه خونى «+AB» به دست آمده است. همان روز 

متهم به قتل که بى گناه در زندان بود پس از چند ماه  آزاد شد. 

در یک قدمى چوبه دار قرار دارد و شمارش معکوس براى اعدام او آغاز شده 
است. از کارش پشیمان است اما دیر شده. خودش هم این را مى داند و سعى 
مى کند در زندان گذشته اش را کمى جبران کند و خود را براى مرگ آماده.  
پایگاه اطالع رسانى میزان با این قاتل محکوم به اعدام گفتگویى انجام داده 

که از نظرتان مى گذرد.
از خودت بگو. 

اسمم «حسین» است. 26 سال سن دارم و مجردم. 
درس خوانده اى؟ 

درس کجا بود. اگر درس خوانده بودم االن دکتر یا مهندس مى شــدم، نه 
یک قاتل. 

چرا نخواندى؟ 
وقتى از شش سالگى مجبورى برى سر کار و در خانه همه مى گویند درس 
به درد نمى خورد و باید کار کرد؛ درس را رها مى کنى و مى روى به ســمت 
کار. پدرم در یک تصادف خانه نشین شده بود و ما را مجبور مى کرد برایش 

کار کنیم. 
چه کار مى کردى؟ 

هر کارى. یک مدت مکانیکــى. گاهى هم میوه فروشــى و این اواخر هم 
مسافرکشى. 

سابقه دارى؟ 
نه. این اولین و آخرین جرمى بود که انجام دادم اما تاوانش خیلى سنگین بود. 

به چه اتهامى دستگیر شده اى؟ 
تجاوز و قتل. البته تنها نبودم و دو نفر از دوستانم همدستم بودند. 

چرا این کار را کردى؟ 

هوس شــیطانى. وقتى ســراغت بیاید و نتوانى کنترلش کنى آخرش این 
مى شود. 

در مورد روز حادثه بگو. 
تا 8 شــب کار کردم. آن روز مســافر کم بود و زود به خانه آمدم. سر کوچه 
دو تا از بچه هاى محل را دیدم. یکى از آنها پیشــنهاد کرد دورى در شــهر 
بزنیم. من هم قبول کردم. دورى زدیم و شــام خوردیم. در حال برگشــت 
به خانه بودیم که با زن جوانى در کنار خیابان رو به رو شــدیم. دوســتانم 
گفتند ســوارش کنیم. ابتدا قبول نکردم اما با اصرارهاى آنها قبول کردم. 
زن جوان را ســوار کردیم. وقتى به محل خلوتى رســیدیم، دوســتانم به 
ســمت او حمله کردند. دهانــش را گرفتند و ســرش را به زیــر صندلى 

بردند. 
خیلى ترســیده بودم. خواستم توقف کنم اما از شــانس بد من همان موقع 
گشت پلیس سر رســید. دوستانم تهدید کردند اگر دســتگیر شویم جرمم 
آدم ربایى است. من هم مجبور شــدم همراه آنها بروم. وقتى به خودم آمدم 
در حاشــیه شــهر بودم. آنها با کتک و تهدید زن جوان را پیاده کردند. من 
هم وسوسه شــدم و با آنها همراه شــدم. زن جوان مى گفت از ما شکایت 
مى کند. تهدیدهایش مثل مته اى داخل مغزم مى رفت. نمى دانم چه شــد 
کنترلم را از دســت دادم و از ماشین چاقویى برداشــتم و چند ضربه به زن 

جوان زدم. 
بعد چه شد؟ 

جسد را همانجا رها کردیم و به خانه آمدیم. خیلى ترسیده بودم. تا سه روز از 
خانه بیرون نمى رفتم. شب ها کابوس صحنه قتل را مى دیدم. کمى که حالم 
بهتر شد از خانه بیرون رفتم. وقتى مأمورى را مى دیدم، ترس تمام وجودم را 

فرا مى گرفت. هیچ راهى براى فرار نداشتم. 
چطور شناسایى شدى؟ 

مأموران با کشف جسد دوربین هاى مداربسته اطراف صحنه قتل را بررسى 
کردند و توانستند به ماشین من برسند. خب صاحب ماشین حتمًا قاتل است. 
دستگیر شدم و به قتل اعتراف کردم. همدستانم هم دستگیر شدند. پس از 
محاکمه در دادگاه به قصاص و اعدام محکوم شدم. همدستانم هم بخاطر 

تجاوز به اعدام محکوم شدند. 
 در زندان چه مى کنى؟ 

ســعى مى کنم گذشــته را جبران کنم. مى دانم دیــر به فکر افتــادم اما 
امیدوارم خدا مرا بخاطــر گناهى که انجام دادم ببخشــد. دیر یا زود اعدام 
مى شــوم پس فرصتم کم اســت و مى خواهم از بار ســنگین گناهم کم 

کنم. 
مالقاتى دارى؟ 

نه، از وقتى دستگیر شده ام هیچکدام از اعضاى خانواده ام به مالقاتم نیامدند. 
براى جلب رضایت کارى نکرده اى؟ 

خانواده مقتول که به هیچ عنــوان رضایت نمى دهند و حــق دارند اما اگر 
رضایت دهند بخاطر تجاوز اعدام مى شوم. 

حرف آخر؟ 
 این حرفــى کــه مى زنم شــعار نیســت. من ته خــط زندگى هســتم

 و زندگــى ام جــاده اى یکطرفــه بــه ســمت مرگ اســت. حــاال که 
نمــاز مى خوانــم خیلى آرامــم و افســوس مى خــورم که دیر بــه این

آرامش رسیدم. نماز، حّالل خیلى از مشکالت است و انسان را از انجام گناه 
باز مى دارد.

زندگى ام 
جاده یک طرفه 

به سمت 
مرگ است

قاطى شدن خون قاتل و مقتولگفتگو با یک قاتل؛
از دفترچه خاطرات کارآگاه جنایى سرهنگ دوم کاظم باقرى زیارى

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از دستگیرى دو فردى 
که راننده یک وانت پیکان را با استفاده از یک اسلحه شکارى به قتل رسانده 

بودند خبر داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ جهانگیر کریمى گفت: در پى اعالم 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با 
دیوار ساختمانى در شهرستان فالورجان مأموران انتظامى این شهرستان 

جهت بررسى موضوع به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وى ادامه داد: مأمــوران آثار برخورد گلوله بر روى بــدن راننده و خودرو را 
مشاهده کردند که متوجه شــدند به ســمت راننده خودرو تیراندازى شده 
و راننده به علت از دســت دادن تعــادل با دیوار ســاختمان برخورد کرده 

است.
معاون اجتماعى پلیس اصفهان با اشــاره به اینکه راننده 50 ســاله خودرو 
به علت برخورد گلوله با وى جان خود را از دســت داده بــود، بیان کرد: با 
توجه به حساسیت موضوع، دستگیرى عامل یا عوامل این قتل به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران پلیــس آگاهى شهرســتان فالورجان قرار 

گرفت.
وى اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى با انجام یکسرى کارهاى تخصصى 
در کمتر از 12 ساعت پس از وقوع قتل دو قاتل را شناسایى و دستگیر کردند.
کریمى تصریح کرد: این دو متهم دستگیر شــده هنگامى که با مستندات 
پلیس روبه رو شدند لب به اعتراف باز کرده و به بزه انتسابى اعتراف و انگیزه 

خود را سرقت خودرو اعالم کردند.
سرهنگ کریمى به مردم توصیه کرد: در صورت مواجه شدن با موقعیت هایى 
که فرد یا افرادى قصد سرقت خودرو یا اموال شما را دارند حتى االمکان با 
آنها درگیر نشوید و از طریق تماس با تلفن 110 موضوع را در کمترین زمان 

ممکن به پلیس اطالع دهید.

فرمانده انتظامى شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان از آزادى گروگان 
17 ساله و دستگیرى سه متهم با همکارى ریش سفیدان و سران طوایف خبر داد.

سرهنگ حمید نورى در گفتگو با  میزان، اظهار داشت: ساعت 10 صبح 26 آذر  
مأموران انتظامى شهرستان قصرقند از ربایش جوان 17 ساله توسط سه سرنشین 
یک دستگاه خودروى پراید از روبه روى منزلش در شهرستان قصرقند باخبر شدند. 
وى افزود: با توجه به حساســیت هاى موجود، بالفاصلــه تیم هاى عملیاتى و 
اطالعاتى پلیس بررسى هاى خود را آغاز کردند که در پایش هاى تخصصى، یکى 
از عامالن اصلى آدم ربایى با پایش دوربین هاى منطقه شناسایى شد و با به دست 

آمدن این سرنخ، تحقیقات پلیس به مرحله جدیدى رسید.  
این مقام انتظامى تصریح کرد: پس از انجام تالش هاى اطالعاتى این متهم 20 
ساله در شهرستان قصرقند شناسایى و در یک عملیات غافلگیرانه به همراه دو 
همدست 28 ساله و 45 ساله اش دستگیر شد. سرهنگ نورى با اشاره به اینکه، 
این متهمان در تحقیقات تخصصى پلیس منکر انجــام آدم ربایى بودند افزود:

 سرنخ هایى از انگیزه هاى قومى در این ربایش به دست آمد که با همکارى سران و 
ریش سفیدان طوایف، متهمان به ارتکاب این جرم اعتراف کردند و فرد ربوده شده 

که در حاشیه شهرستان قصرقند نگهدارى مى شد، آزاد شد.

  تسنیم | سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران 
گفت: واژگونى و آتش  گرفتن خودروى پیکان وانت در 

منطقه مشیریه منجر به سوختن و مرگ راننده آن شد.
ســید جالل ملکى درباره  ســانحه واژگونى خودرو در 
خیابان بوعلى اظهار داشت: ســاعت 18و 31 دقیقه روز 
دوشنبه  حادثه واژگونى خودرو در خیابان بوعلى منطقه 
مشیریه به سامانه 125 اعالم شد که در کمتر از سه دقیقه 
مأموران دو ایستگاه آتش نشانى با امکانات الزم در محل 

حادثه حاضر شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى تهران 
ادامه داد: با حضور مأموران آتش نشانى در محل حادثه 

مشاهده شد یک دستگاه خودروى پیکان وانت هنگام 
حرکت به دالیل نامشخصى از مسیر اصلى خود منحرف 
و پس از برخورد با جدول، درخت هــاى کنار خیابان و 
شکستن چند اصله درخت واژگون، دچار آتش سوزى و 
راننده داخل خودرو محبوس شده است.وى با بیان اینکه 
آتش نشــانان همزمان با خاموش کردن آتش موفق به 
خارج کردن راننده از داخل خودرو شدند، خاطرنشان کرد: 
راننده خودرو که شدیداً دچار سوختگى شده بود، تحویل 
عوامل اورژانس شد اما وى بر اثر شدت سوختگى جان 
خود را از دست داد همچنین محل پس از اتمام عملیات 
براى بررسى حادثه به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد 

و ساعت 19و 17 دقیقه عملیات به پایان رسید.

در اثر برخورد یک دســتگاه ســواري پژو آردي با شــیء ثابت در خیابان 
شهیدان غربی شهر اصفهان سرنشــین خودرو فوت کرد و راننده مجروح 

شد. 
ســرهنگ جهانگیر کریمــی معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهان در گفتگو با  پایگاه خبــري پلیس اظهار داشــت: در پی 
اعــالم مرکز فوریت هاي پلیســی 110 مبنــی بر برخورد یک دســتگاه 
ســواري پژو آردي با شــیء ثابت در خیابان شــهیدان غربــی اصفهان 
مأمــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بالفاصلــه به محــل اعزام

 شدند. 
وي ادامه داد: متأسفانه در اثر این حادثه رانندگی سرنشین 25 ساله خودرو 

فوت کرد و راننده 23 ساله به شدت مجروح شد. 
این مقــام انتظامــی اضافه کــرد: علــت وقوع ایــن حادثــه رانندگی 
توســط کارشناســان مربوطــه عــدم تونایــی راننــده در کنتــرل 
وســیله نقلیــه ناشــی از تخطــی از ســرعت مجــاز اعــالم شــده

 است . 
ســرهنگ کریمی در پایان خاطر نشــان کــرد: یکی از مــوارد تخلفات 
رانندگان وســایل نقلیه که در اغلــب مواقع، منجر به تصادف می شــود 
بدون شــک تخطی از ســرعت مطمئنه اســت. در مقررات راهنمایی و 
رانندگــی به راننــده تکلیف شــده اســت تــا در تقاطع هایی کــه فاقد 
چــراغ راهنمایــی وتابلــوي ایســت یــا مأمــور راهنمایی می باشــد 
و در ســرپیچ ها، جاده هــاي تنگ وتپه و بــه طور کلــی در محیط هایی 
که موانعــی در مســیر حرکــت آنهــا وجــود دارد وهمچنیــن هنگام 
بارندگــی، در بــرف وبــاران یــا مــه وکــوالك، از ســرعت وســیله 
نقلیــه خود تــا حدي کــه بــراي جلوگیري از تصــادف ضــرورت دارد

 بکاهند.

عامالن قتل راننده وانت پیکان 
در فالورجان دستگیر شدند 

ربودن پسر نوجوان به علت 
اختالفات قومى

راننده پیکان وانت
 در ماشیِن شعله ور حبس شد

تخطی از سرعت مجاز 
یک کشته برجاي گذاشت 
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توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده نشانى ردیف 
روزنامه

ورودي  ملک  در چهار باغ عباسی  بصورت راهرویی مشترك فیمابین بانک صادرات 
، پست برق و ملک  می باشد و ملک داراي دستور تهیه نقشه شماره 1,93,8110مورخ 

93,05,06 بوده که تمدید و یا اخذ دستور تهیه نقشه بر عهده خریدار می باشد .با 
شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 36 ماهه مى باشد.

طبق 
توضیحات 74/520/000/000 20 1020/70 پارکینگ ساختمان و 

زمین 129  اصفهان-میدان امام حسین (ع) –خیابان چهار باغ عباسى –
جنب بانک صادرات  1

کاربرى اعالم شده ملک از سوى شهردارى  فضاى سبز با اولویت باالى 5 سال و امکان 
صدور پروانه تجارى ادارى  مى باشد. د 52/726/000/000 000 643 فضاى سبز زمین 1254 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک الشعراى 

بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 169  2

کاربرى اعالم شده ملک از سوى شهردارى فضاى سبز با اولویت باالى 5 سال و امکان 
صدور پروانه تجارى ادارى  مى باشد. د 30/770/420/000 000 415/83 فضاى سبز زمین 1256 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک الشعراى 

بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 171 3

کاربرى اعالم شده ملک از سوى شهردارى  فضاى سبز با اولویت باالى 5 سال و امکان 
صدور پروانه تجارى ادارى  مى باشد. د 30/100/000/000 000 400/10 فضاى سبز زمین 1255 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان –خیابان ملک الشعراى 

بهار-نبش خیابان سعادت-قطعه 170 4

موردواگذاري 62788 مترمربع مشاع از ششدانگ و بصورت محصور ومشجر، فاقد 
آب و فاقدکاربري در پهنه مرتع و کشاورزي، کلیه هزینه هاي تفکیک برعهده خریدار 

میباشد.
د 28/250/000/000 000 86788 کشاورزى زمین 145

قم -  جاده قدیم قم-تهران – نرسیده به شهرك صنعتى 
شکوهیه - جنب  شرکت آب و فاضالب - بصورت محصور و 

مشجر
5

اعیانى آن قدیمى و تقریباً مخروبه و ملک داراى عقب نشینى،کاربرى آن طبق استعالم 
شهردارى دولتخانه صفوى بوده و توافق با شهردارى بر عهده خریدار مى باشد د 13/000/000/000 000 415/5 طرح دولتخانه 

صفوى
ساختمان و 

زمین 1281 اصفهان-خیابان استاندارى-نرسیده به خیابان سعدى- انتهاى 
بن بست شقایق 6

پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار می باشد د 7/500/000/000 --- 750 مسکونى زمین 1261 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12-زمین خاکى  7
میزان 75 متر مربع ملک در مسیر  می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر سند 

گواهی گردیده است و اخذ استعالم از اداره آب و رفع موانع آن  و توافق با شهرداري ، 
اصالح سند و پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار مى باشد.

د 7/300/000/000 --- 750 مسکونى زمین 1210 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12 -جنب پالك 58 8

مورد واگذاري فاقد آب و خارج از طرح بافت هادي روستا میباشد. د 6/714/300/000 --- 9550/5 باغ باغ 512 قم – کهک -  روستاي فردو  -  بطرف وسف قبل از امامزاده بوره 9

موردواگذاري 12سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ و فاقد آب، هرگونه توافق با شرکاى 
مشاعی و اعمال یدمالکانه با خریدار میباشد . د 5/000/000/000 --- 5225 باغ باغ 628 قم -  کهک - روستاي ویریچ - بعد از مسجد - برخیابان 

-  ابتداي جاده خاوه 10

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از شش دانگ که اعیانى آن قدیمى و فاقد ارزش و 
هرگونه توافق با شرکاى مشاعى ،اعمال ید مالکانه و عقب نشینى مربوط از بر کوچه بر 

عهده خریدار مى باشد
د 3/000/000/000 100 140 مسکونى خانه 1130 اصفهان-خیابان حکیم نظامى-کوچه پاچنار –کوچه شهید 

ریحانى-کوچه شمس –پالك 8 11

مورد واگذاري 6 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء ثمنیه 
اعیانی بوده و عرصه آن موقوفه آستانه حضرت معصومه(س) میباشد و انجام هرگونه 

توافق با شریک مشاعی و آستانه مقدسه بعهده خریدار میباشد.
د 2/500/000/000 228 260 مسکونى ساختمان 130 قم - خیابان شهدا (صفائیه)- کوچه آمار - سمت راست -  

فرعی اول  پ 6 - آموزشگاه فنی حرفه اي سبز 12

مورد واگذاري داراي پارکینگ،انباري و انشعابات برق و گاز مجزا می باشد، شماره و 
محل دقیق پارکینگ و انباري و همچنین متراژ نهایی آپارتمان براساس صورت مجلس 

تفکیکی معین و محاسبه خواهد شد.
ج 2/250/000/000 127/18 --- مسکونى آپارتمان 1302 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه چهارم- بلوك 

شمالی واحد  غربی *13

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 مى باشد ج 2/200/000/00 127/18 --- مسکونى آپارتمان 1298 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه سوم - بلوك 
شمالى- واحد  غربی *14

مورد واگذارى دو دانگ مشاع از شش دانگ ضمن اینکه جاده کچوئیه از ملک عبور 
نموده که توافق با اداره راه و شهرسازى و توافق با شرکاى مشاعى و اعمال ید مالکانه بر 

عهده خریدار مى باشد
د 2/192/000/000 --- 73040 کشاورزى زمین 1271 اصفهان-بخش باغبهادران-جاده بروجن به کچوئیه-بعد از 

شهرك صنعتى کچوئیه نرسیده به بلوار بسیج چرمهین 15

                               

 آگهى فروش امالك بصورت مزایده
    سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري هفتاد و چهارمینبرگزاري هفتاد و چهارمین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه 
به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز یکشنبه  مورخ 95/09/28 تا 
پایان روز سه شنبه مورخ 95/10/07 همه روزه بجز ایام تعطیل از ســاعت 8  صبح الی 17/30و  روز چهار شنبه مورخ 
95/10/08 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط 

ودریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز  (وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 
5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي   شــنبه مورخ  95/10/04 الی سه شــنبه مورخ  95/10/07    و در ساعات تعیین شده 
صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز چهار شنبه  مورخ 95/10/08  از ساعت 8 الی 

11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت 
رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک 

به حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه   (سررسید 

اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول ذیل می گردد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي (پیش 
پرداخت)

زمان تحویل 
تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ....)ملک

12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه 10٪45 ٪الف
14٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10٪40 ٪ب
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

3- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5- شــایان ذکــر اســت کلیه امــالك عرضه شــده به اســتثناء مــواردي که ســهم عرضــه شــده در ســتون مالحظات
قیــد گردیــده ششــدانگ مــی باشــد.(متراژ منــدرج در ســتون عرصــه و اعیــان ،مســاحت کل شــش دانــگ

است)
95 رأس ســاعت 11 در دفتــر  /10 6-بازگشــایی پاکتهــاي ارائــه شــده در روز چهــار شــنبه مــورخ 08/
فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40 ، همزمان در سراسر کشور انجام 

خواهد شد.
7-اولویت خرید ردیف هاى داراى* ستاره (18 واحد آپارتمان مسکونى شاهین شهر ) با متقاضیانى مى باشد که یکجا 

درخواست خرید ارائه نمایند.
8-اولویت خرید ردیف هاى داراى ** ســتاره ( ردیف 46 الى 62  تعداد 17 قطعه زمین واقع در آران و بیدگل مزرعه 

نوش آباد و ظفر آهنگ ) با متقاضیانى مى باشد که یکجا درخواست خرید ارائه نمایند.
9-کلیــه امــالك عرضــه شــده بــا وضعیــت موجــود بــه فــروش مــی رســند و بازدیــد از ملک مــورد درخواســت 

الزامی است.
10-شــایان ذکر اســت مهلت تهیه اوراق شــرکت درمزایــده صرفاً تا ســاعت 10/45صبــح روز چهار شــنبه مورخ 

95/10/08  درمحلهاي تعیین شده می باشد.
11-اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعــات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شــرکت در مزایده 
الزامى اســت. بدیهى اســت هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم 

ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.
12-ودیعــه شــرکت در مزایــده نفــرات چهــارم و بعــد از آن در اولیــن روز اداري پــس از اعــالم نتایــج 
(پنج شــنبه  مورخ 95/10/09) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رســید و به شخص متقاضی مسترد 

خواهد شد.

مهلت شرکت در مزایده از روز یک شنبه  مورخ 95/09/28 تا ساعت11روز چهار شنبه مورخ 95/10/08
 مى باشدلیست امالك ( به شرح ذیل )
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توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 مى باشد

ج 2/150/000/000 118/13 --- مسکونى آپارتمان 1304 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه چهارم- بلوك 
جنوبی - واحد غربی *16

ج 2/100/000/000 118/13 --- مسکونى آپارتمان 1296 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی12- طبقه دوم- بلوك 
جنوبی  -واحد  غربی *17

ج 2/100/000/000 127/18 --- مسکونى آپارتمان 1294 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه دوم - بلوك 
شمالی -واحد  غربی *18

ج 2/100/000/000 127/18 --- مسکونى آپارتمان 1290 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه اول- بلوك 
شمالی- واحد  غربی *19

ج 2/100/000/000 118/13 --- مسکونى آپارتمان 1300 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه سوم- بلوك 
جنوبی -واحدغربی *20

ج 2/000/000/000 118/13 --- مسکونى آپارتمان 1292 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12 --طبقه اول- بلوك 
جنوبی  -واحد غربی *21

مورد واگذارى یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ (عرصه  اعیان و سرقفلى)و توافق 
با شرکاى مشاعى و پرداخت بدهى هاى احتمالى و همچنین پرداخت جرائم تبدیل 

پالك به دو مغازه و اخذ تسویه حساب از شهردارى و دارایى و سازمان تامین اجتماعى 
و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار و مالکیت بصورت وضعیتى منتقل خواهد شد 

(پرونده ثبتى در جریان ثبت  مى باشد) اخذ سند و هزینه هاى مربوطه بر عهده خریدار 
مى باشد.

د 2/000/000/000 62/60 31/3 تجارى مغازه 567 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله-مغازه شماره 5 22

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از شش دانگ باستثناى بهاى ثمنیه آن و آپارتمان داراى 
انبارى قطعه شماره 1405 تفکیکى و پارکینگ مشاعى 1402 فرعى و اعمال ید مالکانه 

بر عهده خریدار مى باشد
ج 2/000/000/000 163/86 000 مسکونى آپارتمان  1288 اصفهان-خیابان کاوه –کوچه شهید رجائى-برج کاوه –طبقه 

اول –واحد 13 23

داراى انشعاب برق مجزا و آب و گاز مشترك مى باشد د 1/850/000/000 74/72 000 ادارى آپارتمان  1038 اصفهان-خیابان امام خمینى (ره)-جنب سازمان تامین 
اجتماعى-مجتمع الماس –طبقه چهارم واحد 415 24

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 مى باشد

ج 1/850/000/000 105/29 --- مسکونى آپارتمان 1303 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12-طبقه چهارم  بلوك 
شمالی واحد  شرقی *25

ج 1/800/000/000 99/35 --- مسکونى آپارتمان 1301 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی12- طبقه سوم- بلوك 
جنوبی واحد  شرقی *26

ج 1/800/000/000 105/29 --- مسکونى آپارتمان 1299 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه سوم- بلوك 
شمالی واحد  شرقی *27

ج 1/800/000/000 99/35 --- مسکونى آپارتمان 1305 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه چهارم - بلوك 
جنوبی واحد  شرقی *28

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  مى باشد د 1/800/000/000 29/30 29/30 تجارى مغازه 571 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 2 29

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 مى باشد

ج 1/750/000/000 105/29 --- مسکونى آپارتمان 1291 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه اول- بلوك 
شمالی - واحد  شرقی *30

ج 1/750/000/000 105/29 --- مسکونى آپارتمان 1295 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه دوم- بلوك 
شمالی -واحد  شرقی *31

ج 1/700/000/000 99/35 --- مسکونى آپارتمان 1293 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه اول- بلوك 
جنوبی واحد  شرقی *32

ج 1/700/000/000 99/35 --- مسکونى آپارتمان 1297 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه دوم- بلوك 
جنوبی- واحد شرقی *33

ج 1/600/000/000 87/62 --- مسکونى آپارتمان 1306 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه پنجم - بلوك 
شمالی واحد  غربی *34

ج 1/500/000/000 83/18 --- مسکونى آپارتمان 1307 شاهین شهر –بلوار طالقانى -فرعی 12- طبقه پنجم - بلوك 
شمالی واحد  شرقی *35

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  مى باشد ج 1/400/000/000 39/60 19/80 تجارى مغازه 563 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 10 36

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  مى باشد ج 1/400/000/000 43/80 21/90 تجارى مغازه 569 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 4 37

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  مى باشد و همچنین (راه پله موجود در 
این پالك بصورت مشترك بین پالك هاى 10 و 11 و 12 و13 از 1004 اصلى مى باشد) ج 1/250/000/000 39 19/5 تجارى مغازه 565 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 8 38

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  مى باشد

ج 1/200/000/000 18/40 18/40 تجارى مغازه 562 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره  
یک  39

ج 1/170/000/000 36/20 18/10 تجارى مغازه 564 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 9 40

ج 1/100/000/0000 34/60 17/30 تجارى مغازه 566 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 7 41

ج 1/100/000/000 34 17 تجارى مغازه 570 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره3 42

ملک مذکور بعنوان فضاي عمومی روستا ومورداستفاده اهالی درمراسمات مذهبی و 
اجتماعی بوده و اولویت واگذاري به شوراي روستاي فردو می باشد . د 1/100/000/000 --- 690 مسکونى زمین 134 قم – کهک - روستاي فردو - میدان امام حسین (ع) 43

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  مى باشد ج 900/000/000 30/40 15/20 تجارى مغازه 568 گلپایگان-خیابان آیت اهللا سعیدى-بازار محله مغازه شماره 6 44

مورد واگذاري یک سهم مشاع از ده سهم 262,5سهم وسه چهارم سهم از 1350 
سهم ششدانگ اراضی دایر و بایر مزرعه نصرآباد و یک رشته قنات،اعمال یدمالکانه و 

هرگونه توافق بعهده خریدار بوده و بصورت وکالتی واگذار میگردد.
ج 428/600/000 --- 220000

خارج از 
محدوده 
شهرى

زمین 616 آران و بیدگل - بلوار کمربندي – مزرعه نصر آباد 45

تعداد 17 ردیف ملک از شماره 46 الى 62 به شماره پرونده هاى فروش 599 الى 615 واقع در شهرستان آران و بیدگل –  بلوار کمربندى احمد آباد – میدان شورا – مزرعه محمد آباد نوش آباد و مزرعه ظفرآهنگ با متراژ و قیمت هاى متفاوت عرضه گردیده است ، که الزم است 
خریداران محترم براى اطالع از جزئیات و شرایط فروش و تهیه لیست مربوطه شخصاً به دفاتر فروش واقع در شهرستانهاى قم و کاشان مراجعه نمایند.

46  الى 62
**

روزنامه
یکشنبه  مورخ 1395/09/28   روزنامه جام جم                      سراسرى

      دو شنبه  مورخ  1395/09/29 روزنامه ایران                        

استانى

سه شنبه   مورخ 1395/09/30 روز نامه  نسل فردا              
 پنج  شنبه   1395/10/02 روزنامه   نصف جهان    

  شنبه 1395/10/04 روزنامه  اصفهان زیبا                      
    دو شنبه  1395/10/06 روزنامه کیمیاى وطن 

اصفهان-خیابان حکیم نظامى-خیابان حسین آباد –پالك 40-دفتر فروش
تلفن تماس:3-36283540-031      نمابر:03136283544

قم – خیابان شهید لواسانى (ساحلى) - بعد از فرماندارى – بین کوچه 27 و 29 – پالك 281
تلفن:37719994-37703700-025        نمابر:025-37712004

کاشان – بلوار شهید معمار- کوچه شهید صنعتکار - فرعى اول سمت چپ -12 مترى امین
تلفن:3-55580211-031                            نمابر :0315580214

دفاتر 
فروش
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ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره: 921/95 ش ح اجرایى – 22  /1395/09 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: اسماعیل فدائى 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خواندگان 1- مسعود موسوى جاللیه 2- شهناز 
موسوى به شوراى حل اختالف شعبه پنجم حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/2 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار میگردد که 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م  الف: 2812 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1018
ابالغ راي

شماره پرونده: 1038/95 ش ح/5 شماره دادنامه: 1578- 95/9/23 خواهان: حسین عیدى وندى به نشانی: 
امیرآباد خ طالقانى خ ولى عصر پ 26، خواندگان: 1- همزه عیدوندى 2- حسین عیدى وندى هر دو به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راي می نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حسین عیدى وندى فرزند على مراد به 
طرفیت آقایان همزه عیدوندى و حسین عیدى وندى فرزند على به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکى 
از دفاتر رسمى جهت انتقال سند رسمى یکدستگاه اتومبیل به شماره 24-922 ص 42 به انضمام هزینه هاى 
دادرسى، شورا پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و قولنامه مورخ 95/2/22 و استعالم انجام یافته از 
راهور به شماره 1465/13 الف 41- 95/8/11 و همچنین جواب دفترخانه رسمى به شماره 658- 95/9/20 
و اینکه مالک اصلى خودرو خوانده ردیف اول معرفى گردیده و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول على رغم 
ابالغ حضورى در جلســه حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارائه ننموده است لذا مستنداً به مواد 219 و 220 و 
221 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور 
در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى اتومبیل به شماره پالك فوق الذکر به نام خواهان را صادر و اعالم 
مى نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و 
بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى شــهر نجف آباد مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 2827 شعبه پنجم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1019 
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002134000027/2 شــماره بایگانی پرونده: 9500050 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802133000025 بدینوسیله به آقاى غالمعباس رمضانى فرزند جعفر مقیم: نجف آباد ویالشهر 
خیابان ولیعصر نبش کوى باهنر کدپستى 8581914555 که برابر گواهى مأمور مربوطه بعلت عدم شناسایى 
آدرس ابالغ اجرائیه به شما در آدرس تعیین شده امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که صندوق کارآفرینى 
امید تیران به استناد قرارداد شــماره 4020/110/653478/1 مورخه 91/11/9 جهت وصول مبلغ شصت 
و پنج میلیون ریال بابت اصل طلب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 
9500034 در اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون و به کالسه 9500050 در واحد اجراى اسناد رسمى 
نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ 
درج و انتشــار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به 
پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرائى علیه 
شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 2826 واحد اجراي 

اسناد رسمی شهرستان نجف آباد/9/1020
حصر وراثت

سید کمال قاســمى داراي شناسنامه شــماره 650 به شرح دادخواست به کالســه 1189/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســیده صدیقه قطبى اسکندرى 
بشناســنامه 9 در تاریخ 1395/03/30 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- ســید مهدى قاسمى ش.ش 2493 ، 2- سید رســول قاسمى دمنه ش ملى 
1080188959، 3- ســید جمال قاســمى دمنه ش.ش 26809 ، 4- ســید کمال قاسمى ش.ش 650 ، 
5- مرضیه السادات قاسمى دمنه ش.ش 1781، 6- آسیه السادات قاسمى دمنه ش.ش 1686  ، 7- نرجس 
السادات قاسمى دمنه ش.ش 1002 (فرزندان متوفى) 8- سید امین اله قاسمى دمنه ش.ش 1661 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2823 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1022
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1230/95 ش ح 1 - 1395/09/23 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهــان: حاجیه خانم صفرى 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده حسین محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 
اول شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1230/95 ش ح 1 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 95/11/06 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که 
از تاریخ  نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد.  م الف: 2822 شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/1023
حصر وراثت

فاطمه خاکى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 518 به شرح دادخواست به کالسه 1187/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله خاکى نجف آبادى بشناسنامه 
21327 در تاریــخ 1395/08/29 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- فاطمه خاکى نجف آبادى ش.ش 518 ، 2- ناصر خاکى نجف آبادى ش.ش(ملى) 
1091078343 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2818 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1024 /9
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 535/95 - 1395/09/07 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: محمود براتى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده عرفان کراغلى قشقایى به طرفیت خوانده مطالبه به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 535/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/24 
ساعت 3/45 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از   تاریخ 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: 2809 شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1025
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113730401185 شــماره پرونده: 9509983730400733 شــماره بایگانى شعبه: 
950741 خواهان آقاى ابراهیم شــجاعى دادخواســتى به طرفیت خوانده محمدرضا قلیچیان به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دویست و سى و هفت میلیون ریال و خسارات وارده تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950741 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
95/11/10 و ساعت 8/5 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به داشدگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف:2808  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/9/1026
ابالغ راي

کالسه پرونده: 775/95 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: حمید مهرابى به 
نشانی: نجف آباد- خ قدس شرقى- کوى سینا پ 11-  8517697549 با وکالت آقاى محمد لطفى به نشانى: 
نجف آباد- خ امام- بعد از چهارراه شهردارى- نبش کوى ثریا، خوانده: امیر شرافت به نشانی: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 387619- 94/12/10 جمعًا به مبلغ دویست میلیون ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى حمید مهرابى با وکالت آقاى لطفى به طرفیت آقاى امیر شرافت  به 
خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از  تاریخ سررسید 1394/12/10 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 2806 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1027 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 774/95 ش 2 ح- 1395/09/20 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: حمید مهرابى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده مبلغ 98/000/000 ریال به طرفیت خوانده سید مهدى طباطبائى به شوراى حل 
اخت الف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 774/95 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/20 ساعت 10/30 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 میگردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2805 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /9/1028

اجراییه
شماره: 214/93 ش ح3- 95/8/3 به موجب راي شماره 316 تاریخ 95/5/3 حوزه سوم شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: ســعید فتاحى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به  پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 450/000 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تایخ سررسید 91/3/30 لغایت اجراى حکم و 
80/000/000  تومان بابت هزینه هاى کثیراالنتشار و نیم عشر دولتى مشخصات محکوم له: مجید قندهارى 
به نشانى نجف آباد خ امام خ سپهرى کوى حافظ پ 9 – 8518647987 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2784 شعبه سوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1029
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113749101780 شــماره پرونده: 9409983749201132 شــماره بایگانى شعبه: 
951025 در خصوص پرونده کالسه 951025 ح حسب شکایت سلیمان عاشورى فرزند حسین علیه سیامک 
مصطفائى فرزند جبار باتهام کالهبردارى که براى روز 1395/11/13 ساعت 11:30 صبح وقت رسیدگى 
تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان مى باشد لذا دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب را براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى نماید تا متهم در جلسه دادگاه حا ضر گردد 
ضمنا در صورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات قانونى اتخاذ تصمیم مى نماید.م الف: 95/208 شعبه اول 

دادگاه عمومى شهرستان دهاقان/9/1030
فقدان سند مالکیت

 شماره صادره: 1395/03/307326- 1395/9/18 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه و باغچه واقع در کچومثقال پالك ثبتى شماره 225 فرعى از 75 اصلى سفلى واقع در بخش 17  اصفهان 
ذیل ثبت 12332 در صفحه 180 دفتر 229  امالك به نام لیلى اسحقى کچومثقالى صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950319681144133- 95/09/17 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 18940- 95/06/12 به گواهى دفترخانه 51  
اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد . بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

343 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/9/1031
فقدان سند مالکیت

 شــماره صادره 1395/03/308704- 1395/9/22 نظر به اینکه ســند مالکیت یک سهم از 1320 سهم 
قنوات کوى محال پالك ثبتى شماره 86  اصلى گرمسیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 29 در صفحه 
475 دفتر 30 آب به نام مسیب هویدى اردستانى صادر و تسلیم گردیده است، سپس حسین هویدى احدى 
از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 95031961143630- 95/09/17 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 3936- 95/09/03 به گواهى دفترخانه 18 اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید ی ا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 346 

عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان /9/1032
فقدان سند مالکیت

 شماره صادره 1395/03/308709 – 1395/09/22 نظر به اینکه سند مالکیت یک سهم از 1320 سهم 
قنوات کوى محال پالك ثبتى شماره: 86  اصلى گرمسیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 29 در صفحه 
431 دفتر 29 آب به نام سکینه آقاشاهى صادر و تسلیم گردیده است، سپس حسین هویدى احدى از ورثه 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 95031961143638- 95/09/17 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 3930- 95/08/29 به گواهى دفترخانه 18 اردستان رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 340 عصارى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/9/1033
 فقدان سند مالکیت

 شماره صادره 1395/03/307292 – 1395/09/18 نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه و باغچه واقع در کچومثقال اردستان پالك ثبتى شماره: 225  فرعى از 75 اصلى سفلى اردستان واقع 
در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 12332 در صفحه 595 دفتر 301 امالك به نام طاهره رحمتى کچومثقالى 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 950319681144147- 
09/17 /95 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 19088 – 95/6/12 به 
گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 342 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/9/1034
فقدان سند مالکیت

 شماره صادره: 1395/03/307319- 1395/9/18 نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه و باغچه واقع در کچومثقال اردستان پلک ثبتى شماره 225 فرعى از 75 اصلى سفلى واقع در بخش 17  
اصفهان ذیل ثبت 12332 در صفحه 370 دفتر 170 امالك به نام حسن جمشیدیها صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950319681144158- 95/09/17 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 18090- 95/06/12 به گواهى دفترخانه 51  
اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام  به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

344 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/9/1036
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/308163- 1395/9/21 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین شماره 
12146- فرعى از 2- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 449 دفتر 465  دفتر امالك ذیل شماره 
ثبت 79086 بنام شهردارى شهرضا ثبت و سپس بموجب سند شماره 88807- 89/5/11 دفتر دو شهرضا 
به طیبه سمیعى انتقال و سپس بموجب سند شماره 88939- دفتر دو شهرضا ششدانگ را به على محمدیان 
انتقال گردیده و مجدداً بموجب سند شــماره 8252- 94/8/30 دفتر 427 شهرضا به محمد کرمى انتقال 
گردیده که بموجب سند شماره 80918- 94/8/11 دفتر 129- اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد در رهن 
میباشــد که اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 950918711093696- 95/8/3 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 5072- 95/8/3 دفتر 11- منظریه رسیده 
اعالم نموده بموجب سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 548  اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان شهرضا/9/1037
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002127000075/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9500127 شــماره آگهى 
ابالغیه:139503802127000026 بدینوســیله به آقایان ســیدعلیرضا خلیفه ســلطانى به شماره ملى 
1199412414 و سید مرتضى خلیفه سلطانى به شماره ملى 1199887358 متولد 1366/02/25 و خانم ها 
فهیمه السادات خلیفه سلطانى به شماره ملى 1199183474 و مهدیه السادات خلیفه سلطانى به شماره ملى 
1199271330 همگى فرزندان سید احمد ساکنین: شهرضا خیابان شهید بهشتى ابتداى کوچه باغ بزرگ 
خشکشوئى چارلى که برابر گزارش مامور اداره پست امکان واقعى در آدرس فوق الذکر به نامبردگان وجود 
نداشته است ابالغ میگردد؛ بر اساس قرارداد شماره 660205267606 تنظیمى در بانک ملى شعبه مرکزى 
شهرضا مورث شما مرحوم سید احمد خلیفه سلطانى مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال از تسهیالت بانک 
مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا  به درخواست بانک ملى شعبه مرکزى شهرضا (بستانکار پرونده) 
اجرائیه به مبلغ 652471205 ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/05/13 که از این 
تاریخ به بعد روزانه مبلغ 394560 ریال خسارت تاخیر تادیه به آن اضافه میگردد صادر و پرونده تحت شماره 
بایگانى 9500127 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 و 
19آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات جریان خواهد یاف ت. م 

الف: 551 واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/9/1038
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 818/95 ش 2 ح - 1395/09/21 نظر به اینکه خواهان کبرى عراقى دادخواستی مبنى بر مطالبه 
به طرفیت خوانده آقاى حسین گوگونانى در این مرجع به شماره کالسه 818/95 ش2ح مطرح  نموده اند و 
وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/11 ساعت 4/30 بعدازظهر در نظر گرفته شده است 
علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار 
یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به 
این واحد مراجعه نماید. م الف: 1438 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/1039 
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973759200937 شــماره پرونده: 9209981834200104 شماره بایگانى شعبه: 
920327 خواهان آقاى محمدرضا مسیبى جزى فرزند ابراهیم یدك فرزند نصرت به نشانى رشت- ابتداى 

خ رودبارى- کوچه  عظیمى- ساختمان نیما طبقه اول خوانده: آقاى حسین کریمى علویجه فرزند حیدر به 
نشــانى اصفهان- خیابان بزرگمهر روبروى خیابان بى سیم- کوچه نیک روش- پالك 2. خواسته: ابطال 
سند رسمى (موضوع سند ملک است) راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى محمدرضا مسیبى جزى با 
وکالت آقاى ابراهیم میرك به طرفیت آقاى حســین کریمى علیوجه به خواسته صدور حکم به ابطال سند 
رسمى انتقال شماره 5813- 1392/2/15 ثبت شده در دفتر اسناد رســمى شماره 257 صومعه سرا مقوم 
به مبلغ 001/000/500 ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق وکالت نامه شماره 
64215 مورخ 1391/1/10 از دفتر اسناد رسمى شماره 37 نجف آباد خواهان وکالت فروش به آقاى حسن 
سلیمى فرزند تقى به میزان 158/5 سهم مشاع از 237/5 سهم مشــاع از 950 سهم از 1904 سهم شش 
دانگ پالك 406/2350 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان نموده و آقاى حســن سلیمى نیز به موجب 
وکالت تفویضى به شماره 64513 مورخ 91/2/25 به آقاى حســین کریمى منتقل نموده است و مشارالیه 
به موجب سند قطعى 5813 مورخ 92/2/15 دفتر اسناد رسمى شماره 257 شهر صومعه سرا استان گیالن 
تمامیت 158/50 سهم مشاع از 1904 سهم شش دانگ مورد ثبت را از طرف خواهان به نام خویش منتقل 
نموده است و وکالت هاى مذکور به موجب دادنامه ى شــماره 9209973751400882  صادره در پرونده 
کالسه 9209983751400494 از شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان برخوار حکم به ابطال آن 
صادره گردیده و همچنین مطابق دادنامه ى شــماره 9409971835100464 صادره در پرونده کالســه 
9209981836801400 از شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرســتان صومعه سرا خوانده و همچنین آقاى 
حسن سلیمى از باب استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر محکوم گردیده اند که البته یکى از متهمان آن 
پرونده به نام رامین کرمى به دادنامه ى مذکور اعتراض نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن 
به موجب دادنامه ى شــماره 9409971313601509 راى صادره را تایید نموده است لذا دادگاه با توجه به 
مراتب فوق و نظر به عدم حضور خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى و عدم ارایه هرگونه دفاعى 
از سوى وى، خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 1288 و 1287 قانون مدنى و ماده 
198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به بطالن سند رسمى انتقال به 
شماره 5813 مورخ 92/2/15 صادره از دفتر اسناد رسمى 257 شهر صومعه سرا استان گیالن صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم  تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.م الف: 1440  

اسالمیان رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/1040
مزایده

در پرونده 950250 و به موجب اجرائیه 890677 مورخ 94/7/7 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه شهرام صفرى به پرداخت 750/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له مهدى 
على زلفى و مبلغ 18/375/00 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است.
صورت اموال مورد مزایده:آپارتمان مسکونى واقع در طبقه دوم( سمت شمال) مجتمع مسکونى جهان به 
نشانى شاهین شهر- خ اقبال الهورى- نبش فرعى 5 شــرقى- پالك 56 – مجتمع مسکونى جهان مى 
باشد. این آپارتمان با مساحت 72/78 متر مربع داراى 2 اتاق خواب، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتى، 
انبارى و نیز یک قطعه پارکینگ میباشد پوشش دیوارهاى سالن هاى پذیرایى و اتاق هاى خواب گچ رنگ و 
پوشش کف این واحد نیز از نوع سرامیکى است. آشپزخانه از نوع اوپن با پوشش بدنه و کف کاشى و سرامیک 
و کابینت هاى ام دى اف میباشد و حمام و ســرویس بهداشتى داراى پوشش کف و بدنه کاشى و سرامیک 
است. دربهاى دخلى چوبى و پنجره ها از نوع آلومینیوم دو جداره میباشد داراى انشعابات آب و برق و گاز مى 
باشد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/10/22 ساعت 9 الى 10 محل 
برگزارى مزایده: شعبه دوم حقوقى شاهین شهر. محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده 
مزایده میبایست10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد.کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود ودر روز انجام مزایده درخواســت کتبى به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى ت حویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند.م الف: 1439  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه/9/1041
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002141000084/1 شــماره بایگانــی پرونده: 9500229 شــماره ابالغیه: 
139505102141000437 بدینوسیله به آقاي غالمرضا شــاه رجبیان فرزند عبداله به شماره شناسنامه 
1896 و شماره ملى 5110243530 به نشــانی شاهین شــهر خیابان عطار نبش فرعى 8 شرقى که برابر 
گزارش مامور ابالغ در آدرس صدراالشاره شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنى: 7054 
تاریخ سند 1391/07/27 تنظیمى دفتر اسناد رسمى شماره 226 شاهین شهر بین شما و بانک اقتصاد نوین 
شعبه شاهین شهر به شــرح موضوع الزم  االجرا بابت اصل طلب: 7/528/725/922 ریال خسارت تأخیر 
تأدیه: 3/846/457/014 ریال تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/04/09 و مبلغ خسارت تاخیر روزانه: 
8/663/191 ریال خســارت بدهکار می باشید و مورد وثیقه تمامت ششــدانگ پالك هاى 406/1988 و 
406/10934 و 301/735 بخش 16 ثبت اصفهان میباشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی 
دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 1436 واحد اجراي اسناد رسمی 

شاهین شهر/9/1042
مزایده

در پرونده 950149 و به موجب نیابت واصله مورخ 95/5/16 صادره از اجراى احکام دادگسترى خمینى شهر 
محکوم علیه رحیم نوربخش به پرداخت 117/759/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له احمدرضا 
چوبداران و مبلغ 5/889/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است.
صورت اموال مورد مزایده:یک دستگاه قله بر (سنگبرى) به ابعاد تقریبى 6*6*4 متر تک دیسک به قطر 
160 سانتیمتر 4 پایه منصوب در سالن، موتور 100 اسب بخار (البته پالك نامشخص) دور متغیر و اینورتور 
دار، داراى انبنورتر مارك enc 1000 انکار ســرى 1000 قلعه بر مستعمل، فاقد شماره سریال، سازنده و 
تاریخ ساخت نامشخص، اقد دیسک برش، داراى تابلو فرمان با کلید  تغذیه 250 آمپر، داراى قابلیت حرکت 
در 3 محور طول عرض ارتفاع، داراى کورس حرکت ارتفاعى حدود 2/5 متر، داراى اسکلت و شاسى سالم 
مجزبه پله هاى دسترسى، کلیه الکتروموتورها منصوب.با توجه به مشخصات فنى اشاره شده ارزش دستگاه 
به میزان 850/000/000 ریال ارزیابى مى گردد.با توجه به نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى 
مزایده:95/10/22 ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده:شعبه دوم حقوقى شاهین شهر.محل بازدید از 
اموال توقیفى: با هماهنگى اجرا احکام مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده میبایســت10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد.کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احک ام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود ودر روز انجام مزایده درخواست کتبى به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند.م الف: 1435 

اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه/9/1043
حصر وراثت

مرجان نغمه بشناسنامه شماره 259 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 527/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان معصومه جاشکى بشناسنامه 
شماره 435 در تاریخ 1389/5/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: سهیل نغمه- روزبه 
نغمه- مریم نغمه- مرجان نغمه 1- مرجان نغمه فرزند بهروز شماره شناسنامه 259 نسبت با متوفى (دختر) 
2- روزبه نغمه فرزند بهروز شــماره شناسنامه 1033 نسبت با متوفى (پســر) 3- سهیل نغمه فرزند بهروز 
شماره شناسنامه 1247 نسبت با متوفى (پسر) 4- مریم نغمه فرزند بهروز شماره شناسنامه 1248 نسبت با 
متوفى (دختر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1431 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/9/1044
حصر وراثت

ثریا اکبرى بیرگانى بشناســنامه شــماره 617 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواســتى بشــماره 528/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته اســت که شادروان 
موســى اکبرى بشناســنامه شــماره 515 در تاریخ 95/7/21 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- ثریا اکبرى بیرگانى فرزند ســلیمان شــماره شناســنامه 617 نســبت با متوفى (همسر) 
2- یاسمن اکبرى فرزند موسى شماره شناســنامه 1960488155 نســبت با متوفى (فرزند) 3- شقایق 
اکبرى فرزند موســى شــماره شناســنامه 1960545515 نســبت با متوفى (فرزند) 4- یســنا اکبرى 
فرزند موســى شــماره شناســنامه 1743695853 نســبت با متوفى (فرزنــد) 5- محمدطاها اکبرى 
فرزند موســى شــماره شناســنامه 5100496290 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفــی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1434 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/9/1046
حصر وراثت

محترم بتواز بشناسنامه شماره 8 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 533/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالم حسین صادقى بشناسنامه 
شماره 193 در تاریخ 95/8/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهرام صادقى حسنوند 
فرزند غالم حسین شماره شناسنامه 2016 نســبت با متوفى (فرزند) 2- شــهاب صادقى حسنوند فرزند 
غالم حسین شماره شناسنامه 3095 نسبت با متوفى (فرزند) 3- شعله صادقى حسنوند فرزند غالم حسین 
شماره شناسنامه 211 نســبت با متوفى (فرزند) 4- محترم بتواز فرزند فرج اله شماره شناسنامه 8 نسبت با 
متوفى (همسر) 5- رضا صادقى حسنوند فرزند غالم حسین شماره شناسنامه 12951 نسبت با متوفى (فرزند). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1444 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/9/1047
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759206703 شــماره پرونده : 9509983759200251 شماره بایگانی شعبه: 
950257 خواهان کیامرث رحیمى دادخواستی به طرفیت خوانده پیمانه کریمى به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى و تامین خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9509983759200251 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/09 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1437 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/1048

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510103760204578 شمار ه پرونده: 9409983761501909 شماره بایگانى شعبه: 
951413 به شرح محتویات پرونده کالسه ك 102 دادگسترى شــاهین شهر آقاى 1-  کاظم ستار فرزند 
احمد 2- بتول دهقان فرزند ابوالقاسم دایر ایجاد مزاحمت در محل کسب شاکى آقاى صادق رئیسى براى 
روز 1395/11/03 ساعت 9 رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 115 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد. تا متهم شخصا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 1446 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه  (120 جزایى سابق )/9/1049

حصر وراثت
حسنعلى على ملکى جزى بشناسنامه شماره 102 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 534/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا على 
ملکى جزى بشناسنامه شماره 71 در تاریخ 95/8/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- الهام معظم جزى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 3168 نسبت با متوفى (همسر) 2- حسنعلى على 
ملکى جزى فرزند رضا شماره شناسنامه 102 نسبت با متوفى (پدر) 3- عزت زمانى جزى فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 187 نســبت با متوفى (مادر) 4- عرفان على ملکى جزى فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
5100458941 نســبت با متوفى (فرزند) 5- بهاره على ملکى جزى فرزند علیرضا شــماره شناســنامه 
5100366982 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1447 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/1050
حصر وراثت

اصغر رضائى بیستگانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 59 بـه شـرح دادخواست به کالسه 135/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله محمدرضائى بیستگانى 
بشناسنامه 838 در تاریخ 95/09/09  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- نجمه محمدرضائى بیستگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 265 ت.ت 1366 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 2- مریم محمدرضائى بیســتگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 61 ت.ت 1364 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 3- خدیجه محمدرضائى بیستگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 941 ت.ت 1353 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 4- کبرى محمدرضائى بیســتگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 78 ت.ت 1352 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- اکبر محمدرضائى بیستگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 62 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 6- مرتضى محمدرضائى بیستگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 82 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 7- اصغر رضائى بیســتگانى فرزند ذبیح اله ش.ش 59 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
8- فاطمه کریمى بیستگانى فرزند عباس ش.ش 20 ت.ت 1329 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 یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 863 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/9/1051
آگهى دعوت به افراز 

شماره: 3634- 95/9/25 نظر به اینکه آقاى میرزا حســین میرزائى پور دهقى فرزند مال نوروزعلى مالک 
سیزده و یک یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 1130 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان طى درخواست وارده 2021 مورخ 1394/07/25 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك 
ثبتى فوق را نموده و به علت مشخص نبودن اقامتگاه خواندگان به شــرح: - حاجى آقا میرزائى فرزند مال 
نوروزعلى – على اکبر میرزائى  پور فرزند مال نوروزعلى – على اصغر میرزائى  پور دهقى فرزند مال نوروزعلى 
– زهرا میرزائى  پور دهقى فرزند مال نوروزعلى – ســکینه خاتون میرزائى   فرزنــد مال نوروزعلى – مریم 
بیگم میرزائى  پور دهقى فرزند مال نوروزعلى تقاضاى افراز، از طریق صدور و انتشــار آگهى به منزله ابالغ، 
را نموده اند. لذا به استناد ماده 3 و قســمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
آذرماه 1357 از نامبردگان باال و کلیه افراد ذى نفع دعوت به عمل مى آید جهت افراز سهم مشاعى خواهان 
فوق الذکر در محل وقوع ملک مذکور حضور به هم رسانند. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى 
قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/6/7  اصوًال عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام 
عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و به کلیه 
اشخاص ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکاء و مالکین مشاعى محجور (صغیر، مجنون، غیررشید) و یا 
غائب یا مفقوداالثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق رأى وحدت رویه به شماره 3530 
مورخ 60/1/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا 
تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى فقط یک نوبت منتشر 
و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار، در روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ 1395/10/14 عملیات افرازى 

انجام خواهد شد. م الف: 2876 ریحانى کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/100
آگهى دعوت به افراز 

شماره: 3635- 95/9/25 نظر به اینکه آقاى میرزا حســین میرزائى پور دهقى فرزند مال نوروزعلى و رضا 
میرزائى پور و محمدعلى میرزائى پور دهقى فرزندان میرزاحسین مالکین سى و هفت حبه و هفت یازدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 143 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان طى درخواست 
وارده 2021 مورخ 1394/07/25 تقاضاى افراز سهم مشاعى خود را از پالك ثبتى فوق را نموده اند و به علت 
مشخص نبودن اقامتگاه خواندگان به شرح: - حاجى آقا میرزائى فرزند مال نوروزعلى – على اکبر میرزائى  پور 
فرزند مال نوروزعلى – على اصغر میرزائى  پور دهقى فرزند مال نوروزعلى – زهرا میرزائى  پور دهقى فرزند مال 
نوروزعلى – سکینه خاتون میرزائى   فرزند مال نوروزعلى – مریم بیگم میرزائى  پور دهقى فرزند مال نوروزعلى 
تقاضاى افراز، از طریق صدور و انتشار آگهى به منزله ابالغ، را نموده اند. لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر 
ماده 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 از نامبردگان باال و کلیه افراد ذى نفع 
دعوت به عمل مى آید جهت افراز سهم مشــاعى خواهان فوق الذکر در محل وقوع ملک مذکور حضور به 
هم رسانند. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/6/7  
اصوًال عدم حضور شرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود لذا این آگهى وفق 
ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین 
شرکاء و مالکین مشاعى محجور (صغیر، مجنون، غیررشــید) و یا غائب یا مفقوداالثر وجود دارد به استناد 
ماده 313 قانون امور حسبى و طبق رأى وحدت رویه به شماره 3530 مورخ 60/1/15 هیئت عمومى دیوان 
عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به شایستگى 
دادگاه محل وقوع ملک صادر شود این آگهى فقط یک نوبت منتشر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار، در 
روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ 1395/10/14 عملیات افرازى انجام خواهد شد. م الف: 2877 ریحانى 

کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/101
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/310218- 1395/9/25 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
3970 فرعى از 3-  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 64051 در صفحه 397 دفتر امالك جلد 
390 به نام علیرضا طاهرى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال 
شماره: 43994- 90/8/1 دفتر 145- شهرضا ششدانگ پالك فوق به هنگامه قدسى و ابوالقاسم سالک 
بالسویه انتقال گردیده که ته سند در سهم هنگامه قدسى واقع گردیده که اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 950918711150234- 95/9/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 9738- 95/9/22 به گواهى دفترخانه 263 شهرضا رسیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 569 موسوى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا /10/102
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/310777- 1395/9/28 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالك 
ثبتى شــماره: 1107 فرعى از 76-  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 8650 در صفحه 72 
دفتر امالك جلد 502 به نام محمدحسین خاکسار جاللى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711046627- 95/6/23 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 12158- 95/5/23 به گواهى دفتر292- شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

568  موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/103
حصر وراثت

عصمت جعفرى داراي شناســنامه شماره 6 به شــرح دادخواست به کالســه 1208/95 ش ح/14 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میالد على بابائى بشناسنامه 
1-035086-108 در تاریخ 95/8/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد على بابائى به ش.ش 1 (پدر متوفى) 2- عصمت جعفرى به ش.ش 6 (مادر 
متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2869 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/887
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103623503716 شــماره پرونده: 9409983624000098 
شماره بایگانی شــعبه: 950938 اداره آگاهى شــکوائیه اى علیه حسین بخشى فرزند 
ابوالفضل و على اســفندیارى فرزند محمد دائر بر ســرقت تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 101 دادگاه عمومى (جزایى) 
دادگســترى شهرستان اردســتان ارجاع و به کالســه 9409983624000098 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/17 و ســاعت 10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهمین و درخواســت شــاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه  نصف جهان آگهی می شود 
تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 349 بدریان رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/9/1258


