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سختگیرى 
نمى کردیم 
مواد مخدر

در عطارى ها
پیدا مى شد

          

ایران مقصد جذاب توریست ها شده است

گوگل طرفدار کلینتون است!عدد نحس فوتسال ایران در نیمه نهایىعربستان مستثنى شدن ایران را پذیرفتپیشنهادى شیک براى تمام فصول!تهران چقدر بر پیونگ یانگ نفوذ دارد؟ بین المللورزشاقتصاداجتماعجهان نما

انگشت اتهام موافق و مخالف 
به سمت روحانى

10

گزارش «ال موندو» از جاذبه هاى گردشگرى کشورمان

طلبم وصول نشود 
به فیفا 

شکایت مى کنم

هشدار برجامى 
شمخانى 

به آمریکایى ها

از مرز عبور 
نمى کردیم 

جنگ 50 سال 
طول مى کشید

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

جزئیات  بیشتر از قتل پزشک اصفهانىوقتى زندگى با تمساح و آهو آغاز مى شود!
یک جامعه شناس افزایش ازدواج هاى برون فامیلى و کاهش اعتماد 
عمومى را منجر به گرایش جوانان بــه انتخاب مهریه هاى نامتعارف 
دانست و اظهار داشت: با گرایش جوانان به انتخاب این نوع مهریه ها 
شاهد کاهش آمار ازدواج خواهیم بود. دکتر علیرضا شریفى یزدى با 

بیان اینکه مهریه هاى عجیب و غریب و یا نامتعارف نشان دهنده...

رئیس پلیــس آگاهى اســتان اصفهان گفت: در پى قتل پزشــک 
متخصص پوســت در اصفهان، با پیگیرى هاى صــورت گرفته از 
سوى پلیس، سه نفر طى 24 ساعت دستگیر شدند.به گزارش فارس، 
سرهنگ ستار خسروى با اشاره به قتل پزشک متخصص پوست در 

اصفهان اظهار داشت: ساعت 23و 31دقیقه روز چهارم مهر ماه ...

رئیس جمهور گفت: برخــى از روزنامه ها بــه ناامیدى 
مى پردازند،تضعیف و تخریب دولت، حرام اســت و براى 
تخریبگر هم حاصلى ندارد.به گزارش ایسنا، حجت االسالم  
والمسلمین حسن روحانى یادآور شد: با تجربه خودم در این 
38 سال مى گویم که براى پیشرفت و توسعه ما،راهى جز 

اعتدال وجود ندارد و تفریط و افراط جایز نیســت  و دنیا و 
آخرت ما را تخریب مى کند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
اگر دید ما نسبت به جهان این باشد که همه خائن هستند و 
مى خواهند به ما خیانت کنند، با دنیا در ارتباط نباشیم و قهر 

باشیم، امکان پیشرفت وجود ندارد.

رئیس جمهور: تضعیف دولت حرام است

7

3

7

2

2

3

  پسرى که با سرش  پسرى که با سرش
 پول ساخت پول ساخت

محرم بازار را 
دگرگون مى کند 

همه ساله با نزدیک شدن به ماه محرم، بازار لوازم 
مورد نیاز هیئت ها، مســاجد و تکیه ها براى اقامه 
عزاى امام حسین(ع) بسیار داغ و پررونق مى شود 
که برخى مواقع بیش از آنکه نشانگر ارادت افراد به 
اهل بیت (ع) باشد، بوى سودجویى و سوء استفاده از 

این موقعیت را مى دهد.
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معرفى نسل جدید دستبند هاى سالمتى سامسونگ
2
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دبیر شــورایعالى امنیت ملى گفت: اگر قرار باشد براى 
کارهاى کوچکى مانند خرید هواپیماى مســافربرى نیز 
شاهد کارشکنى و اخالل از طرف آمریکا باشیم تصمیمات 

جدى ترى براى احقاق حقوق خود خواهیم گرفت.
به گزارش ایلنا، على شــمخانى یادآور شد: تجربه هاى 
مختلف در مذاکرات هســته اى و تحوالت منطقه به ما 
ثابت کرده است که اعتماد به آمریکا چه در موضوع آتش 
بس در سوریه وچه در رفع تحریم هاى اقتصادى مصداق 

حرکت کردن به سوى سراب است.
نماینده مقام معظم رهبرى در ادامه با طرح این مسئله که 
برخالف ابتداى جنگ تحمیلى که فقدان وجود راهبرد 

مورد اجماع موجب ســردرگمى در اتخاذ روش مناسب 
براى پاسخگویى به تجاوز دشمن شده بود، تأکید کرد: 
امروز و با وجود راهبرد اقتصاد مقاومتى امکان بســیج 
مجموعه ظرفیت هاى کشــور در عرصه نبرد اقتصادى 
که بسیار پیچیده تر و دشوارتر از نبرد نظامى است فراهم 

شده است.
وى افزود: از 24 بند سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، 19 بند 
در حوزه مأموریتى وزارت نیرو قرار مى گیرد و براى اقدام 
و عمل به این سیاست ها باید ستاد ویژه اى تشکیل و به 
طور منظم ضمن پیشــبرد امور، به مردم درباره اقدامات 

انجام شده گزارش ارائه شود. 

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: رهبر معظم انقالب 
در موضعگیرى اخیر خود، فتنه اى که داشــت شــکل 

مى گرفت را در نطفه خفه کردند.
به گزارش تســنیم، آیت ا... احمد جنتى اظهار داشــت: 
منکرى کشور را به آتش کشــید و دچار چالش کرد ولى 
هنوز آنها فعال هستند و باآنکه خودشان اهل فتنه هستند 
در مسائل مختلف دخالت کرده و پست و مقام مى گیرند و 
دنبال گسترش فضاى فتنه در جامعه هم هستند که باید 

با آنها برخورد شود.
وى بابیان اینکه احیاى امر به معرف و نهى از منکر سبب 
قیام امام حســین(ع) شده اســت، تصریح کرد: نیروى 

انتظامــى در برخى منکرات خوب عمل کرده اســت و 
باآنکه برخى چشم دیدن آنها را ندارند ولى آنها ایستاده و 
با تمام توان جلوى فساد در جامعه را به  ویژه در برخورد با 

بى حجابى مى گیرند.
آیت ا... جنتى دست اندازى به بیت المال را از دیگر موارد 
امربه معروف و نهى از منکر دانست و افزود: در موضوع 
فیش هاى نجومــى که برخى آن را مســئله روز کردند 

مشاهده شد که برخورد الزم با آن صورت نگرفت.
وى به وطن فروشى به عنوان یکى دیگر از منکرات اشاره 
و عنوان کرد: متأســفانه برخى تصمیم دارند ملت را به 

بیگانگان بفروشند.

هشدار برجامى شمخانى 
به آمریکایى ها

فتنه 
در نطفه خفه شد

افزایش تصادفات 
گردن خارجى ها نیست

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى در دیدار    ایرنا |
سردار حسین اشترى فرمانده نیروى انتظامى کشور 
خاطرنشان کرد: در ارتباط با خطرات جاده اى، اعالم 
شده که در شهریور امسال، عده زیادى کشته شدند. 
وى ادامــه داد: در ارتباط با افزایــش تصادفات باید 
تحقیق شود که آیا جاده ها بدتر شده و یا مردم خوب 
رانندگــى نمى کننــد و این را نمى تــوان به گردن 
خارجى ها انداخت، هیچ حادثه اى بدون علت نیست 

و تا علت شناسى نشود نمى توان با آن مبارزه کرد. 
آیت ا... مکارم شیرازى خاطرنشان کرد: ما در زمینه 
آمار تصادف هاى جاده اى نســبت به کشــورهاى 
دیگر وضعیت خوبى نداریــم، ما مى گوییم تخلف از 
مقررات رانندگى، حرام است و باید رسانه ها از ظرفیت 

فتواهاى مراجع تقلید، دراین راستا استفاده کنند. 

ایران از لیست تحریم اپل 
خارج شد

اپل نام ایران را از لیست کشورهاى    تابناك |
تحت تحریم کامل خود خارج کرده است. در صفحه 
اپل دیگر نام کشور ایران در کنار نام کشورهاى تحت 
تحریم اپل قرار ندارد. اپل در سایت خود این مطلب 
را به طور رسمى اعالم کرده اســت: در 30 مى برابر 
9 خرداد دفتــر کنترل دارایى هــاى خارجى آمریکا 
(OFAC) مجوز عمومى D را براى ایران صادر کرده 
بود. با توجه به این مجوز، صادرات نرم افزار، سخت 
افزارهاى مشخص و سرویس هاى خاص به صورت 
مستقیم و یا غیر مستقیم از آمریکا و یا هر جاى دیگر 
به ایران براى اســتفاده افراد عادى در ایران بالمانع 
اســت. در این زمینه بعضى از محصــوالت اپل نیز 

جاى مى گیرند. 

برقع در سوئیس ممنوع شد
  ایرنا | تارنماى روزنامه انگلیسى سان خبر داد 
که مجلس سوئیس با اختالف یک رأى، پوشش برقع 

در این کشور را ممنوع کرد.
طبق این گــزارش، 88 نماینده با ایــن ممنوعیت، 
موافق، 87 نماینده مخالف و ده نفر ممتنع بودند. در 
اوایل سال 2016 یکى از کمیسیون هاى دولتى علیه 

این ممنوعیت رأى داده بود.
مجلس ســوئیس براى تبدیل این تصمیم به قانون 
باید وارد شور شده و رأى گیرى بیشترى انجام دهد. 
نمایندگان مجلس سوئیس با این رأى تصمیم گرفتند 
که « هیچ فردى نباید چهره خــود را در مکان هاى 

عمومى (به استثناى اماکن مقدس) بپوشاند».

تعابیر یک امیر ارتش براى 
فرماندهان سپاه

  تابناك | امیر موسوى جانشین رئیس ستادکل 
نیروهاى مسلح در مراسم افتتاح سه هزار و300 پروژه 
محرومیت زدایى نیروى زمینى ســپاه در استان هاى 
مرزى گفت: فرماندهان سپاه آنجا که باید در مقابل 
دشمنان لجوج بایستند با آتش ایستاده اند و آنجا که 
الزم است محرومیت زدایى کنند به زیبایى این کار را 
انجام داده اند. وى خاطرنشان کرد: این فرماندهان، 
امروز اقدامات گذشــته در دفاع مقدس را در عرصه 

محرومیت زدایى ادامه مى دهند.

جمشید آموزگار درگذشت
جمشــید آموزگار نخست وزیر    عصر ایران|
ایران در دوره شــاه، در سن 93 ســالگى درگذشت. 
آموزگار قبــل از انقــالب اســالمى 1357 ایران، 
سمت هایى مانند نخست وزیر (شــهریور 1356 تا 
شهریور 1357)، وزیر دارایى، وزیر بهدارى، وزیر کار، 

وزیر کشاورزى و وزیر مشاور را برعهده داشت. 
او به عنوان وزیر دارایى در نشست هاى وزیران نفت 
اوپک شــرکت مى کرد و بــراى مقطعى هم رئیس 
دوره اى اوپــک بود. دبیــرکل حزب رســتاخیز از 
دیگر ســمت هاى آموزگار بود. وى قبل از انقالب 
اســالمى 1357 ، از ایران خارج شد و به آمریکا رفته 

بود.

توئیتر

ایران و کره شمالى دو واژه اى است که نامزد جمهوریخواه 
ریاست جمهورى آمریکا در بیشتر سخنرانى ها به آن توجه 
دارد. تهران و «پیونگ یانگ» به اندازه اى موجب نگرانى 
کاذب «دونالد ترامپ» شده که حتى موضوع را در جلسه 
مناظره با «هیالرى کلینتون» نامزد دموکرات ریاست 
جمهورى آمریکا نیز مطرح کــرد. «دونالد ترامپ» که 
به لفاظى علیه جمهورى اســالمى ایران معروف است؛ 
اخیراً مدعى شده که ایران 150 میلیارد دالر از آمریکا پول 

گرفته و اقتصاد خود را بازسازى کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وى در ادامه لفاظى 
خود ادعا کرده که چون «تهران» بر پیونگ یانگ نفوذ 
دارد، پس باید توانایى تسلیحات اتمى کره شمالى نیز در 

توافق هسته اى قید مى شد.
برخى تحلیلگران معتقدند که نامزد جمهوریخواه ریاست 

جمهورى آمریکا در کار خود مهارت و سیاست ندارد. 
البته این تنها بخشى از ادعاهایى است که دونالد ترامپ 
مطرح مى کند که همین ادعاهاى عجیب و غریب باعث 
شده تا برخى منتقدین وى و حزب جمهوریخواه، ترامپ 

را «دیوانه» خطاب کنند.
پیوند زدن و ادعاى نفوذ ایران بر کره شمالى که از سوى 
نامــزد جمهوریخواه آمریکایى مطرح شــده موضوعى 
اســت که برخى هم آن را بى اهمیــت و غیرقابل اعتنا 

مى دانند.
تحلیلگران معتقدند که ترامپ خواســته هاى نامعقولى 
از کشــورهایى دارد که تالش مى کنند استقالل خود را 
حفظ کنند. طرح ادعاهاى عجیــب یکى از روش هاى 
نامزد جمهوریخواه آمریکا براى رسیدن به «کاخ سفید» 
است و مطرح کردن چنین مطالبى بیشتر جنبه تبلیغاتى و 

اصطالحاً «مصرف داخلى» دارد.
البته این تنها یکى از ابعاد اتهامزنى و ادعاهاى مقامات 
آمریکایى علیه ایران اســت. «جان برنن» مشاور ارشد 
«باراك اوباما» رئیس جمهور آمریــکا در امور مبارزه با 
تروریسم سال گذشــته درباره آنچه انتقال بخش هایى 
از موشک هاى ایران به کره شــمالى خواند، ادعاهایى 

را مطرح کرد. 
برنن مدعى شــد: آمریکا انتقال اجزاى موشــک هاى 
مرتبط با برنامه هســته اى نظامى ایران به کره شمالى 
را با نگرانــى زیر نظر دارد. ســازمان اطالعات مرکزى 
آمریکا روابــط پنهانى میــان ایران و کره شــمالى را 
مشاهده و همکارى این دو کشور در زمینه فعالیت هاى 
غیرقانونــى و نظامــى هســته اى را رهگیــرى کرده 

است. 

فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس گفت: 
بعضى ها که اشکال مى گیرند چرا جنگ طول کشید و یا 
چرا اینقدر شهید دادیم، نمى گویند چرا شکست نخوردیم 
و چرا انقالب ساقط نشد؟! نمى خواهند این دو چراغ روشن 
دوران امام(ره)، نورافشانى کند. مى خواهند این راه قطع 
شود و درسى از آنها گرفته نشود. مى گویند چرا بعد از آزادى 

خرمشهر، جنگ را ادامه دادید؟
به گزارش تابناك، محسن رضایى تأکید کرد: ما از مرز عبور 
کردیم که جنگ تمام شــود. اگر از مرز عبور نمى کردیم، 
جنگ چهل پنجاه سال طول مى کشــید. عبور ما از مرز، 
باعث قطعنامه 598 شــد و در اثر آن بین عراق و آمریکا 

اختالف پیش آمد و به تجاوز عراق به کویت منجر شــد. 
آمریکا نیز در مقابل، به اشــغال عراق دست زد و دست 
آخر به شکست و اعدام صدام منتهى شد. اگر جنگ بعد از 
آزادى خرمشهر ادامه پیدا نمى کرد تا امروز صدام زنده بود و 

درگیرى هاى دو کشور همیشه ادامه مى یافت.
این استاد دانشــگاه امام حســین(ع) یادآور شد: آمریکا 
مى خواست هر دوى ایران و عراق را در سر مرز، سرشاخ با 
یکدیگر نگه دارد ما با ورود به خاك عراق، توطئه بزرگى را 
خنثى کردیم. البته اگر پس از آزادى خرمشهر و قبل از ورود 
به خاك عراق، براى اتمام حجت، چند ماه وقفه مى دادیم 
در عملیات ها بهتر و براى حقوق ما سند مى شد. در این دو 

حادثه مطالب مهمى وجود دارد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سال هاى 
پایانى جنگ، حمله براى ما سخت شده بود چون هواپیماها 
و ماهواره هاى جاسوســى آمریکایى همزمان به ارتش 
عراق، اطالعات ما را مى رساندند. ما وقتى آماده عبور از 
اروند بودیم ماهواره ها از ما عکس و فیلم مى فرســتادند. 
فیلم هایى از ماشین هاى ما با شماره پالك مى گرفتند و به 

صدام مى رساندند.
 محســن رضایى ادامه داد: از اهواز و کرمانشــاه که راه 
مى افتادیم به سوى مرز، مراقب بودیم که حرکتمان گزارش 
نشود. شب ها با چراغ خاموش حرکت مى کردیم. من گاهى 

با لباس عربى و با وانت به منطقه مى رفتم. اتفاق مى افتاد 
که در این حرکت هاى شبانه تصادف کنیم و مجروح شویم. 

اما چه شد که موفق شدیم؟ رمز موفقیت ما چه بود؟ 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام تأکیــد کرد: 
ارتشى هاى ما آن روزها بى مهمات مانده بودند و رزمندگان 
ما حتى سیم خاردار نداشتند. اولین رمز موفقیت، تکیه ما به 
خدا بود و این نصرت هاى الهى بود که به ما کمک رساند. 
رمز پیروزى ما دل بستن به ذات الهى بود و سرهایى که 

عاریه مى دادیم و به دنبال شهادت طلبى بودیم. 
فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس درباره 
نقش رهبرى در آن ســال هاى سرنوشت ساز تأکید کرد: 
رهبرى امام(ره) در دفاع مقدس، تعیین کننده بود. مردم 
با دیدن امــام(ره) به جبهه ها مى رفتنــد. امام(ره) از خط 
مقدم تا میزهــاى مذاکره را اداره مى کرد. عامل ســوم، 
مردم بود. اگر جنگ، مردمى نمى شــد مثل ســال اول، 
کارى از پیش نمى رفت. بنى صدر در ســال اول، مردم و 
سپاه را به جبهه ها راه نمى داد. مهمات را برادران ارتشى 
مخفیانه به ما مى رســاندند. بنى صدر به مــردم اعتقاد 
نداشــت و مى گفت مردم تخصص ندارند. لذا در ســال 
اول جنگ با وجود چهار حمله بزرگ، در همه عملیات ها 
شکست خوردند. بنى صدر حتى یک تپه را نتوانست آزاد

کند.
محسن رضایى گفت: این ســه کلید اساسى پیروزى ما 
یعنى خدا، امام(ره) و مردم، توانست ما را در این جنگ پیروز 
کند.امروز و در آینده هم همینطور است. اگر به جاى خدا به 
آمریکا چسبیدیم، شکست مى خوریم. در مشروطه، اعتماد 
انقالبیون به انگلیس نهضت را منحرف کرد و از داخلش 
رضاخان درآمد. دومین قصه تلخ انقالبیون ایران، داستان 
مصدق است که از انگلیس فرار کرد و به آمریکا پناه برد. 

کودتاى آمریکایى سپهبد زاهدى، او را سرنگون کرد.
وى افزود: امام(ره) فرمود آمریکا شــیطان بزرگ است و 
این تجربه تاریخى را مى دیــد. اردوغان که  نقش مدافع 
فلسطینیان را بازى مى کرد، مدتى نگذشت که علیه سوریه 
وارد شد و ارتباطش را با اسرائیل برقرار کرد و گرفتار کودتا 
شد. آقاى مرسى در مصر، که رابطه اش را با آمریکا خوب 
کرده بود و علیه ما حرف مى زد، گرفتار کودتاى آمریکایى  
شد. چندى پیش در مجمع گفتم که ما جریان اردوغان و 
مرسى و مصدق را مى بینیم و بچســبیم به راه امام (ره). 
آمریکا خیانتکار اســت و ما نباید خدا را فراموش کنیم و 
به این شــیطان، تکیه کنیم. امروز جهان اسالم، مشکل 

نداشتن امام (ره) و رهبر را حس مى کند.

تهران چقدر بر 
پیونگ یانگ نفوذ دارد؟

از مرز عبور نمى کردیم
 جنگ 50 سال طول مى کشید 

ناگفته هاى جدید محسن رضایى از دوران دفاع مقدس

روحانــى در حالى خــود را براى    عصر ایران|
انتخابات ریاست جمهورى سال آینده آماده مى کند که 
جدى ترین رقیب او از صحنه رقابت خارج شد تا رئیس 
جمهور روحانى با خیالى راحت تر به اردیبهشت 96 فکر 
کند. این خیال راحت اما نباید باعث شود او مشکالتى 

که هنوز در دولت یازدهم وجود دارد را فراموش کند.
یکى از مهمترین مشــکالتى که روحانى با آن دست و 
پنجه نرم مى کند جدا از مشــکالت اقتصادى، مسائل 
فرهنگى اســت. موافقان و مخالفان دولت روحانى در 
طول عمر دولت یازدهم بارها در برابر هم قرار گرفتند اما 
در مورد مسئله فرهنگ در کنار یکدیگر هستند و هر دو 

مى گویند روحانى در فرهنگ موفق نبوده است.
باران کوثرى از مهمترین حامیان روحانى در انتخابات 
ریاست جمهورى سال 92 مى گوید: «به عنوان کسى 
که هم به این دولت رأى دادم و هم تا جایى که توانستم 
برایش رأى جمع کردم سخنم این است که مطالبات ما 
را برآورده کنند. اینکه مى گویند تحت فشار قرار دارند 
هم توجیه مناسبى نیست. شما خودتان مى دانستید که 
تحت فشارید؛ چه فشار سیاســى چه فشار اقتصادى. 
قطعًا به این فشــارها آگاه بودید و بعد پیشقدم شده اید 
براى کاندیداتورى پس باید به مطالبات ما پاسخ گویید.»
آیت ا... علم الهــدى امام جمعه مشــهد نیز خطاب به 
دولت مى گوید: «عدم موفقیت هــاى دیگر مربوط به 
خود عزیزان اســت به ویژه در حوزه فرهنگى. در آفند و 
پدافند فرهنگى یک ولنگارى وجود دارد و تســاهل و 
تسامحى دیده مى شود که داراى علت است و علت آن 
توجه سیاسى برخى مســئوالن و متولیان فرهنگى به 
قشر «اقلیت الئیک» در این کشور است. براى خوشایند 
یک قشر الئیک مى خواهند در اجراى ارزش هاى دینى 
دچار ولنگارى شوند تا جایى که براى خوشایند اینها حتى 
توهین به روحانیت وابســته به مقام والیت را صورت 

مى دهند و این درســت نیســت و این ولنگارى قابل 
اغماض نیست.»

هم کسانى که به روحانى رأى داده اند و هم کسانى که 
به او رأى نداده  اند در زمینه فرهنگــى از رئیس دولت 

یازدهم گالیه دارند.
طرفداران رئیس جمهــور بر این باور هســتند که در 
خرداد 92 به این دلیل به روحانى رأى داده ایم که شاهد 
اکران نشدن فیلم ها، توقیف رسانه ها و لغو کنسرت ها 
نباشیم. این طرفداران مى گویند حاال که برجام به فرجام 
خود رسیده وقت آن است که «شیخ دیپلمات» برجام 
فرهنگى را آغاز کند. این طرفداران مى گویند درســت 
است که فرهنگ ایران از کماى زمان احمدى نژاد خارج 
شده اما هنوز نتوانسته است ســرپا بایستد و همچنان 
در تخت بیمارستان بســترى است. آنها مى خواهند که 
روحانى تمام سدهاى روبه روى سینما، تئاتر، کنسرت 

و... را بردارد.
از ســوى دیگر منتقدان روحانى نیز بر این باور هستند 
که رئیس جمهور بــه عنوان یک چهــره حوزوى در 
زمینه فرهنگ موفق نبوده اســت. آنهــا مى گویند در 
زمینه فرهنگى، روحانى و دولتش مســیرى را مى رود 
که دولت اصالحــات رفته بود. مخالفان بــر این باور 
هستند بى بندوبارى اجتماعى، حاصل سیاست هاى غلط 

فرهنگى دولت روحانى است.
رئیس جمهور روحانى باید فکرى به حال این مسئله کند. 
ناراحتى موافقان و مخالفان از عملکرد دولت در زمینه 
فرهنگى نشان مى دهد یک جاى کار مى لنگد و رئیس 
جمهور و وزیر فرهنگ باید بنشینند و این مسائل را ریشه 
یابى کنند. مشــکالت فرهنگى مى تواند در سبد رأى 
روحانى هم تأثیربگذارد و باعث شود برخى از طرفداران 
او در انتخابات ســال آینده در رأى خــود تجدید نظر

 کنند.

پس از توصیه رهبــر معظم انقــالب در مورد عدم 
کاندیداتــوري احمدي نــژاد، حامیان وي ســعی 
می کنند تفاسیر عجیبی از بیانات رهبر معظم انقالب 

ارائه دهند. 
به گزارش انتخاب، در تازه ترین این تفاسیر عجیب، 
از سوي رســانه هاي حامی احمدي نژاد آمده است: 
مقام معظم رهبرى در بحــث علنى کردن توصیه به 
آقاى دکتر احمدى  نژاد در وســط صحبت خطاب به 
فردى به نام شیخ عبدالعالى سخن گفتند. برخى فکر 
مى کنند این فرد در جلســه بوده و برخى مى گویند 
چنین فردى در مشهد اســت. واقیعت این است که 
« شیخ على بن عبد العالى کرکى،معروف به محقق 
کرکى یا محقــق ثانى، حــدود 920  قمرى از جبل 
عامل لبنان به ایران آمــد و مبانى تئوریک حکومت 
شیعى  در دوران صفویه را تبیین کرد و منصب شیخ 
االسالمى براى نخســتین بار در ایران به او تفویض

 شد.»
در ادامه  تفسیر به رأي حامیان احمدي نژاد آمده است: 
بدون تردید بعد از امام خمینى (ره) در اندیشه سیاسى 

شیعه، بزرگ تر از «محقق کرکى» کسى نیست.شاه 
طهماسب در قزوین تاج خود را از دست ایشان گرفت 
تا مشروعیت پیدا کند.برگرداندن على ولى ا...  به اذان 
و ایجاد حسینیه از شاهکارهاى این مرد بزرگ است. 

این رســانه ها در پایان آورده انــد؛ آرى اینک نایب 
امــام زمان (عج) حضــرت امام خامنــه اى(مدظله 
العالى) به دکتــر احمدى نژاد لقــب عبدالعالى زمان 

مى دهد.

واکنش محمدرضا زائري به تفاســیر 
حامیان احمدى نژاد

اما حجت االســالم والمســلمین محمد زائري در 
واکنش به چنین ادعاهاي عجیبی نوشته است:

عباراتی مثل کلیات ابوالبقا ! یا شیخ عبدالعال ! کلماتی 
است که به عنوان یک تعبیر مبهم و ناشناس استفاده 
می شود و حالت ضرب المثل دارد، رهبر انقالب که 
در تعابیر خود فرمودند: مثًال شیخ عبدالعالی هستی و 
... این یاء یاي نکره بود و سیاق بحث اتفاقًا مضمون 
تخفیف و اظهار کم اهمیتی داشــت... حاال جماعتی 

رفته اند گشته اند و اســم جناب محقق کرکی را به 
عنوان شیخ عبدالعالی با یاي نســبت پیدا کرده اند و 
تحلیل مفصل که رهبر انقــالب، فالنی را به عنوان 
شیخ « عبدالعالی» خود دانســته اند و چه افتخاري و 
چه عزتی ! خداوکیلی ببین با چه جماعتی قرار است 
تمدن نوین اسالمی بســازیم. این نکته را به عنوان 
مشــتی نمونه خروار ذکر کردم که معلوم شود گاهی 
یک مسئله ســاده و واضح ازســخنان رهبر انقالب 
را چگونه بــا تحلیل و تفســیرهاي عجیب و غریب، 

پیچیده می کنند!

خداحافظ احمدي نژاد
در ایــن میان امــا، واکنش هــاي عبدالرضا داوري 
بــه ماجراهاي اخیــر و نیامدن احمدي نــژاد، بیش 
از اندازه شــکل عاشــقانه به خود گرفته است.  او در 
تازه ترین پســت تلگرامی خود، با اذعان به « پایان 
احمدي نژاد» ، آهنگ عاشقانه «خداحافظ» احسان 
خواجه امیري را با عنــوان « خداحافظ احمدي نژاد» 

منتشر کرده است. 

کم کارى در حوزه فرهنگ باعث شده است

انگشت اتهام موافق و مخالف به سمت روحانى

ت. ا ن امام (ره) و رهبر را حس مى کند.

تفاسیر عجیب حامیان احمدي نژاد بعد از 
اعالم خبر عدم کاندیداتوري

او عبدالعالى زمان است!
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مدیرعامل ستاد دیه کشــور گفت: از ابتداى سال 85 تا 
اسفند ماه سال 94 نزدیک به 79 هزار زندانى با مجموع 
بدهى 43 هــزار و 253 میلیارد ریــال از بند زندان آزاد 

شده اند.
به گزارش روابط عمومى ســتاد دیه کشور، سیداسدا... 
جوالیى با تقدیــر از عملکرد شــکات و اولیاى دم در 
تسریع روند آزادى این محکومان گفت: در ده سال اخیر 
در مجموع، طلبکاران به طور میانگین با گذشت از 49 
درصد بدهى خودشان، آزادى 78 هزار و 899 مددجوى 

واجد شرایط را تسریع کردند.
وى افــزود: در ایــن بــازه زمانى ســال 90 به جهت 

کّمیــت، 12 هــزار و 783 نفرى آزادى ها، بیشــترین 
رقم عــددى را بــه خــود اختصــاص داده و ســال 
92 نیــز بــه دنبــال گذشــت 64 درصدى شــکات 
خصوصى، بیشــترین میزان را در زمینه اخذ گذشــت 

داشته ایم.
جوالیى ســال 91 را با 9 هزار زندانى آزاد شــده داراى 
ســنگین ترین رقم بدهى اعالم کرد و گفــت: در این 
ســال با وجود اینکه تعداد زندانى کمترى نســبت به 
ســال 90 آزاد شــده اند اما مجموع بدهى ایــن افراد 
اســتخالص یافته رقمى معادل 9 هــزار میلیارد ریال 

است.

معاون بهداشت وزارت بهداشــت، موجودى و کیفیت 
واکسن هاى آنفلوآنزاى موجود در بازار را بسنده دانست 

و تأیید کرد.
به گزارش ایسنا، على اکبر ســیارى در حاشیه همایش 
معاونین بهداشتى سراسر کشور که در وزارت بهداشت 
برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت موجودى واکسن 
آنفلوآنزا گفــت: در حال حاضر از نظر میزان واکســن 
آنفلوآنزا هیچ مشکلى نداریم و در همه جا موجود است. 
تمام این واکسن ها نیز مورد تأیید وزارت بهداشت است.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در ادامه تصریح 
کرد: زنان باردار، ســالمندان، بیمارانى که عمل پیوند 

انجام داده اند، کســانى که مشــکالت نقص ایمنى و 
بیمارى هاى مزمن مانند ناراحتى هــاى قلبى، ریوى، 
کلیوى و آســم دارند و همچنین کودکان زیر پنج سال 
بهتر است هر چه سریع تر واکســن آنفلوآنزا را تزریق 

کنند.
به گفته وى کودکان ســه تا شــش ماهه باید طى دو 
نوبت به فاصله یک ماه یک دوم واکسن را تزریق کنند 
همچنین کودکانى که قبًال از آن استفاده کرده اند یک 
نوبت، کودکان سه تا 9 ساله دو نوبت کامل و همچنین 
افراد باالتر از این ســن یک نوبت کامل باید واکســن 

دریافت کنند.

مشکلى از نظر میزان 
واکسن آنفلوآنزا نداریم

4300 میلیارد تومان بدهى 
زندانیان غیرعمد در 10 سال 

سبد خرید سانتافه 
نصـف جهان کجـا هسـتند مردان بـى ادعا کـه وقتى 
هم پیدا مى شـوند با مبلغ چک آنهاسـت کـه دیگران 
خبردار مى شـوند. براى کشـیدن چک باید اول تعداد 
صفرهاى آن را بشـمارى  که زیاد نباشـد امـا عده اى 
دست به کم نوشتن ندارند و اعتقاد دارند: هرکه صفرش 
بیشتر، بامش خیس تر. بر همین اساس است که اخیراً 
تصویر  چکى بـا یک مبلغ نجومـى در فضاى مجازى 
منتشـر شـده که از واردات 40 هزار دسـتگاه سانتافه 

خبر مى دهد.
تصویر چکى با تاریخ 95/7/7به مبلغ 50 هزار میلیارد 
ریال، معادل پنج هـزار میلیارد تومان بابـت خرید 40 
هزار دستگاه سانتافه 2016 در فضاى مجازى دست به 
دست مى شـود که هنوز صحت اطالعات آن از سوى 
هیچ نهاد و یا شخصى تأیید نشـده است. البته الزم به 
ذکر است هم تعداد سانتافه هایى که در این چک درج 
شـده از کل واردات خودروهاى خارجى که ساالنه به 
کشور وارد مى شـود بیشتر اسـت و هم به جهت مبلغ 
نجومـى آن مى تـوان در صحت اطالعـات این چک 
تردیدى جدى داشت. گفتنى اسـت طبق آمار گمرك 
در 12 ماه سـال 94، بیـش از 51هزار و 500 دسـتگاه 
خودرو از مرزهاى جنوبى وارد کشور شد که ارزش این 
خودروها 36 هزار و 329 میلیـارد و 725 میلیون ریال 

گزارش شده است.

پالستیک،گاو و ترافیک   
نصف جهان  بعضى ها چنـان تبحرى در گفتن واقعیات 
دارند کـه مـى تواننـد ربـط بیـن پالسـتیک، گازهاى 
گلخانـه اى و معـده گاو را به خوبـى پیدا کننـد. البته در 
این ارتباط ناگسسـتنى با وزیدن یک باد همه چیز برهم 

مى خورد.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمى سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور گفت: ایران هفدهمین جمعیت جهان 
را دارد اما مردم آن در ردیف نخست مصرف کیسه هاى 

پالستیکى در دنیا قرار دارند.
محمد درویـش افزود:هـر ایرانى سـه برابر بیشـتر از 
متوسـط جهانى پالسـتیک مصرف مى کنـد که این 
امر موجب مصرف بیشتر انرژى و آب، انتشار گاز هاى 

گلخانه اى، سیل خیزى و آلودگى خاك مى شود.
وى با بیان اینکه ایرانى ها روزانه 80 میلیون لیتر بنزین 
مصرف مى کننـد، افزود: ایـن رقم دوبرابر سـرانه هر 
شهروند کره زمین است. در تهران 20 میلیون ساعت 
از عمر هموطنان در روز در ترافیک تلف مى شـود که 
ارزش آن ده هزار میلیارد تومان اسـت و در کل کشور 
این رقـم 50 میلیارد سـاعت به مبلغ 25 هـزار میلیارد 

تومان است.
درویش افـزود: براى تولید هر کیلو گوشـت گوسـاله 
15 هزار و 500 لیتر آب مصرف مى شـود و ایران جزو 
9 کشـور انتشـار دهنده گازهاى گلخانه اى در جهان 
است که بخشـى از آن ناشـى از فعل و انفعاالت معده 

همین گاوهاست.

مجیدى و هاشمى 
نصـف جهـان   عـده اى چنـان گرماى یـک محیط به 
بدنشان اثر مى گذارد که مجبور مى شوند زیر پیراهنى 
خود را با یک گرمکن ورزشى تعویض کنند.در این بین 
اما یادشـان مى رود که دوسـتان چه خدماتـى را با چه 

مبالغى لطف فرموده اند .
کارگـردان فیلـم محمـد رسـول ا...(ص) گفـت: وزیر 
بهداشت بین مردم و هنرمندان بسیار محبوب هستند 
و اى کاش دکتر هاشـمى وزیر فرهنگ مى شد و آقاى 

جنتى را یک جایگاه دیگرى به او مى دادند.
مجید مجیدى در افتتاح بیست و یکمین جشنواره قرآن 
و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
به ندرت دعـوت برنامه ها را مى پذیـرد ولى پذیرفتنش 
براى این جشـنواره به دلیل حضور در مشـهد و زیارت 
امام رضا(ع) و همچنین حضور وزیر بهداشت بوده است، 
اظهار داشت: به واقع آقاى دکتر هاشمى بین مردم و على 
الخصوص بین هنرمندان محبوب هسـتند؛ به طورى 
که برخى مواقع بیـن خودمان صحبت مى کنیم امکان 
دارد جـاى وزرا را تغییر دهند، مثًال دکتر هاشـمى وزیر 
فرهنگ مى شـد و آقاى جنتى را یک جایـگاه دیگرى 

به او مى دادند.
مجیدى با خطاب قرار دادن حضار که از دانشـجویان، 
پزشکان و کارکنان دانشگاه هاى علوم پزشکى بودند، 
گفت: به شما غبطه مى خورم که وزیرى همچون دکتر 

هاشمى دارید. 

چرك نویس

رئیس قــوه قضائیه تصریح    میزان |
کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ 
هستند؛ اینها چه مقدار خانواده ها را به خاك 
ســیاه نشــاندند؟  چه مقدار جوانان بانبوغ و 
بااستعدادهاى درخشان را نابود کردند؟ باید 
با اینها برخورد جدى شــود. دادســرا باید به 
اســتقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در 
رابطه بــا برخورد با قاچاقچیــان مواد مخدر 
گاهى در گوشــه و کنار گفته مى شــود که 
سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این 

حرف درست نیست.
آیــت ا... آملى الریجانــى افزود: مــا البته 
مى گوییم قوانیــن مربوط بــه قاچاق مواد 

مخدر وحى منزل نیســت امــا اینکه برخى 
مى گویند اعدام ها هیچ فایده اى نداشــته، 
حرف کامًال غلطى اســت به دلیل اینکه اگر 
سختگیرى هاى قوه قضائیه و کمک نیروى 
انتظامى نبود، به وضع بســیار بدترى مبتال 
بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطارى ها هم 

پیدا مى کردیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: مــا اعدام ها را فى 
حد ذاته مطلوب نمى دانیم، منتهى بحث در 
این است که وقتى در کنار این موضوع ضرر 
عظیمى که اینها به جامعــه وارد مى کنند و 
خانواده هایى که متالشى مى شوند را مورد 
توجه قرار مى دهیم، ناچار هســتیم برخورد 

قاطع و سریع و آشــکار با مواد مخدر داشته 
باشیم و از دادســتان هاى محترم مى خواهم 
در اجراى احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم 
قوانین مربوط به مواد مخــدر یک بار دیگر 
باید بررسى شــود و تا جایى که مى شود به 
جاى اعدام، مجــازات هاى جایگزین و مؤثر 
بیاید ولى به شرط و شروطى و بدانید ما کًال 

نمى توانیم اعدام را منتفى کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید براینکه 
امنیت واقعى و احســاس امنیت هر دو حائز 
اهمیت هســتند، گفت: اینکه بعد از ده سال 
یک مجرم خشــن را مجازات کنیم  و اعاده 
دادرسى هاى بى مورد صورت گیرد، برخالف 

مصالح دستگاه قضائى و جامعه است. کسى 
که به نوامیس مردم تعــدى مى کند، باید به 
سرعت به پرونده اش رســیدگى و مجازات 
شود و این برخورد و رسیدگى باید به گونه اى 
باشد که مردم احساس امنیت کنند. بنابراین 
کیفیت نیز اهمیــت دارد و برخورد به تنهایى 

کافى نیست.
 آیــت ا... آملى الریجانى ادامــه داد: رئیس 
دادگسترى خراســان رضوى به بنده اطالع 
دادند که به یک کودك هفت ساله تجاوز شده 
است؛ در این جرائم باید فرد را در موعد قانونى 
به اشد مجازات برســانند؛ اینکه مرتب اعاده 

دادرسى بى مورد گرفته شود صحیح نیست.

پاسخ رئیس قوه قضائیه به مخالفان اعدام 

سختگیرى 
نمى کردیم مواد 
مخدر در عطارى ها 
پیدا مى شد

یک جامعه شناس افزایش ازدواج هاى برون فامیلى و کاهش اعتماد عمومى را 
منجر به گرایش جوانان به انتخاب مهریه هاى نامتعارف دانست و اظهار داشت: با 
گرایش جوانان به انتخاب این نوع مهریه ها شاهد کاهش آمار ازدواج خواهیم بود.
دکتر علیرضا شریفى یزدى با بیان اینکه مهریه هاى عجیب و غریب و یا نامتعارف 
نشان دهنده کارکرد ثانویه مهریه اســت، گفت: برخى افراد اعتقادى به رابطه 
مهریه وار در ازدواج ندارند و صرفاً به اجبار قانون و زیبا جلوه دادن ازدواج خویش به 
سراغ مهریه هاى خاص مانند کاشت چند اصله نهال و آزادکردن تعدادى پرنده و 

حمایت از کودکان بى سرپرست مى روند.
این جامعه شناس با اشاره به مهریه هایى چون تعدادى تمساح و چند رأس آهوى 
وحشى اظهار داشت: به نظر مى رسد این نوع مهریه ها نه تنها توجیه حقوقى و 
شرعى ندارد بلکه ابزارى براى تفاخر اجتماعى و اعالم متفاوت بودن از دیگران 
است. این افراد ضمن اینکه خود را تافته جدا بافته مى دانند، درحقیقت به دنبال 

کسب شهرت هستند.
گفتنى است که در سال هاى اخیر برخى جوانان در انتخاب مهریه سکه، طال و 
ملک و امالك را کنار گذاشته  و سراغ اشکال جدیدى از مهریه رفته اند. هزار و978 
توپ ورزشى، دو هزار قطعه شکالت، ده رأس آهوى وحشى، پنج هزار مرجان 
دریایى، کاشت هزار و305 اصله نهال، یک کیلو بال مگس و... طبق ماده 1078 
قانون مدنى  هرچیزى که قابل تملک باشد، مى توان مهر قرار داد. در واقع هرچیز 

قابل تملکى چه عین باشد چه منفعت، قابلیت مهریه دارد.

سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: باالترین 
فراوانى در اسامى انتخابى والدین مربوط به فاطمه، 
زهرا و نازنین زهرا براى دختران و امیرعلى، محمد و 

على براى پسران بوده است.
محمد ابراهیم طریقت افــزود: 4 درصد والدینى که 
در نیمه اول سال جارى اقدام به ثبت فرزند پسر خود 
کرده اند، نام امیرعلى را بــراى فرزند خود انتخاب 

کرده اند.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشــور با اعالم 20 
نام داراى بیشترین فراوانى، سهم این 20 نام از کل 
والدت هاى به ثبت رسیده توسط سازمان ثبت احوال 

را 36 درصد اعالم کرد.
وى ادامه داد: محمد، على، ابوالفضل، امیرحســین، 
محمدطاها، حسین، امیرعباس، علیرضا، امیرمحمد، 
محمدرضا، مهدى، محمدحســین، محمدمهدى، 
امیررضا، محمدامین، على اصغر، ماهان و یاســین 
از جمله نام هاى انتخابى والدین براى فرزندانشان 

است.
طریقت، در مــورد فراوانــى نام دختــران به ثبت 
رسیده نیز، جالب ترین نکته را اقبال مستمر به اسم 
مبارك حضــرت فاطمه (س) از بدو تأســیس ثبت 
احوال تاکنون دانســت و گفــت: باالترین فراوانى 
سه نام اول دختران به ثبت رســیده در سال جارى 
مربوط به نام هاى فاطمه، زهــرا و نازنین زهرا بوده

 است.
وى خاطرنشان کرد: اولین شناسنامه کشور در دى 
ماه سال 1297 براى خانم فاطمه ایرانى صادر شده 

است.
طریقت سایر نام هاى داراى فراوانى باالى دختران 
در کشور را یسنا، زینب، باران، حلما، ریحانه، فاطمه 
زهرا، رها، آوا، مریم، آیلین، ثنا، النا، بهار، محیا، رقیه، 

مرسانا عنوان کرد.
سخنگوى سازمان ثبت احوال کشور گفت: 29 درصد 
از والدت هاى به ثبت رسیده براى دختران کشور، 
در ســال جارى، بــا انتخاب 
اسامى  این 
انجام شده 

است.

وقتى زندگى با تمساح و 
آهو آغاز مى شود!

10 اسم پرطرفدار 
در ایران را بشناسید

ایرنا: روزنامه «ال موندو» ویژه نامه سیر و سیاحت خود 
را به تشریح جاذبه هاى گردشگرى ایران به قلم «زاهیدا 
ممبرادو» خبرنگار این روزنامه در تهران اختصاص داده 
است. در این ویژه نامه آمده اســت ایران که طى چند 
دهه فقط شــاهد ارائه تصاویر غیر واقعى از خود بوده 
و تقریبًا خارج از برنامه هاى گردشــگرى آژانس هاى 
مسافرتى قرار داشــته، آنچنان مقصد جذاب توریستى 
گردیده که دهان هر بازدید کننــده اى را از تعجب باز 

مى گذارد. 
در این ویژه نامه آمده است: شاید بتوان مطلب مشابهى 
در مورد دیگر کشــورهایى که احتماًال مورد قضاوت 
نادرست قرار گرفته باشــند هم گفت اما شکى نیست 
قطعًا هیچکدام از آنها این همه زیبایى، تاریخ، فرهنگ، 
سحر و جذابیت طبیعى ایران را ندارند. ممبرادو در ادامه 
به توصیــف تبلیغى جذابیت هاى گردشــگرى ایران 
پرداخته و تجربه شخصى خود از یک سفر در ایران از 
شمال به جنوب کشور را در گزارش منتشر کرده است. 
سفر نامبرده از تهران شروع شــده و در همین بخش 
به جذابیت هاى گردشــگرى پایتخت ایران از جمله 
کاخ گلستان، میدان آزادى و برج میالد اشاره گردیده 
است. مقصد بعدى ممبرادو کاشــان بوده که به گفته 

وى معمارى خانه هاى قدیمى این شــهر تاریخى، هر 
گردشگرى را اسیر خود مى کند.  نگارنده در بخشى از 
گزارش خود شــبکه جاده اى ایران را بسیار پیشرفته و 
امن مى داند و مى افزاید: ســفر زمینى در این جاده ها 

بسیار مطمئن مى باشد. 
بازدید از ابیانه با شــرح همه زیبایــى هاى منحصر به 
فردش براى یک گردشــگر خارجى و سپس ورود به 
اصفهان «نصف جهان» ادامه گزارش سیاحتى خبرنگار 

ال موندو را تشکیل داده اند. میدان امام(ره)، عالى قاپو، 
مسجد شیخ لطف ا...، بازار بزرگ این شهر و سى و سه 
پل از جمله جاذبه هاى گردشگرى شهرى عنوان شده 
اند که «براى خیلى ها، زیباترین شــهر ایران به شمار 

مى رود». 
ممبرادو پس از بازدید از «اصفهان جادویى» عازم یزد 
شده و از زیبایى هاى تاریخى این شهر کویرى از جمله 
بادگیرهاى آن براى خوانندگان این روزنامه گفته است. 
آیین زرتشتى که در دوران قبل از اسالم، مذهب اکثر 
ایرانى ها بوده و هنوز در این شهر گرامى داشته مى شود 
مسئله اى است که مورد توجه این ویژه نامه قرار دارد. 

بازدید از شیراز و تخت جمشید نقطه پایانى سفر نگارنده 
بوده است. 

ممبرادو به صورت ویژه تأکید مــى کند که «علیرغم 
آنچه تصور مى شود، ایران یک کشور بسیار امن است؛ 
شاخص جرم و جنایت در آن بسیار پایین بوده و پلیس 
در برابر هرگونه مشــکلى که براى گردشگران پیش 
بیاید فوراً به کمک گردشــگر مى آیــد».  خبرنگار ال 
موندو همچنین مى افزاید که «هیچگونه خطرى براى 
زنانى که بخواهند به تنهایى در ایران مســافرت کنند 

هم وجود ندارد».

گزارش «ال موندو» از جاذبه هاى گردشگرى کشورمان

ایران مقصد جذاب توریست ها شده است

در آستانه تغییرات جوى در فصل پاییز و کاهش دماى هوا، 
نگرانى از اوج گرفتن آلودگى هوا در کالنشهرهایى مانند 
پایتخت به دلیل وارونگى جوى، شــدت گرفته و برخى 
مسئوالن را مجبور به ارائه پیشــنهاداتى کرده که تعجب 

برانگیزند؛ مثل پیشنهاد تعطیلى دو هفته اى مدارس.
به گزارش تابناك، درست مشــخص نیست که پیشنهاد 
تعطیلى دو هفته اى مدارس را نخستین بار چه کسى ارائه 
داده و مستندات و پشتوانه علمى آن چیست اما آنچه واضح 
است، مدیران سازمان محیط زیست بارها درباره آن سخن 

گفته و پیگیر اجرایش هستند. 
طراحان این طرح پیش بینى کرده اند در ســایه اجراى آن 
و تعطیلى دو هفته اى دانش آمــوزان در پاییز، بتوانند مانع 
از اوج گرفتــن آلودگى هوا در این فصل شــده و از تبعات 
شوم این اتفاق بکاهند. تبعاتى که گاه در سال هاى گذشته 
آنقدر سنگین مى شدند که اعمال طرح هاى محدود کننده 

ترافیکى و تعطیلى مدارس را به دنبال داشتند.
این طرح هم اینک در ســازمان محیط زیســت و برخى 
وزارتخانه ها و دستگاه هاى مربوطه در حال بررسى است 
اما از این رو مبدع شکل گیرى اش نامششخص است که 
مى بینیم افراد دیگرى نیز به شدت از اجرایش دفاع مى کنند 
و آن را راهکارى مناسب براى مقابله با اوج گرفتن آلودگى 
هوا در فصل پاییز مى دانند. از جمله مدیر مرکز ملى هوا و 

تغییر اقلیم محیط زیســت که از آماده شدن قریب الوقوع 
این طرح و ارســال آن به دولت جهت تصویب خبر داده 
و اجرایش را در کنار طرح کاهش ســاعت کار کارمندان، 
اقدامى مؤثر خوانده است. طرحى که ظاهراً خواستار شروع 
سال تحصیلى در نیمه شــهریورماه و گنجاندن دو هفته 
تعطیلى در فصل پاییز در برنامه آموزشى مدارس است اما 

ابهامات عجیب و غریبى دارد.
از جمله این ابهامات، چرایى مشــمول نشدن این طرح در 
مقاطع تحصیلى باالتر و دانشگاه هاست. نکته اى که بعید 
است از دید طراحان دور مانده باشــد و احتماًال از این رو بر 
آن چشم بسته اند که مى دانند اجرایش بسیار بسیار دشوار 

است. به این دلیل که تغییر زمان شــروع دانشگاه ها تقویم 
آموزشى شان را دچار مشکالت فراوانى خواهد کرد و اتفاقاتى 
مانند اعالم نتایج کنکور، نام نویسى از دانشجویان جدیدالورود 
در مقاطع مختلف و چندین مؤلفه دیگر مانع از هرگونه تغییرى 

در سال تحصیلى دانشگاه ها و دانشجویان خواهد شد. 
از این ابهام بزرگ تر آن اســت که مى بینیم این طرح در 
حالى جابه جایى آغاز سال تحصیلى و دایر کردن تعطیالت 
جدید در تقویم آموزشى مدارس را نشانه رفته که مسئوالن 
آموزش و پرورش و حتى وزیر ایــن وزارتخانه درباره اش 
چیزى نمى دانند و تنها نام آن به گوششــان خورده است. 

اتفاقى عجیب که معقول به نظر نمى رسد.
عجیب تر از بى محلى ایده پردازان و طراحان تعطیلى دو 
هفته اى مدارس به دست اندرکاران و متولیان آموزش و 
پرورش کشور آن است که مى بینیم شروع فصل سرما و 
وقوع پدیده اینورژن یا وارونگى جوى، زمان معینى ندارد و 
لذا نمى توان با تعطیل اعالم کردن مدارس در زمانى خاص، 
به جنگ اوج گرفتن آلودگى هوا رفت! پاشنه آشیلى که براى 
مردود دانســتن این طرح، کافى به نظر مى رسد اما برغم 
وجود آن، کماکان شــاهد مانور مسئوالن محیط زیست 
بر این طرح عجیب هستیم؛ شــاید به این دلیل که مبارزه 
اساسى و اصولى با آلودگى هوا سخت تر از تعطیل کردن 

مدارس و کاهش ساعت کار ادارات است!

پیشنهادى شیک براى تمام فصول!
همزمان با آغاز ســال جدید تحصیلى، مــوج جدیدى از 
اعتراضات دانشــجویى در دانشــگاه هایى مانند شریف، 
امیرکبیر، شهید بهشتى و تربیت مدرس شکل گرفت که 
دانشجویانشــان در اعتراض به آنچه اعمال جریمه هاى 
سنگین عنوان مى کنند، دست به اعتراض زدند. پیگیرى 
تابناك در این رابطه گویاى آن است که جریمه هاى اعمال 
شده نه به دستور وزارتخانه بلکه به تشخیص خود دانشگاه 

ها اعمال شده است.
در ســال هاى اخیر اکثر دانشگاه هاى کشــور و به ویژه 
دانشگاه هاى سراسرى به دلیل افزایش بى حساب و کتاب 
ظرفیت با مشکالت فراوانى در ارائه تسهیالت رفاهى به 
دانشجویان رو به رو شدند و براى رهایى از این مشکل هر 
کدام به نحوي ضمن کاهش کیفیت و کّمیت تسهیالت، 
نسبت به افزایش هزینه هاى دریافتى و اعمال جریمه هاى 
گوناگون اقدام کردند.  یکى از هوشمندانه ترین اقداماتى که 
مسئوالن اکثر دانشگاه ها در این رابطه در پیش گرفتند، 
تعریف محدودیت هاى جدید در رابطه با ارائه تسهیالتى 
نظیر خوابگاه و غذا بود. همین موضوع سبب شد تا بالفاصله 
با آغاز سال تحصیلى جدید دانشجویان برخى دانشگاه ها از 
فرصت گردهم آمدن نهایت استفاده را بکنند و با برگزارى 
تجمعاتى دامنه دار، صداى اعتراض خود را به گوش متولیان 

نظام دانشگاهى کشور برسانند.

پول گرفتن با
 تشخیص شخصى!

ب در ســال جارى،
ای

ر هری ی ب چ ینب ىچ بل
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 بدون آزمون 
دانشجو پذیرفته نمى شود

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد گفت: از 
مجموع 240 رشـته فعال در این واحد، 106 رشته در 
مقطع کارشناسـى ارشد، 75 رشـته در دکترا و بقیه در 
کارشناسـى و کاردانى پذیرش دانشـجو دارند و ادامه 
روند توسعه کّمى و کیفى تحصیالت تکمیلى سال هاى 
اخیر به عنوان هدفى مهم در دستور کار مدیریت این 
مجموعه قـرار گرفته اسـت. مهران مجلسـى اظهار 
داشت: با وجود جذب بدون آزمون دانشجو در بسیارى 
از دانشگاه هاى استان و کشور، این واحد به جز مواردى 
خاص و در حالت تکمیل ظرفیت از این شیوه استفاده 
نخواهد کـرد و تمامى دانشـجویان مقاطع تحصیلى 
مختلف تنها از طریـق آزمون فرصت حضـور در این 

مجموعه را خواهند داشت.

تشکیل ستاد صیانت از 
حریم امنیت عمومى

سـتاد صیانـت از حریـم امنیـت عمومـى و حقـوق 
شـهروندى در اداره کل ثبـت احوال اسـتان اصفهان 

تشکیل شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش توسط دبیر جلسه و در 
اجراى طرح تکریم در برنامه هاى حقوق شهروندى، 
اقدامات و خدمات میز خدمت، اسـتقرار اتیکت حاوى 
مشـخصات کارمند بر روى میز کارکنان و همچنین 
شـرح وظایف آنان به منظور ارائه خدمات مطلوب به 
مراجعین و ... مورد تبـادل نظر قرار گرفت و مصوباتى 

هم توسط اعضا تصویب شد.

توزیع گلدان هاى گل 
توسط شهردارى مجلسى

در یک اقدام زیبا و ابتکارى توسط شهردارى مجلسى، 
به مناسـبت آغاز سـال تحصیلى جدید و ایجاد شور و 
نشاط در محیط هاى آموزشـى ، عالوه بر نیکوسازى 
و کاشـت گل و گیـاه در باغچـه هـاى مـدارس و 
آموزشگاه هاى سطح شهر مجلسـى، تعدادى گلدان 

گل زینتى با درج پیام تبریک بین مدارس توزیع شد.

پاك سازى معابر سده لنجان
معاون اجرایى و خدمات شـهرى اقدامات شـهردارى 
سده لنجان گفت: هر ساله شـهردارى با هدف تأمین 
آسـایش و رفاه حال شـهروندان، در روزهاى آغازین 
مهرماه اقدام به بهسازى و پاکسازى معابر و مسیرهاى 
منتهى به مدارس ، شستشو و در صورت نیاز خط کشى 

محل عبورعابر پیاده  مى کند.
 شـایان مهرادامه داد: در این راسـتا تاکنون براسـاس 
تمهیدات و برنامه ریزى هاى انجام شـده، شستشوى 
خط کشـى هاى عابر پیاده در دسـتور کار شـهردارى 
سده لنجان قرار گرفته است . وى لکه گیرى آسفالت و 
تنظیف مسیرهاى منتهى به مدارس را از دیگر اقدامات 

انجام شده به مناسبت بازگشایى مدارس بیان کرد.
شایان مهر، بهسـازى و پاکسـازى معابر به خصوص 
معابر نزدیـک مـدارس و همچنین نوسـازى محیط 
اطراف آنها، رفت و روب خیابان هاى اطراف مدارس، 
رنگ آمیزى دیـوار، تعویـض مخازن فرسـوده زباله، 
نظافت و شستشوى اتوبوس هاى واحد، حذف پوستر 
و پاکسـازى دیوار هاى اطراف مدارس، رنگ آمیزى 
و نصب سـطل زباله جلوى مـدارس را از اقدامات این 

شهردارى در مهر ماه عنوان کرد.

هدیه ویژه مخابرات استان
شرکت مخابرات استان اصفهان با آغاز سال تحصیلى 
جدید نسـبت به ارائه یک هدیه ویژه  بـا عنوان طرح 
دانشجویى_دانش آموزى اقدام نموده است. این طرح 
قابل ارائه به تمامى دارندگان سـرویس هاى اینترنت 

پرسرعت مخابرات مى باشد.
در این طرح، امکان استفاده رایگان از اینترنت از ساعت 
5 بامداد تا 11 پیش از ظهر فراهم اسـت و ماهانه 10 
گیگابایت ترافیـک رایگان براى دانش آمـوزان و 20 
گیگابایت ترافیـک رایگان براى دانشـجویان در نظر 
گرفته شده اسـت.متقاضیان جهت برخوردارى از این 

طرح مى توانند از طریق Adsl.tce.ir اقدام نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
اصفهان گفت: براى نخستین بار، عمل آنژیوپالستى اولیه 
در مراکز آموزشــى درمانى نور و حضرت على اصغر(ع) 

توسط متخصص قلب و عروق انجام شد.
غالمرضا اصغرى افــزود: این عمل بــر روى مرد 46 
ساله اى که دچار سکته سطح تحتانى قلب شده بود انجام 

شد که با موفقیت به پایان رسید.
وى بیان داشت: اگر آنژیوپالستى به موقع براى این بیمار 
انجام نمى شد بخش بزرگى از قلب بیمار عملکرد خود را 

از دست مى داد.
اصغرى تصریح کرد: پیش از این آنژیوپالستى فقط در 

بیمارستان چمران انجام مى شــد ولى اکنون عالوه بر 
بیمارستان چمران، در این بیمارستان هم صورت مى گیرد 
و اهمیت موضوع در دسترسى سریع تر مردم و رسیدگى 

بهتر و خدمت رسانى بیشتر به آنهاست .
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: گروه درمانى 
این بیمارستان به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته آماده 
انجام عمل در این مرکز و خدمت رسانى به مردم است. 
گفتنى است؛ آنژیوپالستى عروق کرونر که تحت عنوان 
مداخله زیر پوستى عروق کرونر نیز شناخته مى شود، یک 
روش درمانى اســت که براى باز کردن سرخرگ هاى 

مسدود شده قلب استفاده مى شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
اســتان اصفهان گفــت: کل مأموریت هاى اســتان 
اصفهان در شش ماهه ســال جارى 83 هزار مأموریت 

بوده است.
غفور راستین اظهار داشت: در سطح استان 125 پایگاه 
جاده اى اورژانس شــهرى و روســتایى داریم که 64 
پایگاه جاده اى و 60 پایگاه شهرى و یک پایگاه هوایى 

شامل مى شود.
وى افزود: در حــدود 30 درصد از مأموریت هاى حوزه 

پیش بیمارستانى به حوادث ترافیکى مربوط مى شود .
راســتین بــا اشــاره بــه اینکــه اســتاندارد حضور 

بــر بالیــن مصــدوم در جــاده هــا در 80 درصــد 
مــوارد بایــد کمتــر از 15 دقیقه باشــد، افــزود: ما 
در ســطح اســتان زیــر ایــن مــدت زمانــى عمل 

کرده ایم. 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى  
استان اصفهان ادامه داد: کل مأموریت هاى این مرکز 
در استان اصفهان در شش ماه نخست سال جارى 83 
هزار مأموریت بوده که شامل 24 هزار و 900 مأموریت 
ترافیکى، 58 هــزار غیرترافیکى و 47 اورژانس هوایى 
بوده است و 91 مصدوم با اورژانس هوایى انتقال داده 

شده است.

مراکز عمل «آنژیوپالستى» 
در اصفهان افزایش یافت

83 هزار مأموریت اورژانس 
در نیمه نخست امسال 

ساسان اکبرزاده

«اولین اردوى راهیان نور دانش آموزى اســتان اصفهان 
با اعزام دختران دانش آموز دوره دوم متوســطه استان به 
مناطق عملیاتى غرب کشور، امروز 10 مهرماه از کاشان، 

نطنز و آران و بیدگل کلید مى خورد.» 
معاون پرورشــى و فرهنگى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: اعزام دانش آموزان در قالب 
اردوهاى راهیان نور به مناطق عملیاتى هشت سال دفاع 
مقدس در راستاى ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انجام 
مى شــود و دانش آموزان با حضور در مناطق عملیاتى و 
بیان خاطرات و روایت دوران دفاع مقدس از سوى راویان، 
درجریان تالش رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس قرار 

مى گیرند که براى آنان بسیار مؤثر است. 
محمدجــواد احمــدى گفــت: اعــزام دانــش آموزان 
دوره متوســطه دختر و پســر با هماهنگى بسیج، سپاه 
صاحب الزمان (عج) و آموزش و پرورش صورت مى گیرد 
که سال گذشته 24 هزار نفر از دانش آموزان و همکاران 
به مناطق عملیاتى جنوب و غرب اعزام شده بودند و پیش 

بینى مى شود این میزان امسال افزایش یابد. 
وى اردوهاى راهیان نور دانش آمــوزى را قوى ترین و 
مناسب ترین اردوى هدفدار دانست و گفت: اگر به اهداف 
اردوهاى راهیــان نور توجه خوب و عمیق نشــود کارى 

تکرارى خواهد بود.
احمدى در پاسخ به این سئوال که آیا دانش آموزان براى 
اردوهاى راهیان نور هزینه اى مى پردازند هم گفت: نیمى 
از هزینه هاى این اردوى سه روزه که بالغ بر یکصد هزار 

تومان اســت را ســپاه و نیم دیگر را آموزش و پرورش از 
طریق خودیارى والدین دانش آموزان تأمین مى کند. البته 
اگر متقاضیانى براى اعزام باشند که تمکن مالى چندانى 
نداشته باشند با هماهنگى هاى انجام شده، تخفیف قابل 
توجهى به اینگونه دانش آموزان داده خواهد شد تا از این 

سفر زیارتى _ معنوى باز نمانند. 
احمدى مى گوید: امسال همزمان با آغاز سال تحصیلى 
96-95، بیش از 860 هزار دانــش آموز و حدود 60 هزار 
پرسنل آموزش و پرورش استان اصفهان ساماندهى شدند 
تا تدریس دانش آموزان در ریل قــرار گیرد و با به صدا در 
آمدن زنگ مدرسه در اولین روز بازگشایى، در تمام نواحى 
و مناطق آموزش و پرورش، نماز جماعت که محور اصلى 
کار ماست به نحو بسیار مطلوب، اقامه گردید. این در حالى 
است که امســال زنگ نماز در ناحیه 5 آموزش و پرورش 

اصفهان زده شد. 
معاون پرورشــى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان برگــزارى مســابقات قرآنــى براى 
دانش آموزان اول تا ســوم در 14 رشــته در قالب 500 
دانش آموز در اردوگاه باغ ابریشم در سال جارى را آغازى 
براى فعالیت هاى جدید قرآنى در مدارس خواند و گفت: 
امسال پاسخ به پرســش مهر رئیس جمهور نیز از دیگر 

برنامه هاست که اجرایى خواهد شد. 
■■■  

مسئول سازمان بسیج دانش آموزى استان اصفهان و دبیر 
قرارگاه راهیان نور اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت یکى از اهداف برگزارى اردوهاى 

راهیان نور اســت و با اقداماتى که با همکارى آموزش و 
پرورش، بسیج دانش آموزى و سپاه صاحب الزمان (عج) 
اســتان اصفهان رقم خورد در چند سال اخیر ما در سطح 

کشور حرف براى گفتن داریم.
ســرگرد محمد ادیب افزود: اعزام دانش آموزان در قالب 
اردوهاى راهیان نور، عملیات بزرگ فرهنگى بوده که به 
صورت همزمان در سطح کشور اتفاق مى افتد و افتتاحیه 
آن از حرم حضرت معصومه (س) در قم از 10 مهرماه سال 
جارى آغاز و استان هاى همجوار نیز از جمله اصفهان در 

این مراسم حضور دارند. 
وى افزود: همه دانش آموزانى که در قالب کاروان راهیان 
نور به مناطق عملیاتى غرب و جنوب اعزام مى شوند عالوه 

بر پوشش بیمه اى، بیمه غرامت هم هستند. 
ســرگرد ادیب به برخى از اقدامات انجام شــده سازمان 
بسیج دانش آموزى استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: 
از سال گذشــته اردوى فرمانده دل ها به استعداد ده هزار 
دانش آموز پایه چهارم ابتدایى در دو مرحله برگزار شد که 
با استقبال دانش آموزان همراه بود و مرحله سوم آن نیز از 
24 مهرماه سال جارى با هدف آشنایى دانش آموزان پایه 
چهارم آغاز مى شــود که در طى برگزارى این اردوى نیم 
روزه، دانش آموزان در فضاى گلستان شهداى اصفهان با 
شهدا تجدید میثاق کرده و یاد و خاطره شهداى دانش آموز 

را گرامى مى دارند. 
وى ادامه داد: اجراى اردوى گنج پنهان و قرائت عهدنامه 
بر سر مزار شــهیدان از دیگر اقدامات بوده و اولین مرحله 
اردوى نام آوران نیز از 25 مهر شروع و تا 25 آبان براى پایه 

پنجم ابتدایى در اردوگاه شهداى درچه برگزار مى شود. 
■■■  

مسئول اردویى سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
نیز بهره گیرى فرهنگى بیشتر در حرکت عظیم راهیان 
نور امســال را تفاوت آن با ســال هاى گذشته دانست و 
گفت: امســال راهیان نور در بحث فرهنگى، متناسب با 
قشر دانش آموزى برنامه ریزى شده و جنبه هاى تفریحى 
آن نیز با نگاه معنوى براى جوانان در نظر گرفته شــده و 
قایق ســوارى روى کارون و اروند، رزمایش عمومى به 
صورت زنده، برنامه هاى تفریحى و... از جمله برنامه هاى 

دانش آموزان در اردوهاى راهیان نور است.
عباس محمدى افزود: دانش آمــوزان از تأثیرگذارترین 
اقشارى هســتند که مى توانند بهره معنوى خوبى از این 

اردوها ببرند.
■■■  

رئیس اداره فرهنگى، هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیــز فراخوان ملى 
پرسش مهر 17 که توســط رئیس جمهور طرح شده را از 
برنامه هاى دوماه آینده برشــمرد و گفت: 17 سال است 
که رؤساى جمهور در ابتداى سال تحصیلى، سئواالتى از 
جامعه آموزش و پرورش مطرح و آنان را دعوت به تفکر و 
نهادینه کردن فرهنگ پرسشگرى در بین دانش آموزان 

و معلمان مى کنند. 
محمد اســماعیل زاده افزود: دانش آموزان 

دختر و پســر در کلیه مقاطع تحصیلى و 
اولیاى دانش آموزان، مــى توانند در 13 

زمینه پیرامون این پرسش آثار خود را خلق و تا 30 آذرماه 
سال جارى به آدرس دبیرخانه معاونت پرورشى آموزش و 

پرورش ارسال دارند. 
وى گفــت: ســال گذشــته و در پرســش مهــر 16، 
چهل ونه هزار نفر شرکت کردند و توانستیم 18 رتبه اول 
را براى استان اصفهان به دست آوریم که امید است این 

تعداد افزایش یابد. 
■■■  

رئیس اداره انجمن اولیــا و مربیان آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان هم در این نشســت خبرى اعالم کرد: 
انتخابات انجمن اولیا و مربیان، امســال بــه دالیلى، از 
نیمه اول مهر به روزهاى 27 مهــر براى مدارس ابتدایى 
و 28 مهر براى مدارس متوســطه تغییر داده شده است 
که اگر فرآیند آن بــه صورت صحیــح و مطلوب انجام 
شــود دانش آموزان و مدیــران مى تواننــد در محیطى 
آرامش بخش، فعالیت ها و اقدامات بسیار بزرگى را رقم 

زنند. 
علیرضا ســلطانى با بیان اینکه سعى شــده امسال این 
انتخابات پررنگ تر برگزار شود، گفت: با انتخاب اعضاى 
انجمن اولیا و مربیان، این انجمن باید هر 15 روز یک بار با 
طرح مسائل مربوط به اولیا و مربیان، برگزار و تصمیماتى 
گرفته شود. وى افزود: انتخابات انجمن اولیا و مربیان، همه 
ساله در مدارس کشور به استثناى مدارس بزرگساالن 
و مدارسى که کمتر از ده نفر دانش آموز دارند 
برگزار مى شود و در حقیقت این انتخابات، 

رخداد بسیار بزرگى است.

دانش آموزان اصفهانى دانش آموزان اصفهانى 
از امروز به مناطق عملیاتى از امروز به مناطق عملیاتى 
اعزام مى شوند اعزام مى شوند 

مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل سازمان فرهنگى- 
تفریحــى شــهردارى اصفهان بــه عنــوان یکى از 
تخصصى ترین مراکز این شهر، نخستین نهادى است که 
وظیفه شناساندن تاریخ و میراث گرانبهاى اصفهان را از 

گذشته تا امروز بر عهده دارد. 
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان به منظور 
ساماندهى و هدایت پروژه هاى علمى اصفهان شناسى در 

سال 1384 تأسیس شده است. 
این مرکــز قصــد دارد مجموعه چند جلــدى «کتاب 
اصفهان» را در زمینه تاریخ، جغرافیا و معمارى اصفهان 
به چاپ برســاند، این مرکز در فراخــوان تدوین کتاب 
مهلت ارســال چکیده مقاالت را 20 مهرماه امســال و 
آخرین مهلت دریافت اصل مقاالت را 30 آبان ماه اعالم 

کرده است.
رئیس مرکــز اصفهان شناســى و خانه ملل ســازمان 
فرهنگى-تفریحى شهردارى اصفهان با اشاره به دالیل 
توجه این مرکز به موضوعاتى از این دست گفت: یکى از 

دغدغه هایى که در طول فعالیت مرکز اصفهان شناسى، 
همواره ذهن اندیشــمندان این حوزه را به خود معطوف 
کرده، وجود نداشــتن کتابى جامع و منســجم در زمینه 

اصفهان شناسى است.
دکتر حمید فرهمند با اشاره به درخواست مردم اصفهان 
براى معرفــى کتاب جامعى در زمینه اصفهان شناســى 
تصریح کرد: متأسفانه کارمندان این مرکز مجبور هستند، 
مردم را به کتاب ها و منابع پراکنده که شاید در دسترس 
هم نباشند ارجاع دهند؛ با توجه به این موضوع باید در این 

زمینه تالش جدى صورت گیرد.
وى با بیان اینکه اصفهان شــهر تاریــخ، جلوه گاه هنر، 
صنعت و زادگاه رجال و شخصیت هاى برجسته در همه 
عرصه ها بوده، اظهار داشــت: مردم پرسشگر این شهر 
نیازمند مجموعه مکتوبى هســتند که بتوانند آنطور که 
شایسته است اطالعات ارزشمندى را در اختیار مخاطبان 

مشتاق قرار دهند.

 فراخوان تدوین 
کتاب جامع 
چند جلدى اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درحالى  که از 
انجام مذاکرات میان مسئوالن اوقاف و آموزش و پرورش 
در تهران براى تهاتر بدهى آموزش و پرورش به اوقاف 
خبر داده بود، درباره سرنوشت این مذاکرات گفت: فعًال 
مشخص نیست که این بدهى چه زمانى پرداخت مى شود.
محمدحسن قائدیها درباره بدهى 610 مدرسه موقوفه 
اســتان اصفهان به اداره کل اوقاف و امــور خیریه این 
استان اظهار داشت: آموزش و پرورش چند سالى است 
که بابت اجاره مدارس موقوفه  چهــار میلیارد تومان به 
اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان بدهکار 
است و فعًال مشخص نیست که این بدهى در چه زمانى 

پرداخت مى شود.

وى افــزود: مذاکراتى بیــن رئیس ســازمان اوقاف و 
امور خیریه و وزارت آموزش و پــرورش در حال انجام 
اســت که این بدهى ها تهاتر شــود، چرا که اعتبارات 
آموزش و پرورش به صــورت ملى اســت و اعتبارات 
باید توســط وزارت آموزش و پرورش در اختیار استان  
قرار بگیرد تا اســتان بتوانــد بدهى خــود را پرداخت 
کند. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان 
اینکه بدهى به ســازمان اوقاف تنها یکى از بدهى  هاى 
آموزش و پرورش اســت، گفت: اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان با آموزش و پــرورش اصفهان 
همکارى داشته و امیدوار هستیم این همکارى ها براى 

برطرف شدن مشکل ادامه داشته باشد.

زمان پرداخت اجاره بهاى مدارس موقوفه 
مشخص نیست

و معلمان مى کنند. 
محمد اســماعیل زاده افزود: دانش آموزان 

کلیه مقاطع تحصیلى و ختر و پســر در
3ولیاى دانش آموزان، مــى توانند در 13

ساله در مدارس کشور به استثناى مدارس بزرگس
و مدارسى که کمتر از ده نفر دانش آمو
برگزار مى شود و درحقیقت این انتخ

رخداد بسیار بزرگى است.

معاون حمل و نقــل  اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان اصفهان گفت: در سال 
گذشــته تعداد دوهزار و 203دستگاه براى رفت 
زائران حســینى به مناطق جنوبى اعزام کردیم 
و همینطور براى بازگشت زائران نیز دوهزار و 13 

دستگاه اتوبوس به زائران خدمت رسانى کردند.
علیرضا صفا تاج بیان داشــت: تعداد بسیارى از 
اتوبوس هــاى اصفهان براى بازگشــت زائران 

حسینى دیگر شهرها فعالیت داشت.
وى با اشاره به سایر مســائل موجود افزود: شاید 
در برگشــت، زائران کمى معطلى داشتند ولى 
توانســتیم بدون مشکل زائران حســینى را به 
اصفهان بازگردانیم. با توجه به اینکه در ســال 
گذشته برنامه دقیقى نیز نبود تعداد زیادى از زائران 

از مرز مهران رفتند و از همان مرز نیز بازگشتند.
صفا تاج افزود: به ما خبر رســید که ستاد اربعین 
کشــور تصمیمى گرفته مبنى بــر اینکه زائران 
اصفهانى از مرز مهران به کشور عراق نروند اما  
مبحثى که اکنون مورد نظر اســت اینکه هنگام 
بازگشت زائران اصفهانى شاید برخى از زائران به 
دلیل نزدیک بودن از مرز مهران بازگردند اما هیچ 
تضمینى نیست که روادید آنها در مرز مهران مورد 

بررسى قرار بگیرد.

رفت و برگشت 
زائران اصفهانى از 
مرز شلمچه و چزابه
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37 موقوفه در برخوار 
سند دار شد

مسـئول نمایندگى اوقـاف و امـور خیریه شهرسـتان 
برخوار از سـند دار شـدن 37 موقوفه در این شهرستان 
خبر داد.حجت االسـالم و المسـلمین حسـن فاضلى 
گفـت: 61 موقوفـه در این شهرسـتان وجـود دارد که 
از سـال 93 تـا کنـون 37 مـورد از آنها سـند دار شـده 

است.

تغییر رویکرد دفاع مقدس در 
باغ موزه دفاع مقدس 

سردار مجتبى شیروانیان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه در 
سال آینده نمایشگاه دفاع مقدس در کنار باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار مى شود، گفت: سال آینده نمایشگاه دفاع 
مقدس به نقش مردم در دوران دفاع مقدس مى پردازد.

دانش آموزان، همیار 
آمارگیران سرشمارى هستند

یوسـف حسـنى فرمانـدار نطنـز گفـت: دانش آموزان 
به  عنوان همیـار آمارگیـر و همیار سرشـمارى نفوس 
و مسـکن بـه شـمار مى رونـد و مى توانند زمینـه ثبت 
اطالعـات خانـواده را بـه  صـورت اینترنتـى فراهـم 

کنند.

خبر

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
از اتمام کف ســازى میدان امام(ره) تا پایان سال جارى 
خبرداد و گفت: از سال گذشــته کف سازى بخش باقى 
مانده میدان امام(ره) شروع شــد که تاکنون بیش از 80 
درصد آن تکمیل شده و20 درصد باقیمانده تا پایان امسال 

به اتمام مى رسد.
حسین جعفرى با اشــاره به پیاده راه کردن خیابان هاى 
منتهى به میدان امام (ره) تصریح کرد: سنگفرش جدید 
خیابان سپه از چهارراه اســتاندارى تا میدان امام (ره) به 
اتمام رسیده و مورد بهره بردارى قرار گرفته است وپیاده راه 
سازى خیابان حافظ نیز تا چند روز آینده به اتمام مى رسد.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: به دنبال اجراى طرح موفق احیاى میدان 
تاریخى امام على (ع) ، احیــاى دولتخانه صفویه نیز در 
دستور کار مدیریت شهرى اصفهان قرار گرفته و با حمایت 
مسؤالن استانى وشهرى از طرح احیاى دولتخانه، موفق 
شــدیم محدوده مورد مطالعه این طرح را در کمیسیون 
ماده 5 به تصویب رســانده و در مطالعات محدوده دقیق 

آن مشخص کنیم.
جعفرى این نوید را هم به شهروندان داد که براى همیشه 
چهارباغ عباسى به معبر گردشگرى و فضاى شهرى براى 

گردشگران داخلى و خارجى تبدیل مى شود.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان در زمینه نوسازى 
و بهسازى بافت هاى فرسوده نسبت به برنامه عقب است 
و در سال گذشته تقریبًا 20 درصد وظایف محوله در این 

خصوص به انجام رسید.
رسول زرگرپور گفت: به دلیل عدم تخصیص اعتبارات 
در شــش ماهه اول امســال، پروژه هاى این بخش در 

زمانبندى مشخص شده خود حرکت نکرده است.
وى با تأکید بر اینکه عدم تخصیص اعتبارات باید به ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى کشــور اعالم شود، افزود: 
پروژه هاى اقتصاد مقاومتى اداره کل راه و شهرســازى 
اســتان، از جمله پروژه هاى حیاتى براى استان است و 

باید پیگیرى هاى الزم براى تخصیص هرچه سریع تر 
اعتبارات صورت گیرد.

زرگرپور با بیان اینکه براســاس گزارش ارائه شــده، در 
بخش راه وضعیت پیشــرفت پروژه ها نسبت به مسکن 
بهتر است، گفت: اســتان اصفهان در زمینه نوسازى و 
بهسازى بافت هاى فرسوده نسبت به برنامه عقب است. 
استاندار اصفهان افزود: اگر مسکن رونق پیدا کند بسیارى 
از شغل هایى که با آن در ارتباط است رونق خواهد گرفت 
و این موضوع نشــان مى دهد که باید فعالیت بیشترى 
صورت گیرد و به بخش مســکن اهمیت بیشترى داده 

شود تا به اهداف خود دست یابیم.

اصفهان در نوسازى بافت هاى 
فرسوده از برنامه عقب است

کف سازى میدان امام(ره) تا 
پایان امسال به اتمام مى رسد

ساسان اکبرزاده 
نخستین ســایت اســتانى خبرگزارى فارس در استان 
اصفهان با حضور مســئوالن کشــورى و اســتانى با 
بارگذارى خبر افتتاح این سایت رونمایى و راه اندازى شد.
مدیرعامل خبرگزارى فارس در این مراسم که شهردار 
و اعضاى شــوراى شــهر، نمایندگان مردم استان در 
مجلس شوراى اســالمى، مدیران و اصحاب رسانه و... 

حضور داشتند با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس گفت: 
امروز بســیارى از افراد ایراد مى گیرند که مگر جنگ و 
خســارات وارده آن را باید تبریک گفت ولى باید بدانند 
که دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ نبود بلکه دفاع 
بوده و دفاع از کشور در جوامع بشرى، اسطوره اى است 
و این دفاع از هویت بوده و بسیار مقدس است و باید آن 
را تبریک گفت، همانطور که در غرب هم براى سربازانى 

که در جنگ ها، فعالیت کرده اند  یاد بود برگزار مى شود. 
نظام الدین موســوى گفت: خبرگزارى فارس یکى از 
رسانه هاى شــناخته شده در کشور اســت و از ابتداى 
فعالیت بر عدالت رسانه اى در سطح کشور تأکید داشته 
اما باتوجه به اینکه رسانه ها براساس ارزش هاى خبرى، 
دربرگیرى، فراوانى و... اخبار خود را انتشــار مى دهند 
این امر به طور طبیعى اســتان ها و شهرستان ها را به 

حاشیه مى برد و همین امر سبب شد تا بیاندیشیم براى
 اســتان هاى ما که هر کدام هویت، ظرفیت و ســابقه 
تاریخى داشــته و از جایگاه خاصى برخوردارند وحتى با 

مرکز هم قابل قیاس نیستند چه باید کرد؟ 
وى ادامه داد: عدالت رســانه اى و توجه به اســتان ها 
یکى از شعارهاى ما در خبرگزارى فارس بوده و در این 
راستا راه اندازى سایت هاى استانى و استقالل دفاتر در 
استان ها مدنظر قرار گرفت تا این دفاتر براساس شرایط 

و مقتضیات استان عمل کنند. 
موســوى با بیان اینکــه باید اطمینان مــى یافتیم که 
همکاران در استان ها مى توانند این سایت را اداره کنند 
افزود: پروسه اى طوالنى طى شد تا این فضا آماده شود 
و در این میان، همکارانمان در استان اصفهان باتوجه به 
هوشیارى و توانمندى توانستند زودتر از دیگر استان ها 
این اطمینان را فراهم کنند که امروز شاهد افتتاح سایت 

خبرگزارى فارس در استان اصفهان هستیم. 
■■■  

حجت االسالم والمســلمین احمد سالک نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز در این مراسم که 
در تاالر اجتماعات صدا و سیماى مرکز اصفهان برگزار 
شده بود فعالیت خبرگزارى ها را در سه مرحله همچون 
کار وزارت نفت تشبیه کرد و گفت: خبرگزارى ها باید سه 
مرحله کشــف منابع، تولید و بهره بردارى را با تکیه بر 

فناورى مدنظر داشته باشند. 
رئیس کمیســیون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى 
افزود: خبرگزارى باید روى اخبار،دیده بانى و به منظور 
مقاوم سازى فرهنگى استان فعالیت نماید و ناگفته هاى 
دوران دفاع مقدس را کشف  کرده و به نسل جدید انتقال 
دهد. این در حالى اســت که تولید محتوا بسیار حساس 
است و رسالت کار تولید باید با تکیه بر اسناد باالدستى 
انجام شود و تولیدکننده بر مسائل کشور و جهان، تسلط 
داشته باشد. از ســوى دیگر بهره بردارى از اخبار یک 

فرهنگ بوده و باید دقت الزم به عمل آید که اگر کیفیت 
و تولید مطلوب بود بهره بردارى عالى خواهد بود.

■■■  
مدیر خبرگزارى فارس در استان اصفهان هم با خیرمقدم 
به میهمانان گفت: از اینکه توانستیم، اعتماد مجموعه 
مدیران خبرگزارى در کشــور را در راه اندازى سایت در 
استان فراهم کنیم که بارى سنگین اما شیرین است خدا 
را شاکریم. البته این سایت دو هفته پیش در حضور امام 
جمعه اصفهان، به صورت آزمایشى راه اندازى شده بود.

على صالحى با بیان اینکه 40 نفر نیروى زبده و متعهد و 
والیتمدار در 14 ماه گذشته تالش کردند تا این سایت 
در استان، راه اندازى شود گفت: سایت خبرگزارى فارس 
در استان اصفهان، امروز نخستین بار در بین استان ها 
حرکت خود را آغاز کرده اســت و در این راســتا از همه 

فرهیختگان یارى مى طلبیم. 
■■■  

شــهردار اصفهان نیز گفت: ما باید تالش کنیم حقیقت و 
واقعیت را به هم نزدیک کرده، تا در مسیر کمال قرار گیریم 

و کار رسانه ها در این راستاست. 
مهدى جمالى نژاد افزود: چرخش و هدایت مسیر واقعیت ها 
به سوى حقیقت در جامعه، اولین گام رسانه هاست و با این 
نگاه است که رسانه ها در جایگاه راهبرى قرار مى گیرند و 

امید است در استان هم به این مهم برسیم. 
■■■  

ســردار مجتبى شــیروانیان مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس اســتان اصفهــان نیز با بیان 
اینکه شــبکه هاى مجازى رســالت بزرگى در نشــر 
ارزش هــاى دفاع مقدس دارند گفت: نقش رســانه در 
تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه براى 
ما از اهمیت برخوردار اســت و باید در این راستا بیش از 

پیش فعالیت شود. 

خبرگزارى«فارس» رونمایى شد

با حضور نماینده ولى فقیه در استان اصفهان  صورت گرفتبا حضور نماینده ولى فقیه در استان اصفهان  صورت گرفت

گردهمایى بزرگ هیئات مذهبى و تجلیل از پیر غالمان حسینى شهر قهجاورستانگردهمایى بزرگ هیئات مذهبى و تجلیل از پیر غالمان حسینى شهر قهجاورستان

با حضور حضرت آیت ا... یوسف طباطبائى نژاد نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، گردهمایى 
بزرگ هیئات مذهبى و تجلیل از پیرغالمان حســینى شهر قهجاورســتان و روستاهاى اطراف در سالن 

ورزشى قهجاورستان برگزار شد.
در ابتداى این مراسم که با حضور بسیارى از مقامات لشــکرى و کشورى از جمله سردار آقاخانى فرمانده 
نیروى انتظامى استان اصفهان، فضل ا... کفیل فرماندار اصفهان و امیر سرتیپ خلبان روزخوش فرمانده 
پایگاه هوایى شــهید بابایى برگزار شد مداحى سوگ امام حسین (ع) توســط پیرغالم حسینى قدرت ا... 

دشتى صورت گرفت.
در ادامه این مراسم حجت االسالم و المسلمین قاسمى امام جمعه قهجاورستان با خوشامدگویى به نماینده 
ولى فقیه در استان افزود: خدا را شاکرم که در آستانه ماه محرم چنین اجتماع باشکوهى برگزار گردیده و 
حضور پر خیر و برکت بزرگمردى از تبار ایثار و شهادت و بزرگوارى از اهل علم و تقوى، مردى از سالله پاك 
نبى(ص)، حضرت آیت ا... طباطبائى نژاد، نماینده مقام عظماى والیت و امام جمعه معزز شــهر شهیدان 

اصفهان بر عظمت و شرافت این مجلس افزوده است.
حجت االسالم و المسلمین قاســمى ادامه داد: نفس قدســى پیرغالمان و خادمان آستان ملک پاسبان 
حســینى و حضور مســئوالن لشــکرى و کشــورى و هیئات مذهبى و همه مزید بر علت است که بر 

خود ببالیم و سجده شــکر بر آســتان ربوبى حضرت احدیت بساییم که در این جلســه معنوى گرد هم
 آمده ایم.

امام جمعه قهجاورستان با ارائه گزارشى از وضعیت برگزارى نماز جمعه در قهجاورستان خاطر نشان کرد: 
طى دو سالى که خداوند متعال توفیق خدمتگزارى به مردم شریف قهجاورستان را به من داده، نماز جمعه 
ارتقاى کّمى و کیفى یافته به نحوى که اکنون جمعیت شرکت کنندگان در نماز جمعه به بیش از دو برابر 

قبل افزایش یافته است.
حجت االسالم والمسلمین قاســمى افزود: البته شــرمندگى ما از نامناســب بودن مکان اقامه نماز در 
مقابل این همه شور و اشــتیاق مردم گرانقدر به قوت خود باقى است که البته براى رفع این مسئله کلنگ 
مصالى امام خمینى(ره) قهجاورســتان به دســت مبارك حضرت آیت ا... تقوى در تاریخ 18 خرداد 93 
به زمین زده شد و تاکنون نیز ساخت شبستان مصال از پیشــرفت فیزیکى در خور توجهى برخوردار بوده 

است.
امام جمعه قهجاورستان به طرح هاى ابتکارى خود براى ارتقاى کیفى نماز جمعه اشاره کرد و یاد آور شد: 
این امر با اجراى مستمر 14 طرح فرهنگى به نام مجموعه طرح هاى آدینه هاى فرهنگى میسر شده است 

که در این مجال فرصت پرداختن به جزئیات آن نیست.

پس از پایان سخنرانى امام جمعه قهجاورســتان، حضرت آیت ا... طباطبائى نژاد به سخنرانى پرداختند و 
ضمن تشکر از زحمات امام جمعه قهجاورستان، در خصوص فلســفه قیام امام حسین(ع) سخن گفتند. 
ایشان همچنین اهمیت مجاهدت و فداکارى مدافعان حرم را بیان کردند و افزودند: خلوص و ایثار شهدا 

نشأت گرفته از قیام امام حسین (ع) است.
این مراســم با اهداى دو تابلو فرش به حضرت آیت ا... طباطبائى نژاد ادامه یافت. اولین تابلو فرش، تابلو 
فرش تمثال حضرت امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى و شــهداى معزز و معظم طباطبایى بود که از 
طرف دفتر امام جمعه شهر قهجاورستان به نمایندگى از مردم شــهید پرور این شهر و روستاهاى منطقه 
قهاب به ایشــان اهدا گردید. دومین تابلو فرش، تابلو فرش تمثال حضرت امام خمینى(ره) و مقام معظم 
رهبرى و تصویر حضرت آیت ا... طباطبائى نژاد بود که از طرف امام جمعه قهجاورســتان به ایشان اهدا 

گردید.
در پایان این مراســم از بیش از صد پیر غالم حسینى شهر قهجاورستان و روســتاهاى اطراف با اهداى 

تندیس تقدیر به عمل آمد.
پیش از آغاز این مراسم نیز حضرت آیت ا... طباطبائى نژاد در گلستان شهداى قهجاورستان حضور یافتند 

و به مقام شامخ شهداى این شهر اداى احترام کردند.
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ویترین

برنج «طارم ایرانى» سر از 
قزاقستان درآورد

شرکت کشــت و صنعت «آکتوبه» در قزاقستان در 
اقدامى دو هکتار از اراضى کشاورزى خود را به کشت 

برنج طارم ایرانى اختصاص داده است.
«نورالن ایزدیبایف» مدیر عامل شــرکت مذکور، 
طرفداران این نوع برنج در ایران را باال عنوان کرد و 
گفت: هر سال ایرانى ها دو میلیون تن این نوع برنج 
را کشت و جمع آورى مى کنند، اما باز هم 900 هزار 
تن دیگر را از کشورهاى همسایه خریدارى مى کنند.

وى با بیان اینکه قیمت یک کیلوگــرم برنج طارم 
در ایران3/56دالر اســت، گفت: با کاشت این نوع 
برنج در قزاقستان و ســپس انتقال آن به جمهورى 
اسالمى مى توان ســود بســیار باالیى را به دست 

آورد.

                                                           
3500 نیروى کار ایرانى 
رهسپار ایرلند مى شوند

تفاهمنامه همکارى میان انجمــن صنفى کاریابى 
هاى ایران و اتحادیه رســتورانداران ایرلند به امضا 
رسید و مقدمات اعزام سه هزار و500 نیروى کار ماهر 

ایرانى در رشته هاى آشپزى و هتلدارى فراهم شد.
بر اســاس برنامه پنجم توسعه، صد هزار نیروى کار 
ایرانى باید به کشورهاى خارج اعزام شوند که به دلیل 
اعمال تحریم ها و برخى مسائل سیاسى این هدف 

تاکنون محقق نشده است. 

وزیر نیــرو گفــت: در حــال حاضر محصــوالت و 
خدمات صنعــت آب و فاضالب ایــران در زمینه هاى 
ساخت، مشاوره و پیمانکارى به بیش از 40 کشور جهان 

صادر مى شود.
حمید چیت چیان افزود: هم اکنون شرکت هاى بخش 
خصوصى، پشتوانه اصلى وزارت نیرو در سراسر کشور 

به شمار مى روند.
به گفتــه وزیر نیرو، حضور چشــمگیر شــرکت هاى 
خارجى در ایران نشــان دهنده توجه روزافزون جهان 
به بازار بزرگ کشــورمان اســت که امکان مذاکره و
 تبادل نظر شرکت ها و مؤسسه هاى داخلى و خارجى 

را فراهم کرد.
وى بیان داشت: اقدام هایى که تاکنون در عرصه انتقال 
فناورى انجام شــده، از دســتاوردهاى دولت یازدهم

 است.
چیــت چیان به طــور نمونه بــه تجهیــزات پایش و 
رصــد لوله هاى آب و فاضالب اشــاره کــرد و اظهار 
داشــت: تا چند ســال پیش تجهیــزات پایش و رصد
 لولــه هــاى آب در کشــور وجــود نداشــت و 
خارجــى هــا آن را ارائــه مى کردنــد اما امــروز به 
دســت متخصصــان داخلــى بومى ســازى شــده 

است.

بیژن زنگنه وزیر نفت با تأکید بــر اینکه افزایش تولید 
نفت ایران متوقف نخواهد شد، گفت: به زودى ظرفیت 
تولید روزانه نفت ایران به چهارمیلیون بشــکه در روز 

افزایش مى یابد.
با گذشــت چنــد ســاعت از ایــن اظهارنظــر وزیر 
نفت ایــران، وزیــر انرژى عربســتان هم مســتثنى 
شــدن ایران از اجراى طــرح فریز نفتــى را پذیرفت 
تا یــک گام بلند بــراى اجــراى این طرح برداشــته

 شود.
«خالــد الفالح» از آمادگى عربســتان بــراى پذیرش 
مستثنى شدن ایران از برنامه محدودیت عرضه نفت، 

خبر داد.
به عبــارت دیگر، وزیر انــرژى عربســتان بر خالف 
نشست هاى پیشــین اوپک، موضعى منعطف تر نسبت 
به صنعت نفت ایران اتخاذ نمود  و تأکید کرده اســت: 
ایران، لیبــى و نیجریه باید بتوانند بــا حداکثر ظرفیت 

معقول خود تولید کنند.
وى پس از دیدار دو جانبه با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، 
که به وساطت روسیه برگزار شــد، گفت: شکاف میان 
کشورهاى عضو اوپک درباره سطح مطلوب براى تثبیت 
عرضه نفت کمتر مى شــود ودیدگاه ها در حال نزدیک 

شدن به یکدیگر هستند.

40 کشور از خدمات ایران 
استفاده مى کنند

عربستان مستثنى شدن 
ایران را پذیرفت

مزایده
اجراى احکام شعبه 5 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده کالسه اجرایى 930551 ج 
15 له مهدى برادران با وکالت مریم باغبان و علیه مهدى شفیعى مبنى بر مطالبه مبلغ 317/721/714 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه هاى دادرسى و اجرایى و مبلغ 15/886/085 ریال حق االجراى دولتى در روز پنج شنبه تاریخ 95/8/6 
ساعت 8/30 صبح در محل این اجرا (خ نیکبخت- 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزى- جنب بیمه پارسیان- ساختمان 
دوایر اجراى احکام حقوقى- طبقه ســوم- واحد 6) جهت فروش اموال- مال توقیفى زیر که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 125/450/000 ریال ارزیابى گردیده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى خیابان عسگریه- خیابان فرسان شمالى- کوچه فرصت- بن بست 
ارغوان- پالك 149 نزد حافظ اموال سید مجتبى صفادوست از آن بازدید و با سپردن 10٪ قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال- مال مورد مزایده: اینجانب کارشناس 
منتخب پس از اطالع از موضوع کارشناسى مقارن ساعت 10 مورخ 95/4/25 با راهنمایى محکوم له آقاى مهدى برادران 
و معرفى اقالم موجود و مورد مشاهده که بخشى از اقالم توقیفى مندرج در صورت جلسه مورخ 93/11/1 مى باشد توسط 
فرزند ایشان بازدید بعمل آمد و مورد بررسى قرار گرفت که با توجه به وضعیت و کیفیت آنها و وضعیت بازار خرید و فروش 
اجناس مشابه در بازار عمده فروشى در شرایط فعلى و ایضاً جمیع جهات مؤثر در قضیه بدینوسیله اقالم مورد مشاهده بشرح 
ذیل جمعاً به مبلغ 125/450/000 برآورد و تقویم مى گردد تا مبنا و پایه مزایده قرار گیرد. ضمناً کل اقالم توقیفى مندرج در 
صورت جلسه مورخ 93/11/1 نیروى انتظامى شامل 44 ردیف مى باشد که متعاقباً در تاریخ 93/11/26  اقالم توقیفى با 21 
ردیف شامل ردیف هاى (1- 4- 5- 6- 11- 28- 29- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 
43- 44) کسرى 8 ردیف شامل ردیف هاى (18- 23- 15- 16- 17- 19- 20- 21) نقص در تعداد یا متعلقت و ردیف 
27 یک سایز اضافه تر صورت جلسه اى تنظیم و توسط حافظ اموال انتقال داده شده است. در هر حال صرف نظر از تغییرات 
در اقالم توقیفى اعم از کسرى نقص و یا افزایش آن دسته از اقالم توقیفى که معرفى و مشاهده گردید مورد کارشناسى و 
ارزیابى قرار گرفته و در ستون مالحظات توضیحات الزم داد شده است. 1- جعبه قرآن چرمى تعداد: 3 قیمت کل (ریال) 
0 مالحظات: کسرى 2- تلفن تزئینى در طرح هاى مختلف تعداد: 4 قیمت کل (ریال) 4/400/000 مالحظات 3- بوفه 
چوبى بلند 195× 65 و 191× 40 تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 3/800/000 مالحظات 4- لوستر صدفى آشپزخانه تعداد: 10 
قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: کسرى 5- لوستر چترى آباژورى تعداد: 4 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: کسرى 6- لوستر 
شاه عباسى پنیه الله خور تعداد: 25 شاخه قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: کسرى 7- لوستر نگین 50 سانت 1 عدد + 60 
سانت + 30 سانت 1 عدد تعداد: 3 قیمت کل (ریال) 8/100/000 مالحظات 8- لوستر برنز تک المپ شاه عباسى 10 
شاخه تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 9/000/000 مالحظات: فقط یک عدد 10 شاخه مشاهده شد 9- لوستر پیکاسو سایز 40 
رنگ طالئى تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 2/000/000 مالحظات 10- لوستر پیکاسو سایز 30 اب طال تعداد: 1 قیمت کل 
(ریال) 1/600/000 مالحظات 11- لوستر ال اى دى چهارگوش 6 سانت 2 عدد + 55 سانت 1 عدد + 50 سانت 2 عدد 
+ 35 سانت 1 عدد + 30 سانت 1 عدد تعداد: 7 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: کسرى 12- ساعت ایستاده چوبى 2 متر 
قد مارك گاالکسى و مشابه ساخت چین تعداد: 6 قیمت کل (ریال) 21/000/000 مالحظات 13- کواتز C.K ساعت 
ایستاده ام دى اف حدود 2 متر قد با ساعت ساخت ایران تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 2/700/000 مالحظات 14- ساعت 
طرح دار برنز آلیاژ ایستاده تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 8/000/000 مالحظات: با اظهار محکوم له یک عدد شکسته و در انبار 
است و فقط 2 عدد مشاهده شد 15- سرویس ائینه و شمعدان برنز بیضى نقره اى آئینه خود 75 سانت تعداد: 1 قیمت کل 
(ریال) 2/200/000 مالحظات: بدون شمعدان و ساعت و سنگ 16- سرویس نگین چهارگوش 80* 50 نقره و طالى 
رنگ تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 3/300/000 مالحظات: بدون شمعدان و ساعت و سنگ 17- سرویس 7 تکه آئینه و 
شمعدان نگین طالیى 90 تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 1/600/000 مالحظات: بدون شمعدان و ساعت و سنگ 18- گرام 
تعداد: 7  قیمت کل (ریال) 22/400/000 مالحظات: کسرى 1 عدد 19- سرویس آئینه و شمعدان آلومینیوم طالیى 
رنگ تعداد: 7 قیمت کل (ریال) 11/000/000 مالحظات: بدون شمعدان و ساعت و سنگ 20- سرویس برنزى آئینه 
و شمعدان پشت ویترینى تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 4/400/000 مالحظات: بدون شمعدان و ساعت و سنگ 21-  میز 
تک ستون 35× 55 چوبى یک عدد + یک عدد گرد تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 1/600/000 مالحظات: کسرى 4 عدد 
22- سرویس آئینه و شمعدان چوبى تعداد: 6 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: مشاهده نشد 23- آباژور الله خور بدون 
شیشه و الله تعداد: 3 قیمت کل (ریال) 3/300/000 مالحظات: کسرى 4 عدد 24- میز تلفن چرمى کوچک 28× 30 
قد 70 سانت تعداد: 3 قیمت کل (ریال) 1/600/000 مالحظات 25- میز تلفن چرمى بزرگ 28× 30 قد 95 سانت تعداد: 
1 قیمت کل (ریال) 550/000 مالحظات 26- لوستر نگین چهارگوش سایز 40 تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 2/200/000 
مالحظات 27- لوستر شفق 50 سانت 1 عدد + 60 سانت 1 عدد + 40 سانت تعداد: 3 قیمت کل (ریال) 6/300/000 
مالحظات: سایز 40 اضافه شد 28- لوستر چوبى حبابى شیشه نباتى تعداد: 9 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: کسرى 
29- لوستر آنتیک چینى حباب بزرگ تعداد: 7 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات: کسرى 30- لوستر برنز هشت شاخه کاپى 
بزرگ تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 4/400/000 مالحظات 31- چراغ نفتى تعداد: 5 جفت قیمت کل (ریال) 0 مالحظات 
کسرى 32- لوستر ننیا سقفى آب طال 50 تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 33- آب نما تعداد: 4 قیمت کل 
(ریال) 0 مالحظات کسرى 34- مجسمه طالیى تعداد: 10 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 35- لوستر عباسى 
کریستال خور پشت ویترین 16 شاخه تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 36- لوستر پارامیس کرم هشت 
شاخه 1 عدد + 3 شاخه 1 عدد تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 37- لوستر سقفى پارامیس طالیى 5 شاخه 
1 عدد + 3 شاخه 1 عدد تعداد: 2 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 38- لوستر حبابى تک حبابى کاج و سیب و غیره 
تعداد: 10 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 39- لوستر ال اى دى 55 سانت 6 عدد + 50 سانت 2 عدد + 40 سانت 
2 عدد + 30 سانت 2 عدد تعداد: 12 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 40- لوستر چینى پنجاه نقره اى ..... خر شش 
المپ تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 41- آباژور چترى ایستاده کنار سالن چوبى بلند تعداد: 6 قیمت 
کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 42- لوستر فارســى گل هفت المپ تعداد: 1 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 
43- ساعت دیوارى تعداد: 3 قیمت کل (ریال) 0 مالحظات کسرى 44- لوستر دیوارکوب شفق کروم تعداد: 1 قیمت کل 
(ریال) 0 مالحظات کسرى جمع کل اقالم مورد ارزیابى 125/450/000 (یکصد و بیست و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه 

هزار ریال) م الف: 19739  اجراى احکام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/7/213
ابالغ راي

شماره دادنامه: 950997362310687 شماره  پرونده: 9509983623100064 شماره بایگانى شعبه: 950073 خواهان: 
آقاى سعید زاقلى تجره فرزند محمدعلى به نشانى اردستان اداره منابع طبیعى، خواندگان: 1- خانم فاطمه پاکدین فرزند 
یداله 2- خانم محترم پاکدین فرزند یداله 3- آقاى عباس پاکدین فرزند یداله همگى به نشانى مجهول المکان 4- خانم 
اقدس قادرزاده به نشانى اردستان شهرك شهید طباطبائى نژاد پالك 45،  5- خانم صدیقه پاکدین فرزند یداله به نشانى 
اردستان خ امام کوچه بسیج کوچه گل مینا منزل استیجارى مجید ابراهیمى، خواسته ها: 1- دستور فروش ملک مشاع 
2- مطالبه خسارات دادرسى، دادگاه با رعایت تشریفات قانونى ختم رسیدگى را اعالم و با  استعانت از خداوند متعال بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى آقاى سعید ذاقلى تجره فرزند محمدعلى 
به طرفیت ورثه مرحوم یداله پاکدین بنامان اقدس قادرزاده زوجه و الباقى عباس- محترم- فاطمه و صدیقه شهرت همگى 
پاکدین فرزندان مرحوم یداله به خواسته فروش مال مشاعى یک باب منزل مسکونى به پالك ثبتى 1/12834 واقع در 
کوى محال اردستان به میزان 3 دانگ مالکیت براى خواهان و سه دانگ دیگر متعلق به خواندگان و به لحاظ عدم افراز آن 
حسب قرار رد افراز صادره از اداره ثبت اسناد و امالك اردستان و هزینه دادرسى، این شعبه با عنایت به رونوشت مصدق 
سند مالکیت خواهان به میزان سه دانگ مشاع- رونوشت گواهى حصر وراثت مرحوم یداله پاکدین- رونوشت مصدق 

قرار رد افراز صادره از اداره ثبت اردستان- اقرار صریح خوانده صدیقه پاکدین و عدم حضور خواندگان دیگر جهت دفاع 
یا اراد موثر با وصف ابالغ قانونى و مالحظه نظریه کارشناس راه و ساختمان در بیان وضعیت ملک و ارزیابى فعلى آن به 
میزان 1/672/500/000 ریال براى شش دانگ که به لحاظ انقضاء زمان تا قطعیت دادنامه و ورود به مرحله اجراء ارزیابى 
مجدد ضرورى مى باشد لذا دعوى خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 519 قانون آ.د.م. و ماده 4 قانون افراز 
و فروش امالك مشاع و آئین نامه مربوطه به فروش پالك موضوع خواسته وفق مقررات و تقسیم وجوه آن بین طرفین 
به میزان قدرالسهم خود از مالکیت پالك فوق و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسى و کارشناسى در حق 
خواهان به ترتیب 665/000 ریال و 4/000/000 ریال محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده صدیقه پاکدین 
حضورى و به لحاظ اقرار وى قطعى مى باشد. نسبت به بقیه خواندگان غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 242 کبیرى رئیس 

شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان اردستان /7/225
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 314/95 ش 2: شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روزیکشنبه 95/8/16 
ساعت 4 عصر خواهان: آقاى عزیزاله  رشیدى خوانده: آقاى غالمعباس بنیادى فرزند مرادعلى محل حضور:شوراى حل 
اختالف چادگان شعبه دوم حقوقى خواسته: الزام به انتقال سند رسمى گردش کار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراهاى حل اختالف 
چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ 
گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى 
به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 58 شعبه دوم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان چادگان/7/226
مزایده

 در پرونده کالسه920311 اجرایى و به موجب دادنامه930000055صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى آریو و حسین همگى کافى موسوى محکوم است به پرداخت مهریه شامل150 عدد سکه تمام بهار آزادى 
و50 مثقال طالى 18 اعیار و... ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ9907000ریال 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى منوچهر جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است.یک قطعه ملک 
کشاورزى واقع در اراضى گلدشت نجف آباد خیابان نشاط شمالى به مالکیت سهراب کافى موسوى به مساحت3800متر 
مربع داراى سوابق ثبتى760/11 واقع در قطعه8 نجف آباد ملک به صورت زراعى وتحت کشت غالت و تعدادى اشجار 
مثمر مى باشد که با توجه به مراتب فوق و موقعیت ملکى و راههاى دســترس به ارزش هر متر مربع 1000000ریال 
به ارزش3800 مترمربع3/800/000/000ریال تعیین گردیده اســت که به میزان ســهم االرث آریو و حسین کافى 
موسوى مزایده مى باشــدکه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ95/7/24 ساعت10 صبح و در همان محل به فروش میرسد.

برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب  که بایستى 10درصد آنرا فى المجلس به 
حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مجددا مزایده تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده مى تواند 
از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2086 اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/7/227

اخطاریه و ابالغ وقت مزایده
شماره920311ح 3 اجرایى قابل توجه وراث مرحوم حسین کافى موسوى نجف آبادى به نامهاى خانمها سهیال- سودابه 
- سیما و آقاى عباسعلى همگى کافى موسوى،مجهول المکان چون محکوم علیهم داراى آدرس و نشانى معین نمى باشد 
به تقاضاى محکوم له برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى گردد. و احضار مى گردد در پرونده کالسه920311ح 3 اجرایى در تاریخ95/7/24 ساعت10 صبح مزایده یک قطع 
ملک کشاورزى واقع دراراضى گلدشت نجف آباد خ نشاط شمالى به مالکیت سهراب کافى موسوى به مساحت 3800 متر 
مربع  و داراى سوابق ثبتى760/11 واقع در قطعه 8 نجف آباد، در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد برگزارمى گردد 
و به شما ابالغ مى گردد که در جلسه فوق حاضرگردید بدیهى است در صورت عدم حضور تصمیم شایسته اتخاذ نمود.م 

الف:2085 اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/7/228
 مزایده

در پرونده کالسه950165ح 3 اجرایى و به موجب دادنامه1529- 930 صادره ازشعبه سوم حقوقى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى مسیح شجاعى برجویى فرزند مهراب محکوم است به 110 عدد سکه تمام بهارآزادى و غیره بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 305000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
سعید نیکوان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است یک دستگاه خودروى سوارى پراید131 مدل1393 ش انتظامى 959 ه14 
ایران43 با سائیدگى الستیک 50٪ به ارزش155/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردیده که قابل ذکر است.خودروى 
مذکور در رهن گروه صنعتى سایپا بوده و تا تاریخ95/6/31 حدود57000000ریال بدهى داشته است که با توجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى،اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در 
تاریخ ساعت10 صبح95/7/25 و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسرهزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده ازاموال/ملک مورد نظربازدید بعمل آورد.م الف:2081 

اجراى احکام حقوقى شعبه 3  دادگسترى نجف آباد/7/230
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 473/94- 1395/6/28آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: آقاى حسن کمالى دولت آبادى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به انتقال سند به طرفیت خوانده آقاى منصورمنتظرى شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 473/94 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/9/2 ساعت 3:15 عصر تعیین گردیده 
، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 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: 2072 

شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/231
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 891/95- 1395/6/29آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: آقاى على هنرمند دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به  طرفیت خواندگان آقاى 1- وحید حاج لطفعلیان 2- آقاى رضا ماندگارى کامگان  شوراى حل اختالف شعبه 
12شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/8/29 ساعت 
3 عصر تعیین گردیده ،علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 

به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشــر 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: 2041 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/7/232
حصر وراثت

خانم ام لیال صفرى داراي شناسنامه شماره  27 به شرح دادخواست به کالسه 95/192 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد پرهیز به شناسنامه 30 در تاریخ 95/2/3  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا پرهیز فرزند جواد متولد 1305 به ش.ش 
1251 نسبت با متوفى (پدر) 2- ســهیال پرهیز فرزند محمد متولد 1368 به ش.ش 1080090908 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- شیوا پرهیز فرزند محمد متولد 1372 به ش.ش 5490037784 نسبت با متوفى (فرزند) 4- زیبا پرهیز فرزند 
محمد متولد 1374 به ش.ش 5490064013 نســبت با متوفى (فرزند) 5- ام لیال صفرى حسین آبادى متولد 27 به 
ش.ش 27 نسبت به متوفى (همسر). 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 این شعبه شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2077 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/7/233
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973730200655 شــماره پرونده: 9409983730200244 شماره بایگانى شعبه: 940250 
خواهان: آقاى سجاد حاج على عسگر نجف آبادى فرزند على به نشانى شهرستان نجف آباد خ امام چهارباغ جنب گاراژ 
ایران پیما قدیم نمایشگاه اتومبیل حاج على عسگرى، خواندگان: 1-آقاى رضا شیاسى فرزند مصطفى 2- آقاى نوید 
فیروزبخش همگى به نشانى مجهول المکان، خواسته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک، دادگاه با بررسى اوراق پرونده 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان آقاى ســجاد حاج على عسگرى فرزند على 
بطرفیت خواندگان 1- رضا شیاســى فرزند مصطفى 2- نوید فیروزبخش بخواسته الزام به تنظیم سند رسمى انتقال 
یک دستگاه خودروى سوارى پژو 206 به شــماره انتظامى 89 ى 633  ایران 77، دادگاه نظر به مستندات تقدیمى و 
با توجه به جواب اســتعالم اداره راهنمایى و رانندگى و نظر به عدم دفاع موجه و موثــر خواندگان و تصرفات خواهان 
دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مســتنداً به ماده 219 قانون مدنى و مواد 515 و 512 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومتى خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رســمى انتقال خودروى مزبور و محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به 
خواندگان غیابى ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان و نسبت به سایرین حضورى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان مى باشــد. م الف: 2068 خانى رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد /7/235
ابالغ راي

شماره پرونده: 568/95- 95/6/15 شــماره دادنامه: 897- 95/6/17 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد، خواهان: محسن جمشیدیان به نشانی: نجف آباد قلعه سفید خ ولى عصر کوى شهید محسن 
جمشیدیان پ 18 با وکالت مجید محمدى به نشانى: جوزدان خ امام خمینى جنب بانک 8585117935 ، خواندگان: 
1- محمدرضا درعلى بنى به نشانى: امیرآباد خ مفتح خ طالب ده مترى دوم طبقه اول پ آب 59154 ، 2- حسن حاج 
باقرى به نشانی: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه. گردش کار: پس از ارجاع 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: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى محسن جمشیدیان با وکالت مجید محمدى به طرفیت آقایان 
محمدرضا درعلى بنى و حسن حاج باقرى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره 
71285- 95/6/17 و 71286- 94/5/17 و هزینه هاى دادرســى و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نظر به بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و 
عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى و مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنی حکم به محکومیت خوانده به 1- پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2- پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسی 
3- پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخهاى 95/6/17 و 95/5/17 لغایت پرداخت 4- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 2078 شعبه 

پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/236
ابالغ راى

کالسه پرونده:399/95 - 95/6/28 شماره دادنامه: 1072 مرجع رسیدگى:شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: خانم مریم نظرى به نشانى نجف آباد نهضت آباد باغ شخصى جاده امام زاده عبدا... 8539111111- خوانده:گل 
محمد غفارى به نشانى: نجف آباد بهشــت آباد باغ امیر کاوه جاده امام زاده عبداله کدپستى 853911111- خواسته: 
مطالبه.گردشکار:پس ازارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق وطى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا قانونى شورا ختم رسیدگى رااعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى  نماید:راى قاضى شورا:در خصوص 
دعوى خانم مریم نظرى بطرفیت آقاى گل محمد غفارى بخواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون و دویست و پنجاه 
هزار ریال خسارت وارده طبق نظر کارشناس به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و لذا شورا از توجه به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان ونظریه کارشناس رسمى دادگسترى مورخ95/3/26 که حکایت از خسارات وارده 
به خواهان در اثر عملکرد غیرفنى و اصولى خوانده مى نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شوراى 
حاضرنگردیده و الیحه اى نیزارسال ننموده است لذا شورا مستندا به ماده ى 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سى و 
پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان اقامه دعوى 95/3/30 لغایت پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت  بیست روز قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف2087: شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف  نجف آباد/7/237
اجراییه

شماره: 1052/93ش ح 2 به موجب راي شماره 236 تاریخ 94/4/6 حوزه دوم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه:محمد الیاس کوهى فرزند مهران به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند پژو پارس به شماره انتظامى59- 279ط 21 در حق محکوم له: امید 
حمیدى به نشانى:نجف آباد اجرایى و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ155/000ریال به عنوان نیم عش ر 
دولتى مى باشد ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2088 شعبه 2 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/238
اجراییه

شماره: 26/95ش ح 5 به موجب راي شــماره 629 تاریخ 95/4/27 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدرضا عباسى مجهول المکان محکوم است به:پرداخت اجرت المثل1/5(یک 
پنجم) از ملک مسکونى طبق گواهى انحصار وراثت و نظر کارشناس مبلغ پنجاه و دو میلیون و نهصد و شانزده هزار و 
پانصد و شصت و دو  ریال از تاریخ87/6/8 لغایت94/3/12 و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه ازمورخ 95/1/10 لغایت پرداخت در حق محکوم له: غالمرضا عباسى به نشانى: نجف آباد امیرآباد 
شمالى کوى ش صابرى پ 5-877993-181 و پرداخت نیم عشر دولتى در حق دادگسترى مبلغ دویست و ده هزار 
تومان مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2076 شعبه پنجم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد امیرآباد /7/239
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 1156/8 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدجواد جوزى نجف ابادى و فاطمه محمدى نجف آبادى فرزندان غالمرضا و محمدعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2129 

زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/412 
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 525 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه خیرى و غیره فرزندحسین على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 

تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد.  م الف: 2145 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/413         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1186/7 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهره السادات قریشــى زاده فرزند سیدعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30)  روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2144 زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/414 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 1186/8 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طیبه کرباســى نجف آبادى فرزند اســداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز  پذیرفته خواهد شد. م الف: 2143 زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/415
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک مزروعى پالك شــماره 739/8 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهــرا رحیمى حاجى آبادى و غیره فرزند ابراهیم در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2142 زمانى رئیس ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/7/416 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور پالك شماره 2593 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابوالقاسم مهربانى فرزند قربانعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2141 زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/417
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 876/3 فرعى از876 واقع در قطعه  3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم طاهره نوریان نجف آبادى فرزند سیداحمد در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2139 زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/7/419          

همه ساله با نزدیک شدن به ماه محرم، بازار لوازم مورد 
نیاز هیئت ها، مســاجد و تکیه ها براى اقامه عزاى امام 
حسین(ع) بسیار داغ و پررونق مى شود که برخى مواقع 
بیش از آنکه نشــانگر ارادت افراد به اهل بیت (ع) باشد، 
بوى سودجویى و سوء استفاده از این موقعیت را مى دهد. 
امسال نیز با نزدیک شدن به محرم، افزایش قیمت هاى 
مقطعى و نوسان هاى دوره اى در بازار دیده مى شود. به 
عنوان مثال با توجه به نزدیک شــدن محرم و افزایش 
پخت نذورات، میزان تقاضــا در بخش حبوبات افزایش 
یافته، این در حالى است که امسال با کمبود تولید حبوبات 
مواجه شــده ایم. همین امر عاملى براى صعودى شدن 

قیمت ها طى چند هفته اخیر شده است. 
به گزارش ایســنا، تجربه زیســتى در ایران نشان داده 
اســت که هر گاه ایامى خاص پیش رو باشــند برخى از 
اقالم با نوسان قیمت مواجه مى شوند. حال تفاوتى ندارد 
این مناسبت  جشن باشــد و یا عزا؛ به هر حال عده اى از 
فعاالن بازار با استفاده و یا حتى سوء استفاده از شرایط، 
مخارج معیشت یکســال خود را فراهم مى کنند اما افراد 
و گروه هایى هم هستند که شــغل ثابتى ندارند و در هر 
فصل سال تغییر شــغل مى دهند و ماه ها قبل از شروع 
مناســبت هاى مختلف اقدام به احتکار کاال مى کنند. در 
این زمینه بررســى هاى به عمل آمده از اصنافى که به 
طور مســتقیم با تهیه و توزیع کاالهاى اساسى سروکار 
دارند نشان مى دهد که با فرارســیدن ایام محرم، اقالم 
پرتقاضایى نظیر برنج، مرغ، گوشت، حبوبات، قند و شکر 

با افزایش قیمت مواجه شده اند.  
■■■

حرکت اقتصادى کــه در محرم اتفــاق مى افتد دولتى 
نیست و مردم حاکمیت بیشترى بر اقتصاد پیدا مى کنند. 
همانطور که در ابتداى گزارش اشــاره شــد در این ماه 
برخى کاسبى ها و فعالیت هاى اقتصادى وارد دوره رونق 
مى شــوند و حتى برخى فعاالن بازار براى کسب درآمد 

خانواده خود در طول سال به این ماه چشم مى دوزند.
به عنوان مثال در این ماه بعضى از افراد به شــهرهاى 
مذهبى و یا زادگاه خود سفر مى کنند تا مطابق با فرهنگ  
دلخواه خود به عزادارى بپردازند. این امر موجب رشــد 
و رونق مشــاغلى که به طور مســتقیم و غیرمستقیم با 
گردشگرى در ارتباط هستند، مى شود و عالوه بر بهبود 
سرانه گردشگرى کشور، ســوددهى مشاغل مربوط به 

حمل و نقل را نیز افزایش مى دهــد. همچنین فرهنگ 
محرم ایجاب مى کند که مردم در این ماه از پوششــى 
خاص اســتفاده کنند. از جمله اینکــه مى توان به رونق 
بازار البســه مشــکى در پیراهن مردانه، روسرى زنانه، 
لباس زنانه، چفیه، چــادر زنانه و... اشــاره کرد که هم 
درآمد تولیدکنندگان و خیاط ها را افزایش مى دهد و هم 
سود فعاالن بازار پوشاك را فراهم مى کند. متأسفانه در 

سال هاى گذشته و بنا بر شــرایط تحریم ها، کشور چین 
تأمین نیازهاى کشــور را برعهده گرفته بــود و این امر 
تولیدکنندگان داخلــى را متضرر مى کرد، حال با اجرایى 
شــدن برجام و اهتمام جدى دولت یازدهم بر حمایت از 
تولیدکنندگان داخلى امید مى رود ماه محرم امسال براى 
فعاالن قانونى اقتصاد، سود سرشارى در پى داشته باشد.

نباید فراموش کرد که بیش و پیش از مواردى که به آن 
اشاره شد، مهمترین کاالهاى اقتصادى که در ماه محرم 
مورد استفاده قرار مى گیرد و گزارش پیش رو هم بر آن 
تأکید دارد، انواع مواد غذایى است که ازجمله آنها مى توان 
به مصرف باالى برنج، گوشت، لپه، عدس، لوبیا و شکر 
اشاره کرد و در کنار آنها بازار اقالمى چون چاى، زعفران، 
انواع روغن، سبزى و خرما نیز رونق پیدا مى کند. در این 
زمینه الزم است مسئوالن ماه ها قبل برنامه ریزى هاى 
الزم را انجام دهند تا کشور از محصوالت خارجى بى نیاز 
شــود و تولیدکنندگان داخلى هم انحصار را در دســت 
نگیرند چراکه وجود رقابت در بازار از گرانى کاال جلوگیرى 
مى کند. با وجود چنین هشدارهایى از سوى کارشناسان، 
گاهى مشاهده مى شود که برخى کاالهاى پرمصرف در 
محرم از ماه ها قبل احتکار مى شوند! البته باید گفت که 
همه ساله پیش از آغاز مناســبت هایى همچون محرم، 
رمضان و نوروز، مســئوالن از ایجاد تعــادل در بازار و 
ممنوعیت گرانفروشى سخن به میان مى آورند! اما درست 
همزمان با رونق گرفتن بازار، برخى فعاالن خودســرانه 

اقدام به افزایش قیمت مى کنند. 

رونق و کمبود در برخى مشاغل 

محرم بازار را دگرگون مى کند 
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مرزهــاى موفقیــت را 

بازیکنى که خوب ســر مى زد درنوردد. 
ولى تکنیک نداشــت. به قول على پرویــن حتى دو تا 
روپایى نمى توانســت بزند اما قابلیت هایى داشت که 
هیچ کدام از هم نسالنش نداشتند. پسرى از خانواده اى 
معمولى آمده بود تهران که درس بخواند و دانشجوى 
شریف باشــد. او اما رفت به تست تیم تاکسیرانى و شد 
آقاى گل. ســال بعدش با ناصر حجازى آشنا شد و در 
کشــاورز خوش درخشــید و بازیکنى چند ده میلیونى 
شد. وقتى براى بازى در پرسپولیس قرارداد 40 میلیون 
تومانى بســت، همه نصف این پول را مى گرفتند.بعد 
لژیونر شد و رفت قطر و بعد هم آلمان. على در سال هایى 
داشت میلیاردى مى گرفت که متوسط حقوق در ایران 
200 هزار تومان بــود. او کندن را از همان جا شــروع 

کرد.
خصلت آذرى بودن على را در علم معاش هم موفق تر 
از همه هم نســالنش کرده بود پس وارد کار تولید شد. 
بچه هاى تیم 98 در یک بزنگاه تاریخى توانستند خوب 
پول بسازند. صعود به جام جهانى آنها را اسطوره اى کرد. 
این قدر برند شده بودند که انگار دیگر نیاز به هیچ مجوزى 
نداشتند. دایى اما در این جمع یک استثناء بود. او تولیدى 
پوشاکش را خیلى سریع گسترش داد و درست به وقتش 

افتاد به بیزنس هاى مسکن.

برند دایى در مسکن
حتما شده به گوشه و کنار ایران بروید و در مناطق خیلى 
شیک بشنوید فالن ملک براى على دایى است. دایى 
اسمش برند شده بود. مثال او از طالقان تا شمال و کیش ، 
امالکى دارد که همه را خیلى پایین تر از قیمت واقعى شان 
خریده است. یکى از دوســتانش مى گوید:«على کلى 
ملک دارد که آنها را خیلى پایین تر از قیمت واقعى و به 
اصرار مالکین شان خریده است. چون مالکان مى دانند 
وقتى على جایى ملکى داشته باشد. ارزش کل آن محل 
باال مى رود. مثال ملک متــرى 10 میلیون تومانى را به 
على مى دهند 2 میلیون و نام على باعث مى شود باقى اش 

را مترى 15 میلیون تومان بفروشند.»
ویالهاى دایى در منطقه چیلک شــمال یا واحدهاى 
تجارى و مسکونى اش در جزیره کیش را از این دست 
ســرمایه گذارى ها مى دانند. حتى مثــال او در خیلى از 
مجتمع هاى تجارى بزرگ و جدیــد در تهران، اولین 
فروشــگاه ها را افتتاح مى کند. از مدرن الهیه تا الماس 
ارتش یا ارگ تهران و کلى جاى دیگر. دایى تقریبا همه 
جا هســت و این حضورش به تمام این برندها اعتبارى 
اضافى مى بخشد. دایى نامش را خرج این برندها مى کند 

و سهمش را هم به قیمت مى گیرد و اعتبار مى بخشد.

مونوپل برندهاى معتبر پوشاك ورزشى!
برندهاى رســمى آدیداس، نایکى، ریبــوك، لوتو و ... 
اصال بهترین هاى پوشاك ورزشى دنیا، هرچه هستند 
و به ایــران مى آیند ، قبل از همه نمایندگى اول شــان 
مى  رســد به على دایى. درحالى که على دایى خودش 
برند شــخصى دارد، چرا او؟ براى اینکه کسى بهتر از او 
در برندینگ ، کمک ایــن تولیدى هاى نامى نمى کند. 

االن دایى آدیداس را از نمایندگى ادیب اسپورت گرفته 
و فروشگاه معروف منیریه اش شده نمایندگى آدیداس. 
در فروشــگاه یوســف آباد ریبوك و لوتو دارد. در ارگ 
تجریش انحصــارا ریبوك کار مى کنــد و به تازگى در 
الماس بزرگراه ارتش نمایندگى نایکى راه انداخته است. 
همه این ها فروشگاه هایى سودده و موفق هستند و دایى 
به خوبى اداره شان مى کند. او رسما براى این کارها وقتى 
نمى گذارد اما شریک تجارى اش مسعود ، تقریبا مسئول 

رسیدگى به همه این اموال است.

على دایى و برند غذا!
اینکه على دایى چقدر از غذا سر در مى آورد را تقریبا همه 
موافقند مى شود درباره اش گفت هیچ. او اما صاحب یک 
برند است. برند غذایى فرانســوى در ایران. کجا؟ یک 
طبقه کامل از ارگ تجارى تجریش. یکى از دوستانش 
برند غذایى avenue را وارد کرده و با آن تجارت مى کند. 
دایى شاید در این پروژه غیر از نامش هیچ وارد نکرده اما 
در همان اپنینگ این فودکورت ، نام دایى مثل بمب صدا 
کرد. پس حاال او حق دارد بخش عمده اى از این تجارت 
را براى خود بداند. یکى از نزدیکان دایى مى گوید:«وقتى 
قرار شد در این فودکورت شریک شود ، یک هفته اى از 
همه کارهایش زد. هر روز مى رفت آنجا تا مردم ببینندش 
. خودش حتــى درباره کیفیت غذاها از مشــتریان مى 
پرسید تا کامال مطمئن باشد کیفیت غذاها خوب است 
و همه بدانند این تجارت على دایى اســت و به اعتبار او 

بیایند.»

تجارت سنگ هاى زینتى
آنهایى که على دایى را مى شناسند،مى دانند عالقه اى 

ویژه به سنگ هاى قیمتى دارد. در این بین اما هیچ سنگى 
را قدر الماس دوست ندارد. دایى این عالقه به سنگ هاى 
قیمتى را در انگشترهایى که به دست دارد، بارها به رخ 
کشیده. او البته دســتى هم بر آتش تجارت سنگ هاى 
قیمتى دارد. گالرى جواهر همسرش در مجتمع مدرن 
الهیه ، اولین نمایش رسمى از حضور برند دایى در تجارت 
جواهرات و سنگ هاى قیمتى اســت. او بزودى شعبه 
دوم این تجارتش را در مجتمــع الماس کریم خان هم 

افتتاح مى کند.

روى بیلبوردها
على دایى حاال بــه خیابان ها آمده اســت. او با الماس 
کریم خان از بیزنس جدیدش رونمایى کرده است. یکى 
از دوستان دایى این پروژه ساخته شده توسط شهردارى 
را که هزاران میلیارد ارزش دارد، به جاى طلبش برداشته 
و از دایى خواسته تا شریکش باشد در راه نقد کردن این 
سرمایه. دایى حاال بخشى از این پروژه را در اختیار دارد. او 
براى این پروژه وارد پروسه اى شده است که حاال برایش 

از نامش در تبلیغات بیلبوردى هزینه مى کند. 
دایى که حــاال در پنت هاوس گرانقیمتــش در یکى از 
برج هاى معــروف تهران زندگى مى کنــد، بهتر از هر 
فوتبالیست و ســلبریتى دیگرى توانسته از نامش پول 
بسازد. او که به درستى مى داند، برند نام دایى ، برند تولید 
خیارشور نیســت و مى داند چطور نقدش کند. چندى 
قبل وقتى قرار به پخش تیزرهایش از تلویزیون شد به 
مشاوران تبلیغاتى اش تاکید کرده بود این تصاویر بیشتر 
از روزى یک بار در بهترین تایم پخش تلویزیونى روى 
آنتن نرود و گفته بود:«این تبلیغ، تبلیغ خیارشور نیست 

که زیاد پخش شود!»
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بازیکنى که خوب ســر مى زددرنوردد. 
ولى تکنیک نداشــت. به قول على پرویــن حتى دو تا 
روپایى نمى توانســت بزند اما قابلیت هایىداشت که 
هیچ کدام از هم نسالنش نداشتند. پسرى از خانواده اى 
معمولى آمده بود تهران که درس بخواند و دانشجوى 
شریف باشــد. او اما رفت به تست تیم تاکسیرانى و شد 
آقاى گل. ســال بعدش با ناصر حجازى آشنا شد و در 
کشــاورز خوش درخشــید و بازیکنى چند ده میلیونى

0شد. وقتى براى بازى در پرسپولیس قرارداد 40 میلیون 
تومانى بســت، همه نصف این پول را مى گرفتند.بعد 
لژیونر شد و رفت قطر و بعد هم آلمان. على در سال هایى 
داشت میلیاردى مى گرفت که متوسط حقوق در ایران 
200 هزار تومان بــود. او کندن را از همان جا شــروع 

کرد.
خصلت آذرى بودن على را در علم معاش هم موفق تر 
از همه هم نســالنش کرده بود پس وارد کار تولید شد. 
8بچه هاى تیم 98 در یک بزنگاه تاریخى توانستند خوب 
به جام جهانى آنها را اسطوره اى کرد. پول بسازند. صعود

این قدر برند شده بودند که انگار دیگر نیاز به هیچ مجوزى 
نداشتند. دایى اما در این جمع یک استثناء بود. او تولیدى 
پوشاکش را خیلى سریع گسترش داد و درست به وقتش 

افتاد به بیزنس هاى مسکن.

برند دایى در مسکن
حتما شده به گوشه و کنار ایران بروید و در مناطق خیلى 
شیک بشنوید فالن ملک براى على دایى است. دایى 
اسمش برند شده بود. مثال او از طالقان تا شمال و کیش ، 
امالکى دارد که همه را خیلى پایین تر از قیمت واقعى شان 
خریده است. یکى از دوســتانش مى گوید:«على کلى 
ملک دارد که آنها را خیلى پایین تر از قیمت واقعى و به 
اصرار مالکین شان خریده است. چون مالکان مى دانند 
وقتى على جایى ملکى داشته باشد. ارزش کل آن محل 
0باال مىرود. مثال ملک متــرى10 میلیون تومانى را به

2على مى دهند 2 میلیون و نام على باعث مى شود باقى اش 
5را مترى 15 میلیون تومان بفروشند.»

ویالهاى دایى در منطقه چیلک شــمال یا واحدهاى 
تجارى و مسکونى اش در جزیره کیش را از این دست 
ســرمایه گذارى ها مى دانند. حتى مثــال او در خیلى از 
مجتمع هاى تجارى بزرگ و جدیــد در تهران، اولین 
مدرن الهیه تا الماس فروشــگاه ها را افتتاح مى کند. از

ارتش یا ارگ تهران و کلى جاى دیگر. دایى تقریبا همه 
جا هســت و این حضورش به تمام این برندها اعتبارى 
اضافى مى بخشد. دایى نامش را خرج این برندها مى کند 

و سهمش را هم به قیمت مى گیرد و اعتبار مى بخشد.

مونوپل برندهاى معتبر پوشاك ورزشى!
برندهاى رســمى آدیداس، نایکى، ریبــوك، لوتو و ... 
اصال بهترین هاى پوشاك ورزشى دنیا، هرچه هستند 
و به ایــران مى آیند ، قبل از همه نمایندگى اول شــان 
مى  رســد به على دایى. درحالى که على دایى خودش 
برند شــخصى دارد، چرا او؟ براى اینکه کسى بهتر از او 
در برندینگ ، کمک ایــن تولیدى هاى نامى نمى کند. 

االن دایى آدیداس را از نمایندگى ادیب اسپورت گرفته 
و فروشگاه معروف منیریه اش شده نمایندگى آدیداس. 
در فروشــگاه یوســف آباد ریبوك و لوتو دارد. در ارگ 
به تازگى در تجریش انحصــارا ریبوك کار مى کنــد و

الماس بزرگراه ارتشنمایندگى نایکى راه انداخته است. 
همه این ها فروشگاه هایى سودده و موفق هستند و دایى 
به خوبى اداره شان مى کند. او رسما براى این کارها وقتى 
نمى گذارد اما شریک تجارى اش مسعود ، تقریبا مسئول 

رسیدگى به همه این اموال است.

على دایى و برند غذا!
اینکه على دایى چقدر از غذا سر در مى آورد را تقریبا همه 
موافقند مى شود درباره اش گفت هیچ. او اما صاحب یک 
برند است. برند غذایى فرانســوى در ایران. کجا؟ یک 
طبقه کامل از ارگ تجارى تجریش. یکى از دوستانش 
eبرند غذایى avenue را وارد کرده و با آن تجارت مىکند. 

دایى شاید در این پروژه غیر از نامش هیچ وارد نکرده اما 
در همان اپنینگ این فودکورت ، نام دایى مثل بمب صدا 
کرد. پس حاال او حق دارد بخش عمده اى از این تجارت 
را براى خود بداند. یکى از نزدیکان دایى مى گوید:«وقتى 
قرار شد در این فودکورت شریک شود ، یک هفته اى از 
همه کارهایش زد. هر روز مى رفت آنجا تا مردم ببینندش 
. خودش حتــى درباره کیفیت غذاها از مشــتریان مى 
پرسید تا کامال مطمئن باشد کیفیت غذاها خوباست 
و همه بدانند این تجارت على دایى اســت و به اعتبار او 

بیایند.»

تجارت سنگ هاى زینتى
آنهایى که على دایى را مى شناسند،مى دانند عالقه اى 

ویژه به سنگ ها
را قدر الماس دو
قیمتى را در انگ
البته کشیده. او
گا قیمتى دارد.
الهیه ، اولین نما

جواهرات و سنگ
دوم این تجارتش

افتتاح مى کند.

روى بیلب
على دایى حاال
کریم خان از بیز
از دوستان دایى
را که هزاران می
و از دایى خواست
سرمایه. دایى ح
براى این پروژه
از نامش در تبلیغ
دایى که حــاال
برج هاى معــر
فوتبالیست و س
بسازد. او که به
خیارشور نیســ
قبل وقتى قرار
مشاوران تبلیغات
از روزى یک با
آنتن نرود و گفت
که زیاد پخشش

هیچکس رفتنش را باور ندارد
مراسم سالگرد هادى نوروزى بر سر مزار او در کپورچال 

برگزار شد.
یکســال از مرگ هادى نوروزى گذشــت. کاپیتان 
پرسپولیس در شب ســالگرد درگذشتش در مزار خود 
میزبان چهره هاى زیادى بود. چهره هایى که از نقاط 
مختلف ایران بــراى دیدنش آمده بودنــد. طاهرى 
مدیرعامل پرســپولیس از جمله کسانى بود که خود را 
به کپورچال رسانده بود. حاضران در این مراسم دقایقى 
سینه زنى کردند و خیلى از آنها باور نمى کردند نوروزى 

از بینشان رفته است.

ماشین سازى، ملى پوش خرید
تیم فوتبال ماشین سازى تبریز مهاجم تیم ملى فوتبال 
ازبکســتان را جذب کرد. ماشین ســازان تبریزى با 
«فرهود تاجى اف» که عضو تیم پاختاکور ازبکستان 
است و در تیم ملى ازبکستان هم بازى مى کند قرارداد 

رسمى بستند.

تعجب دژآگه 
نام اشکان دژآگه و پرسپولیس در کنار هم قرار گرفته 
است. چند روزى است که شایعات از حضور احتمالى اش 
در پرسپولیس مى گویند. سرانجام طاهرى و برانکو در 
این باره اظهارنظر کردند و مدیرعامل ســرخ ها گفت 
اگر دژآگه به پرسپولیس بیاید، از او در بازى هاى لیگ 
قهرمانان استفاده مى کنند. این اتفاق ها در شرایطى 
مى افتد که خود اشکان از انتشار این اخبار تعجب کرده 

و اصًال در جریان این شایعات نیست.

تازه ترین خبر از 
پرونده جنجالى 

کمیته انضباطى فیفا باشگاه پرسپولیس را محکوم کرد 
تا رقمى نزدیک به شش میلیارد تومان به مانوئل ژوزه 
پرتغالى سرمربى سابق این تیم و دستیارانش پرداخت 
کند. قرمزها پس از اعالم این رأى، ســریعًا در دادگاه 
حاکمیت ورزش اقدام تازه اى را صــورت دادند. آنها 
امیدوارند بتوانند در CAS رأى دادگاه بدوى را بشکنند و 

به ژوزه و دستیارانش چنین غرامتى ندهند. 
بررســى پرونده مذکور در دادگاه CAS چیزى حدود 

شش ماه به طول مى انجامد.

جام جهانى 2050 در ایران!
على کفاشیان همواره با ســخنان عجیب خود اهالى 
فوتبال را شگفت زده مى کند او در آخرین مصاحبه خود 
ادعا کرد ایران براى کسب میزبانى جام جهانى با چین 

رقابت مى کند.
نایب رئیــس فدراســیون در این باره گفــت: «آنچه 
مشــخص اســت میزبانى جام جهانى در سال هاى 
نزدیک مقدور نیست. مى دانیم که چین براى گرفتن 
میزبانى تالش خواهد کرد و رقابت سختى میان ما با 
چین براى میزبانى 2038 ایجاد خواهد شد. اگر مغلوب 
رقیب چینى خود شویم باید نسل هاى بعدى ما امیدوار 
باشند تا میزبانى 2050 را بگیرند یا میزبانى سال هاى 

آینده!»

دانشگاه آزاد 
ورزشگاه مى سازد

معاون تربیت بدنى دانشگاه آزاد توضیحاتى را درباره 
ساخت ورزشگاه دانشگاه آزاد ارائه کرد. محمد دادکان 
درباره اینکــه در دیدار با آیت ا... هاشــمى اعالم کرد 
دانشگاه آزاد یک ورزشگاه مدرن مى سازد، درباره روند 
اجراى این طرح مى گوید: «این پیشنهاد را دادم و نشد؛ 
ولى ان شاءا... به زودى به مرحله اجرا نزدیک مى شود و 
گفتگوهایى انجام شده ولى به خود من هم گفته اند در 

این مورد حرفى نزن تا کلنگ آن زده شود.»
او ادامه مى دهد: «فکر نمى کنم دیگر این زمان، طوالنى 
شود. چون حاج حســن آقاى خمینى زمین را در شهر 
آفتاب دیده اند. مقدمات و جلسات آن، که در هیئت امنا 
برگزار شود، ان شاءا... به یک جایى برسد که نظام ما و 
مردم ما به این نرســند که هنوز فقط استادیوم آزادى

 است.»

تایم اوت

مدافــع دورگه تیم پرســپولیس بخاطر عــدم دریافت 
حقوقش به ایران نیامده اســت. عدم حضــور «آنتونیو 
گولچ» در تمرینات روزهاى گذشته پرسپولیس با واکنش 
مسئوالن باشگاه همراه شده و وى قرار است به کمیته 

انضباطى باشگاه احضار شود.
از سوى دیگر خبر رســیده که آنتونیو گولچ حقوقش را 
دریافت نکرده است و مجموعاً 40هزار دالر از پرسپولیس 
طلب دارد. گولچ بخاطر بــازى نکردن و همچنین عدم 
دریافت مطالباتش به ایران بازنگشــته و حتى احتمال 
دارد از پرسپولیس شــکایت کند. او مسئوالن باشگاه را 
بى خبر گذاشته و حتى با مدیر برنامه هایش قطع ارتباط 

کرده است. 
از ســوى دیگر تیمى کــه رضایتنامه گولــچ را براى 
پرســپولیس صادر کرده طبق توافق باید صدهزار دالر 
بابت رضایتنامه دریافت کند که هنــوز چیزى دریافت 

نکرده است.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس نیز تأکید دارند که اقدام به 
واریز پول کردند اما بخاطر تحریم ها این مبلغ به حساب 
باشگاه مولداویایى گولچ واریز نشــده است. مسئوالن 
باشگاه مولداویایى، ITC گولچ را صادر کردند اما علیرغم 
اینکه دو سه ماه از جدایى گولچ مى گذرد هنوز این پول به 

حسابشان واریز نشده است .

ملى پوشان فوتســال با تکرار نتیجه دیدار نیمه نهایى 
برابر آمریکا در سال1992 در صعود به فینال جام جهانى 

ناکام بودند.
تیم ملى فوتســال ایــران براى حضــور در فینال جام 
جهانى نتوانست روسیه را شکست دهد تا مانند 24 سال 
پیش با دریافت چهار گل در یک قدمــى فینال، ناکام

 باشد.
تیم ملى فوتسال ایران با هدایت محمد مایلى کهن در 
جام جهانى 1992 با نتیجه 4 بر 2 برابر آمریکا شکست 
خورد و در نهایت با شکست در دیدار رده بندى نتوانست 

به اولین مدال جهانى خود در فوتسال دست پیدا کند. 

شــاگردان ناظم الشــریعه در حالى که با خلق شگفتى 
برابر برزیل و نمایشى درخشــان برابر پاراگوئه، راهى 
نیمه نهایى شــده بودند باز هم با دریافت چهار گل در 
صعود به فینال ناکام بودند تا به دیدار رده بندى این دوره 
از مســابقات پاى بگذارند. حریف ایران در این مرحله 
پرتغال اســت که در دیدار مقابل آرژانتین با نتیجه 5 بر 

2 شکست خورد.
دیدار رده بندى تیم ملى ســاعت20 و30دقیقه امشب 
برگزار خواهد شد و شاگردان ناظم الشریعه این شانس 
را دارند تــا اولین مدال تاریخ ورزش هــاى تیمى را در 

مسابقات جام جهانى کلمبیا کسب کنند.

عدد نحس فوتسال ایران 
در نیمه نهایى

طغیان بازیکن جنجالى 
علیه پرسپولیسى ها

ســرمربى کنار رفته ذوب آهنى ها با انتشــار تصویــر جالبى در صفحه 
اجتماعى خود از شاگردانش تقدیر و تشکر کرد.

یحیى گل محمدى پس از دو فصل نشستن روى نیمکت ذوب آهنى ها و 
کسب دو عنوان قهرمانى جام حذفى، اخیراً به دلیل عدم توافق با مدیران 
ذوبى ها از این تیم جدا شــد تا آینده مربیگرى خــود را در تیم دیگرى 

جستجو کند.
گل محمدى که در دو فصل اخیر با بازیکنان زیادى در اصفهان همکارى 
کرد، پــس از جدایى با انتشــار تصویرى تلفیقى کــه لحظات مختلف 
حضورش در کنار شاگردانش را نشــان مى داد، از همه آنها تشکر کرد و 
نوشت: «از اینکه در کنارم بودید احساس خوبى داشتم، همیشه در قلب 
من ماندگارید و از همه شما ممنونم بخاطر همه خوبیاتون و بخاطر داشتن 
شاگردانى مثل شما احساس غرور و افتخار مى کنم. هرجا هستید موفق 

و پیروز باشید.»
پیش از این تعداد زیادى از شــاگردان گل محمــدى همچون مهدى 
رجب زاده، قاســم حدادى فر، مرتضى تبریزى، مهــرداد قنبرى، دانیال 
اسماعیلى فر، وحید محمدزاده، محمد نژادمهدى و... با انتشار تصاویرى 

در صفحه اجتماعى خود به تقدیر از مربى سابقشان پرداختند.

پیشکسوت فوتبال ایران مى گوید اگر طلبش از پرسپولیس وصول نشود شکایتش 
را از فیفا پیگیرى مى کند. وحید هاشــمیان در گفتگو با ایســنا همچنین درباره 
دو دیدار حســاس ایران در مرحله انتخابى جام جهانى 2018 روســیه، صحبت

 کرد.
 نظر شما در مورد تعطیالت لیگ ایران چیست؟

هم تیم   ملى و هم باشــگاه ها در این موضوع حق دارند. نتیجه  تمام لیگ ایران، 
تقویت تیم   ملى و حضور این تیم در جام جهانى است. به اعتقاد من بهترین کار این 

بود که پیش از اینکه برنامه اى تدوین مى شد، مربیان باشگاه ها، مربیان تیم   ملى، 
سازمان لیگ و همینطور مدیران فدراسیون جلسه اى را برگزار مى کردند 

و از به وجود آمدن این مشکالت جلوگیرى مى کردند.
نظر شــما درباره مقایســه اى که میان برگزارى 
اردوهاى تیم   ملى و همینطــور برگزارى اردوهاى 

تیم هاى ملى اروپایى مى شود چیست؟
فوتبال ما شــباهتى به فوتبال اروپا ندارد. به همین خاطر 

مقایسه فوتبالمان با اسپانیا، آلمان و فرانسه سخت است. 
فوتبالیست هاى ما که در این کشورها بازى مى کنند از 
کودکى تاکتیک و تکنیک را یــاد مى گیرند و خیلى از 
این بازیکنان در تیم هاى پایــه در کنار یکدیگر بازى 
کرده اند. واقعیت این است که شرایط تیم   ملى ایران با 
تیم هاى ملى اروپایى متفاوت است. ما اگر مى خواهیم

 مقایسه اى را انجام بدهیم باید ببینیم قطر، ازبکستان، 
کره جنوبى و تیم هاى همگروه ما چه کارهایى براى 
آماده سازى خود انجام مى دهند. آیا آنها هم 48 ساعت 
پیش از مســابقه اردو تشــکیل مى دهند و یا اردوهاى 

طوالنى مدتى را برگزار مى کنند.
آخرین وضعیت شــکایت تان از باشگاه 

پرسپولیس به کجا رســید؟ آیا این موضوع را 
پیگیرى مى کنید؟

کار ما به مراجع قانونى کشیده شده است. وکیل من پیگیر کارهایم 
اســت. تا آنجایى که من مى دانم حق با من است و رأى هم صادر 
شده است، اما متأسفانه فدراســیون و سازمان لیگ در گذشته و در 
حال  حاضر رأى صادر شده را اجرا نمى کنند. آنها تیم هاى بدهکار 
را حمایت مى کنند اما همین آقایان مقابل فیفا و طلبکاران خارجى با 
احترام برخورد مى کنند و با عذرخواهى طلبشان را مى دهند و براى 
طلبکاران داخلى شاخ و شانه مى کشند. آنها حتى مصاحبه کرده اند 
و گفته اند که طلبکاران مجبور هستند با ما کنار بیایند و زیر تعهدات 
خودشان مى زنند. من هم همه چیز را به قانون سپرده ام و اگر قانون 
داخل کشور مشکلم را حل نکند، ظرف چند ماه آینده به فیفا شکایت 
خواهم کرد، زیرا تا به امروز هم فدراسیون و هم سازمان لیگ و 

همینطور باشگاه پرسپولیس در این زمینه کم کارى کرده اند.

با تالش هاى وزارت ورزش و همکارى مؤثر وزارت امور 
خارجه و همچنین پیگیرى فدراسیون فوتبال، احتمال 
برگزارى دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و کره در 19 

مهر قوت گرفته است.
به گزارش ایســنا، تیم ملــى فوتبال ایــران در ادامه 
رقابت هاى مقدماتى مرحله نهایى جام جهانى 2018 
روســیه و طبق برنامه باید در 20 مهــر و همزمان با 
تاسوعاى حسینى در ورزشگاه آزادى میزبان تیم ملى 
کره جنوبى باشد، دیدارى که با توجه به همزمانى با ایام 
عزادارى در کشورمان، نگرانى هایى را به همراه داشته 
اســت. اما به نظر مى رســد که با تالش هاى صورت 
گرفته، این دیدار در روزى غیر از تاســوعاى حسینى 

برگزار خواهد شد.
محمود گودرزى وزیــر ورزش و جوانان دو هفته پیش 
طى نشســتى که در محل وزارت ورزش با مسئوالن 
فدراسیون فوتبال داشت، به مهدى تاج مأموریت داد تا 
ضمن سفر به هند و حضور در کنگره فیفا، رایزنى هاى 

جدى خود با مقامات کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا 
را براى تغییــر زمان برگزارى دیدار تیــم ملى فوتبال 
ایران مقابل کره به انجام برساند و در این راستا رئیس 
فدراسیون فوتبال نیز مذاکراتى را با «اینفانتینیو» و «شیخ 
سلمان» به انجام رســانده و موافقت ضمنى آنها براى 

تغییر زمان برگزارى این دیدار را نیز کسب کرده است.
طبق اطالعات واصله، رئیس فیفا در پاسخ به درخواست 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره  امکان تغییر زمان 
بازى ایران و کره، هرگونه جابه جایى در برنامه این بازى 
را موکول به توافق دو تیم کرده است. اینفانتینیو اعالم 
کرده در صورتى که کره اى هــا مخالفتى با تغییر زمان 
برگزارى این دیدار نداشــته باشند، فیفا نیز مخالفتى با 

این تغییر نخواهد داشت.
وزارت ورزش و جوانان و در رأس آن محمود گودرزى 
نیز در تهران رایزنى هایى را براى تحقق این مهم انجام 
داده و ضمن دیدار با معاون وزیــر خارجه و همچنین 
ارتباط با سفارت کره در تهران تالش کرده تا از طریق 

دیپلماتیک شرایط و مذاکرات الزم را براى تسهیل در 
جلب نظر فدراسیون فوتبال کره به انجام رساند.

بر اساس آخرین رایزنى هاى انجام شده و پیشنهادات 
مطرح، امکان تعویق این دیدار تا بعد از عاشورا به دلیل 
مشکالت تیم هاى ملى در حفظ لژیونرها منتفى شده و 
پیشــنهاد تازه وزارت ورزش براى برگزارى این دیدار 
در پیش از تاســوعا مورد توجه و رایزنى نهایى است و 
چنانچه اتفاق خاصى رخ ندهد، احتمــال اینکه بازى 

ایران و کره در 19 مهر برگزار شود، بسیار زیاد است.
اکنون با توجه به رایزنى هاى دیپلماتیک وزارت خارجه 
و وزارت ورزش و همچنین مذاکرات سازنده مهدى تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال در هند، برگزارى دیدار تیم هاى 
ملى ایران و کره در یک روز زودتر از برنامه ریزى سابق 
تنها منوط به هماهنگى و کســب نظــر کادرفنى تیم 
کره اى است که با توجه به ُحسن نظر مقامات سفارت 
کره در تهران و نظر موافق فیفا، احتمال تغییر زمان این 

دیدار بسیار زیاد است.

خداحافظى ویژه یحیى 
با شاگردانش

                                            پسرى که با سرش پول ساخت

اظهارات هاشمیان درباره پرسپولیس و تیم ملى رایزنى هاى دیپلماتیک در آستانه به سرانجام رسیدن است

طلبم وصول نشود ایران - کره جنوبى، شاید 19 مهر
به فیفا شکایت مى کنم

ولیس وصول نشود شکایتش 
گو با ایســنا همچنین درباره 
8نى 2018 روســیه، صحبت

ست؟
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تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
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اندیشــه، آیینــه اى شــفاف و عبــرت از حــوادث، 
بیم دهنده اى خیراندیش است  و تو را در ادب کردن 
نفس همان بس کــه از آنچه انجــام دادنش را براى 

دیگران نمى پسندى بپرهیزى.
موال على (ع)

شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاریخ 1395/07/08 الى 1395/07/14 
با واریز مبلغ 400/000 ریال براى هر پروژه به شــماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و مشخصات فنى 
پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى 
صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1395/07/27 مى باشد و هزینه درج آگهى روزنامه به عهده 

برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: خرید و اصالح و واکارى فضاى سبز شهرکها و نواحى صنعتى بزرگ شمال، جمبزه، سپید دشت و فناورى 

مبلغ برآورد اولیه: 2/835/473/600 ریال از محل بودجه جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 142/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزى 
موضوع مناقصه: خرید کلیدهاى (سکسیونر) گازى شبکه 20 کیلوولت شهرك صنعتى بزرگ 

مبلغ برآورد اولیه: 3/187/800/000 ریال از محل بودجه جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 159/500/000 ریال

«آگهى مناقصه عمومى»

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان  

نوبت  دوم

محمد مهدى فردوسى- مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى نجف آباد

سازمان رفاهى تفریحى شــهردارى نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه هاى شماره 939 مورخ 
95/05/02 و شماره 940 مورخ 95/05/07 شــوراى محترم اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط موجود 

بصورت اجاره بهاء یکساله واگذار نماید: 

لذا از متقاضیان شــرکت در مزایده دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1395/07/14 در 
ساعات ادارى به امور مالى سازمان رفاهى تفریحى واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخى هفت برج 
خارون سازمان رفاهى تفریحى شــهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است. 
تلفن تماس: 42658053 

آگهى مزایده  نوبت دوم

قیمت پایه مشخصات 
4/400/000اجاره بهاى مجموعه خانه فرهنگ فردوسى واقع در ویالشهر به مساحت حدوداً 250 مترمربع 

2/400/000اجاره یک باب غرفه اغذیه  فروشى واقع در پارك فیروزه به مساحت حدوداً 15 مترمربع

شهردارى بویین میاندشــت براساس موافقت شوراى محترم اسالمى شــهر بویین میاندشــت در نظر دارد تعداد (2) دو پالك زمین از 
زمین هاى متعلق به شهردارى یک پالك واقع در بلوار امام حسین (ع) جنب سالن غذاخورى هاشمى به مساحت 238 مترمربع و یک پالك 

واقع در خیابان ولیعصر جنوبى (کشتارگاه قدیم) به مساحت 200 مترمربع را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند. 
قیمت زمین واقع در بلوار امام حسین (ع) هر مترمربع 3/500/000  ریال سپرده 41/650/000 ریال. 
قیمت زمین واقع در خیابان ولى عصر جنوبى هر مترمربع 1/200/000 ریال سپرده 12/000/000 ریال. 

پیشنهاد دهندگان مى توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1395/7/17 در دو پاکت ((الف)) ((ب)) الك و مهر شده 
پیشنهادات و فیش سپرده به دفتر دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 

پیشنهاد دهندگان باید 5٪ درصد مبلغ مزایده را براى زمین بلوار امام حسین (ع) 41/650/000 ریال و براى زمین واقع در خیابان ولیعصر 
جنوبى مبلغ 12/000/000 ریال به حساب سپرده شهردارى نزد بانک ملى به شماره 0107318328000 واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند. 

پیشنهاد دهندگان جهت خرید مدارك مزایده مى بایست مبلغ 300/000 ریال به حساب 0107938320003 ریال نزد بانک ملى بنام شهردارى 
بویین میاندشت واریز گردد. 

به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
شرکت کنندگان در مزایده مى بایست رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 

کلیه هزینه هاى آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد. 
کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

پیشنهاد دهندگان مى توانند از زمین مورد مزایده با حضور کارشناس شهردارى بازدید نمایند. 
پیشنهادات رسیده توسط اعضاء کمیسیون در تاریخ 95/7/18 باز و قرائت خواهد شد. 

((آگهى مزایده فروش زمین)) (نوبت دوم)

 عبدالرضا سپیانى- شهردار بویین میاندشت

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه مورخ 95/4/5 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد 
پروژه ساخت و نصب و راه اندازى پل هاى هوائى (عابر پیاده) واقع در بلوار امام (ره) را از 
طریق مشارکت و سرمایه گذارى با بخش خصوصى اجرا نماید، لذا متقاضیان مى توانند با 
در دست داشتن مدارك الزم (موید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت اسناد و مدارك از 
تاریخ 95/7/10 به مدت 15 روز کارى به آدرس گلدشت- بلوار امام (ره) شهردارى گلدشت، 

دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکتها مراجعه نمایند. 

فراخوان دعوت به مشارکت 

مهدى غالمى- شهردار گلدشت  
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چهل تکه

  تسنیم | یک زن هندى با اعتماد کامل به همسرش اجازه 
مى دهد یک نارگیل را روى گردنش قرار دهد و آن را به وسیله یک 
شمشــیر بزرگ و خطرناك با ضربه اى ســنگین به دو نیم تبدیل

 کند.
ویدئوى منتشر شــده از این زن و شوهر به ســرعت جهانى شد و 
این خانواده به عنوان یکى از با اســتعدادترین افراد جهان شناخته 
شــدند. این زوج عجیب و غریب این کار را به عنوان یک شیرین 
کارى براى ســرگرمى مردم انجام مى دهند و از این طریق درآمد 

کسب مى کنند.

  جام نیوز | پلیس آمریکا اعالم کرد مردى پس از ورود مخفیانه 
به یک منزل مسکونى اقدام به ربودن دختر شش ساله کرد و پس از تجاوز 

او را به قتل رساند.
بنابراعالم پلیس ایالت یوتا متهم نیمه شــب و پس از وارد شدن به خانه 
قربانى دست به این جنایت زد. فرداى روز حادثه، والدین «سیئرا» متوجه 
شدند که پنجره اتاق دخترشان شکسته شده و اثرى از او در خانه نیست به 
همین دلیل موضوع را به پلیس اطالع دادند.پلیس محلى ایالت یوتا پس 
از اطالع یافتن از ناپدیدشدن این دختر شش ساله بررسى ها براى یافتن او 
را آغاز کرد که پس از مدتى جسد سیئرا در کانال آبى در نزدیکى خانه اش 
پیدا شد.پلیس پس از جمع آورى شواهد به «ترى بلک» 41 ساله که در 
نزدیکى محل کشف جسد سکونت داشت، مشکوك شد و او را به اتهام 

قتل، آدمربایى و تجاوز به یک کودك، متهم شناخته و دستگیر کرد. 
بررسى هاى پزشکى قانونى نشــان مى دهد، این کودك پیش از به قتل 

رسیدن مورد تجاوز قرار گرفته و بر اثر خفگى کشته شده است.

  جام نیوز | زوج سالمندى که 59 سال پیش با یکدیگر 
ازدواج کرده بودند، در یک روز و تنها با اختالف چند ساعت از 
دنیا رفتند که بسیار عجیب است. این زوج سالمند با مرگشان 

عشق را به جهان آموختند.
«دان» و «مارگارت» که در سال 1957 با یکدیگر ازدواج کرده 
بودند پس از تحمل بیمارى و ناخوشى هاى سالمندى در یک 
روز و تنها با اختالفى چند ساعته در حالى که دستان یکدیگر را 
گرفته بودند و آخرین لحظات عاشقانه خود را سپرى مى کردند،

بعد از 59 سال زندگى مشترك از دنیا رفتند.این زوج سالمند در 
کارولیناى شمالى زندگى مى کردند و زندگى بسیار خوبى در 
کنار هم داشتند. تصاویر دان و مارگارت به عنوان عاشق ترین 

زوج در فضاى مجازى بازدید بسیار داشته است.

مرگ عاشقانه زوج سالمند تجاوز وحشیانه به دختر 6 ساله شیرین کارى مرگ آور به شیوه هندى 030201

 پایش| مردى که با همدستى دایى خود پدرش را در شیراز به قتل رسانده بود، تحت تعقیب قرار گرفت.
روز دوشنبه هفته گذشته از یکى از بیمارستان هاى شیراز به مأموران خبر رسید، مردى که با ضربات 

چاقو مجروح شده بود پس از اینکه خودش به بیمارستان مراجعه کرده به دلیل شدت جراحات وارده 
فوت کرده است.

پس از اعالم این گزارش ، موضوع به بازپرس ویژه قتل گزارش شد و او به همراه تیم تجسس پلیس 
آگاهی به بیمارستان مورد نظر که در یکی از خیابان هاي مرکزي شیراز بود، مراجعه کردند.

قربانى مرد میانســالى بود که جســدخون آلودش در ســردخانه بیمارســتان بود. هیچ آثارى 
از درگیرى دیده نمى شــد و این نشــان مــى داد که وى غافلگیر شــده و نتوانســته مقاومت 

کند.
پس از بررسى دقیق صحنه جنایت به دستور بازپرس پرونده، جسد این قربانى که اصابت ضربات 
چاقو بر روى بدنش مشهود بود به پزشکى قانونى انتقال یافت و تحقیقات براى به دست آمدن 

سرنخ آغاز شد.
در بررســى هاى تخصصى پیرامون این موضوع، فاش شد که مرد میانسال چند ساعت قبل از 
مرگش در حالى که چاقو خورده و زخمى بوده خودش به تنهایى به بیمارستان آمده و درخواست 

کمک کرده است.
با ســرنخ هایى که مأموران به دست آورده بودند توانســتند خانواده مقتول را شناسایى کنند. 

تحقیقات بر روى روابط وى با خانواده اش متمرکز شد و فاش شد که وى مدت ها قبل پس 
از مرگ همسر اولش با زن دیگرى ازدواج کرده که ماحصل این ازدواج یک پسر است.
همچنین مأمــوران در ادامه دریافتند که این پســر با پدرش اختالف داشــته از این 

رو احتمال دادند که وى در جریان قتل پدرش اســت در حالى که تجســس هاى 
پلیســى در این خصوص ادامه داشــت، مأموران باخبر شــدند که پسر قربانى 

به عنوان تنها مظنــون این جنایت از زمــان حادثه با دایــى اش فرار کرده 
است.

از این رو فرضیه دست داشتن این دو نفر در جنایت مطرح شد.
گفتنى است در حال حاضر تحقیقات براى دستگیرى دو مظنون این 

جنایت ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: در پى قتل 
پزشک متخصص پوســت در اصفهان، با پیگیرى هاى 
صورت گرفته از سوى پلیس، ســه نفر طى 24 ساعت 
دستگیر شدند.به گزارش فارس، سرهنگ ستار خسروى با 
اشاره به قتل پزشک متخصص پوست در اصفهان اظهار 
داشت: ساعت 23و 31دقیقه روز چهارم مهر ماه موضوع به 
پلیس اطالع رسانى شد که مأموران به محل اعزام شدند.

وى در ادامه از دستگیرى یک نفر از مجرمان در هنگام 
رســیدن پلیس به محل حادثه خبر داد و گفت: مأموران 
پلیس با حضور در محل حادثه با جســد خفه شده مرد با 

پتو روبه رو شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به کارهاى 
اطالعاتى و علمى صورت گرفته براى این پرونده بیان 
کرد: ظرف 24 ساعت دو فرد دیگر که در قتل این پزشک 
شرکت داشتند در یکى از اســتان هاى همجوار دستگیر 

شدند.
وى علت این درگیــرى را اختالفات مالى خواند و افزود: 
آقاى 37 ســاله (قاتل اصلى)، آقاى 39 ســاله به  عنوان 

ضارب و آقاى 52 ســاله که به  عنــوان رابط براى یک 
مشــکل مالى در محل حضور پیدا مى کنند که درگیرى 
بین آنها پیش مى آید و نهایتًا به قتل این پزشک منتهى 

مى شود.
در همین حال رئیس کل دادگســترى اصفهان هم در 
گفتگو با میزان از دستگیرى قاتالن پزشک متخصص 
در شهرســتان لردگان خبر داد.وى در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: حســب اطالعات به دست آمده، مقتول 
مســن و به تنهایى زندگى مى کرده اســت که دو نفر 
وارد آپارتمان پزشک متخصص شــده و یک نفر نیز در 

پارکینگ مى ماند.
وى افزود: بعد از چند دقیقه همسایه ها متوجه سر و صدا 
مى شــوند که پس از تماس با پلیس به شخصى که در 

پارکینگ بوده مظنون شده و وى را دستگیر مى کنند.
خســروى وفا در ادامه افــزود: قاتالن نیــز پس از قتل 
متوارى مى شوند که با اعترافات فرد مظنون دو متهم به 
قتل در لردگان دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر

 مى برند.

   خبر آنالین | زنى 25 ســاله با مراجعه به دادگاه 
شــهید محالتى دادخواســتى را به قاضى یکى از شعب 

ارائه کرد.
این زن در حضور قاضى شعبه 236 این مجتمع مدعى شد، 
مهریه اش که هزار و200 نان بربرى اســت را از شوهرش 

مى خواهد.
وى ادامه داد: همان ابتدا شوهرم، مهریه ام را قبول کرد ولى 

حاال از دادن آن امتناع مى کند.
زن در حضور قاضى دادگاه تصریح کرد: مى خواهم شوهرم 
حداقل از طریق دادگاه مهریه ام را بدهد به همین دلیل به 
اینجا آمده ام.وى اضافه کرد: ما حدود چهار سال است که با 
هم زندگى مى کنیم و زندگى بسیار خوبى داریم ولى ندادن 
مهریه مشکالتى را براى زندگى مان ایجاد کرده است و حاال 

من کوتاه نیامده و مهریه ام را مى خواهم.
زن در حضــور قاضى دادگاه ادامــه داد: مهریه من هزینه 
زیادى ندارد و شوهرم مى تواند آن را بدهد ولى به دلیل اینکه 

آن را خواهان شدم از دادنش امتناع مى کند.
مرد 29 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: من این مهریه 
را نمى دهم و از همســرم جدا نخواهم شد. او باید در کنارم 
بماند؛ همسرم بسیار خودخواه است و هر چیزى که بخواهد 

باید به دست آورد.
زن در مقابل قاضى این شعبه تصریح کرد: من مهریه ام که 
هزار و200 نان بربرى است را مى خواهم و کارى به افکار 

شوهرم ندارم.
قاضى رســیدگى کننده به این پرونده، مرد را محکوم به 

پرداخت مهریه زن کرد.

نخســتین جلســه محاکمه مدیر و    جام نیوز |
دو آشپز یک مدرســه غیرانتفاعى در تهران به اتهام آزار 
شیطانى چند دانش آموز کالس اولى در دادگاه کیفرى 
یک اســتان تهران برگزار شــد. مدیر و دو آشپزشیطان 
صفت یک مدرسه غیرانتفاعى متهم هستند پسربچه ها را 
در زیرزمین مدرسه هدف آزار و اذیت قرار داده اند. راز این 
جنایت هاى سیاه در پى اظهارات یکى از دانش آموزان 
فاش شد و خانواده ها دریافتند فرزندانشان قربانى نیت 

شوم این سه نفر شده اند.
پس از دستگیرى مدیر مدرســه و دو مرد شیطان صفت 
صبح روز چهارشنبه نخستین جلسه محاکمه آنها برگزار 
شد. در این جلســه نتیجه آزمایش هاى پزشکى قانونى 
موضوع تجاوز را تأیید و قاضى پرونده گفت: والدین دانش 
آموزان نیز خواهان مجازات متهمان شدند.این درحالى 
است که سه متهم پرونده در جلسه روز چهارشنبه دادگاه 

غیرعلنى منکر اتهاماتشان شدند.

  ایرنا | بازپرس ویژه قتل دادگسترى مشهد گفت: 
جسد مردى 48 ساله اهل تهران در ارتفاعات بلوار نماز 

واقع در جنوب مشهد کشف شد.
سیدجواد حسینى افزود: چهارشنبه هفته گذشته  کارگر 
فضاى سبز دانشگاه علوم پزشکى مشهد هنگام سرکشى 
مخزن آب واقــع در ارتفاعات پشــت کالنترى نجفى 
این جســد را که نیمى از بدنش توسط حیوانات خورده 
شــده بود پیدا کرد. وى ادامه داد: همراه جسد این فرد 
که براى یافتن کار از تهران به مشــهد آمده بود دست 
نوشته اى خطاب به همسرش به دست آمد که طى آن 
طلب بخشش داشــت و همچنین تعداد ده ورق قرص 
دیازپام خالى به همراه کیف مدارك نیز در کنار جســد 

وجود داشت.
بازپرس ویژه قتل دادگســترى مشهد گفت: حدود یک 
هفته از مرگ این مرد میانســال گذشته و طبق بررسى 

اولیه هیچ آثار جنایى بر جسد وى مشهود نیست.
وى افزود: به احتمال زیاد این فرد خودکشــى کرده و 
یا بر اثر مصــرف داروى آرامبخش دچار ایســت قلبى 

شده است.

  خبرنگاران جوان |  اعضاى یک باند سه نفره که 
با ترفند برنده شدن در قرعه کشى کالهبر دارى می کردند، 

شناسایى و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس 
آگاهى در پی شــکایت دو نفر به کالنتري مبنی بر اینکه 
فردي با ترفند برنده شدن در قرعه کشی از یکی از آنها در 
پنج مرحله 200 میلیون ریال و از دیگري 13 میلیون و 400 
هزار ریال به صورت اینترنتی برداشــت کرده، به بررسى 

موضوع پرداختند .
سرهنگ ستار خسروى افزود:  فرد کالهبردار با مالباختگان 
تماس می گرفته و اعالم می کرده شما در قرعه کشی یک 
شرکت معتبر برنده جایزه نقدي شــده اید و مالباختگان 
فریب خورده، به عابر بانک مراجعه کرده و خواســته هاى 

فرد کالهبردار را انجام می دادند.
وى با اشاره به شناسایى سه متهم در این زمینه گفت: یکی 
از کالهبرداران یک دختر 16 ساله بود و کالهبردار دیگر 

که جوانی 25 ساله بود قبل از شناسایی فوت شده است.
سرهنگ خسروى افزود: در این رابطه دو متهم براى سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 

  جام نیوز | پزشک جوان که از زن بیمار، قبل 
و بعد از عمل جراحى با گوشى همراه خود عکسبردارى 
کرده بود و بــا این عکس ها اقدام بــه تبلیغات کارى 

مى کرد دستگیر شد.
زن جوان در حالى که اضطــراب و دل نگرانى زیادى 
داشت براى شــکایت به پلیس فتا مراجعه و ادعا کرد: 
چندى قبــل براى انجام عمل جراحــى به مطب یک 
پزشــک مراجعه کردم اما پس از عمل جراحى چون از 
نتیجه عمل مورد نظر راضى نبودم در مراجعه بعدى به 
مرکز درمانى، با این فرد اختالف پیدا کردم و مى خواستم 

حقم را پس بگیرم.
شاکى پرونده افزود: در حال جرو بحث بودیم که به طور 
همزمان، عکس هایى برهنه از خودم همراه با متن تهدید 
آمیز مبنى بر انتشار این تصاویر در شبکه هاى اجتماعى 
را درگوشى تلفن همراهم دریافت کردم. پزشک مورد 
نظر با این تهدید مى خواســت مرا از پیگیرى موضوع 

نارضایتى درباره عمل جراحى منصرف کند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى در این باره گفت: 
در پى اعالم شــکایت زن جوان و با توجه به اهمیت و 

حساسیت موضوع، دستورات الزم براى پیگیرى سریع 
پرونده صادر شد.

سردار بهمن امیرى مقدم افزود: کارشناسان پلیس فتا 
خراسان رضوى پس از جمع آورى ادله موجود و تکمیل 
اطالعات تحقیقى خود، متهم مورد نظر را دســتگیر و 
با تشکیل پرونده به مراجع قضائى معرفى کردند. این 
پزشک اعتراف کرده، قبل از انجام عمل جراحى، عکسى 
از بدن بیمار خود با گوشى تلفن همراه برداشته و پس از 
عمل نیز عکس دیگرى که البته تصویر چهره مشخص 
نیست در کنار عکس قبلى گذاشته و با انتشار این تصاویر 

در فضاى مجازى براى کار خود تبلیغات مى کردم.
سردار بهمن امیرى مقدم به صاحبان مشاغل در رابطه با 
توسعه کسب و کار و تبلیغات در فضاى سایبرى توصیه 
کرد: با توجه به گستردگى فضاى سایبرى ، این فضا نیز 
مانند فضاى فیزیکــى داراى ضوابط و مقررات مربوط 
به خود و تابــع قوانین جرائم رایانه اى مصوب شــده

 مى باشد لذا قبل از هر گونه اقدام و عملى، رعایت اخالق 
و حفظ حریم خصوصى افــراد و همچنین تبعیت از آن 

الزامى است.

  مهر |  فرمانده انتظامى استان زنجان گفت: 
قاتل فرارى که در استان کرمانشاه مرتکب قتل شده 
بود پس از گذشت 21 سال از وقوع جرم توسط پلیس 

زنجان شناسایى و دستگیر شد.
سردار علیرضا صالحى افزود: در سال 1374 در استان 
کرمانشاه گزارش قتلى به پلیس اعالم و در بررسى ها 
مشخص مى شــود که مرد جوانى به علت درگیرى 
دسته جمعى، فردى را به قتل رسانده و متوارى شده 
اســت و در این مدت با توجه به تغییر محل سکونت 
این فــرد، دســتگیرى وى براى پلیــس امکانپذیر 

نبود.
وى اظهار داشــت: با تحقیقات و بررسى هاى انجام 
شده پلیس، مشخص شد که قاتل فرارى در این مدت 

در شهرستان خرم دره زندگى مى کرده است.

سردارصالحى گفت: پس از کنترل نامحسوس محل 
اختفاى قاتل و اطمینان از صحت موضوع، در عملیات 
مأموران انتظامى شهرســتان خرم دره، متهم پس از 

حضور در منزل دستگیر شد.
وى با اشاره به اینکه متهم دســتگیر شده به قتل در 
استان کرمانشاه در ســال 1374 اعتراف کرد، گفت: 
قاتل پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى 

به مراجع قضائى معرفى شد.
فرمانده انتظامى استان زنجان خاطرنشان کرد: پلیس 
با تمام توان خود و با اشراف اطالعاتى، اجازه نخواهند 
داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم 

را مختل کنند.

تجارت پزشک با عکس بیمارانش

قاتل فرارى 
بعد از 
21 سال 
دستگیر شد

قاتالن در لردگان دستگیر شدند

جزئیات  بیشتر از قتل پزشک اصفهانى

محکوم شدن به 
پرداخت  1200 

نان بربرى!

آزار و اذیت دانش آموزان 
توسط مدیر مدرسه  

کشف جسد مرد
 48ساله تهرانى در مشهد

کالهبردارى  با ترفند 
برنده شدن در قرعه کشی

سانده بود، تحت تعقیب قرار گرفت.
 رسید، مردى که با ضربات
لیل شدت جراحات وارده 

همراه تیم تجسس پلیس
د، مراجعه کردند.

ــتان بود. هیچ آثارى 
و نتوانســته مقاومت 

ى که اصابت ضربات 
 براى به دست آمدن 

ل چند ساعت قبل از 
ان آمده و درخواست 

ل را شناسایى کنند. 
دت ها قبل پس 

ک پسر است.
ــته از این 

س هاى 
ربانى 

ده 

 فرزند
ر به دست

قتل پد
                       

      

همدستى دایى
                  با

        

   جام جم آنالین | پیرزن 69ساله پس از 27سال 
تنها یادگارى همسر کشته شــده اش در جنگ جهانى 
دوم را در شــکاف درخت گیالس پارك نیوجرسى پیدا 

کرد.
زمانى که «جوزفین بندیک» در ســال 1982 در حال 
ورزش کردن در پارك نیوجرســى بوده اســت پســر 
جوانى کیف پول وى را مى دزدد و جوزفین را نیز زخمى 

مى کند.
جوزفین پس از 27سال از زمان گم شدن کیف پول هنوز 
هم به دنبال تنها یادگارى همســرش مى گشته است 
و درست زمانى که در حال گشــت زدن در کنار درخت 

کاشته شــده به دست همســرش بوده کیف پول را در 
شکاف درخت پیدا مى کند. 

وى در همان ســال پس از مرخص شدن از بیمارستان 
براى پیدا کردن تنها یادگارى همســرش بر روى تمام 
تابلوهاى اعالنات شهر نیوجرسى این جمله را مى نویسد:

سالم آقاى دزد محترم
از شما خواهش مى کنم هرچه ســریع تر تنها یادگارى 
همسرم را که همان کیف پول چرم آبى رنگى است که 
شما ماه گذشته در پارك از من دزدیدى به من بازگردانید.

تمام پول هاى داخل کیف از آن شما تنها کیف را به من 
برگردانید.

سالم آقاى دزد محترم... 

ى ر وبر ر ر ر وز ج ور ن ی ر

محترم... آقاىدزد محترم...سالم آقاىدزد سالم

ى ر وبر ر ر ر وز ج ور ن ی ر
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سخت افزار

هدست واقعیت مجازى 
شیائومى فقط 13 دالر! 

  هدست هاى واقعیت مجازى بسیار پیشرفت کرده اند. 
انواع مختلفى از آنها هم در بازار وجود دارد. اما زمانى 
که شیائومى وارد یک بازار مى شود اولین موضوعى که 
همه را متعجب مى کند قیمت این دستگاه است. شاید 
هیچ کمپانى دیگرى در دنیا نتواند یک هدست واقعیت 
مجازى را به قیمت 13 دالر بفروشــد. شرکت هاى 
بزرگى در زمینه واقعیت مجازى صاحب نام هســتند 
براى مثال هلولنز مایکروسافت شاید بهترین هدست 
دنیا باشد اما قیمت چند هزار دالرى آن باعث مى شود 
تا از سایرین فاصله بگیرد. گوگل هم شاید با هدست 
DayDream خــود از ایــن روزها وارد بازار شــود. 

اچ تى سى و ال جى هم این دســتگاه را با قیمت هاى 
قابل قبولى عرضه مى کنند اما باز هم از نظر قیمت با 
شیائومى نمى شود رقابت کرد.این دستگاه شیائومى 
براى پخش تصاویر 3 بعدى به موبایل هوشمند شما 
احتیاج دارد. قبل از اینکه این هدست را بخرید به این 
دقت کنید که گوشى هوشمند شما باید بین 4,7 تا 5,7 
اینچ باشد. اگر این شرایط را داشتید مى توانید زیپ این 
هدست را باز کنید و موبایل خود را درون آن قرار دهید.

این هدست بى نظیر سه بعدى را مى توانید هم اکنون از 
سایت شیائومى بخرید. این هدست 16 دالر قیمت دارد 
که براى مدت محدودى 12,9 دالر فروخته مى شود. 
با این قیمت پایین شــما هیچ هدست دیگرى را پیدا 

نخواهید کرد.

 
Google Allo حذف اکانت

نصف جهان شما با اســتفاده از گوگل الو مى توانید 
اقدام به ارسال پیام متنى، پیام صوتى، عکس و … 

براى دوستانتان نمایید. 
همچنین نکته قابل توجه در رابطه با این برنامه این 
است که گوگل الو نیاز به ثبت اکانت گوگل ندارد و 
شما تنها با استفاده از شماره همراه خود مى توانید در 

آن رجیستر شوید.
براى حذف اکانت گوگل الو،مراحــل زیر را دنبال 

کنید:
مرحله اول: ابتدا اپلیکیشــن Google Allo را اجرا 

کنید.
مرحلــه دوم: از بــاالى صفحــه بــر روى منوى 

همبرگرى ضربه بزنید.
 مرحله سوم: در منوى باز شده گزینه Settings را 

انتخاب کنید.
 مرحله چهارم: اکنون به پایین صفحه اسکرول کرده 
 Unregister phone number و بر روى گزینــه

ضربه بزنید.
 مرحله پنجم: حال یک پنجــره کوچک باز خواهد 
شد.که براى تأیید حذف اکانت نیاز است تا بر روى 

UNREGISTER ضربه بزنید.

 کار تمام اســت و اکانت گوگل الو شما با موفقیت 
حذف شده است.

ترفند

معرفى نسل جدید 
دستبند هاى سالمتى 

سامسونگ
نصف جهــان شــتاب پیشــرفت فناورى باعث شــده تا 
کمپانى هاى ساخت دستگاه هاى دیجیتالى سریع تر از هر 
زمان دیگرى نسخه ها و مدل هاى جدید محصوالت خود 
را به بازار عرضه کنند. این موضــوع بیش از همه در مورد 
دستبندهاى سالمتى سامسونگ صدق مى کند، در جایى 
که با وجود عرضه Gear Fit در ســال 2014 نسخه ارتقا 
یافته اى به نام Gear Fit2 در سال 2016 به بازارهاى جهانى 
آمد. نسل اول دستبندهاى سالمتى سامسونگ با طراحى 
 (Super AMOLED) منحصربه فرد و نمایشگر سوپرآمولد
و خمیده از همان ابتدا توانســت جاى پاى خود را به عنوان 
محصولى قابل توجه در بازار دســتبندهاى ســالمتى باز 
کند ولى براى درك بهتر جاه طلبى هاى این شــرکت در 
بازار دستبندهاى سالمتى بد نیست نگاهى به قابلیت ها و 
ویژگى هاى جدید دو محصول عرضه  شده این شرکت یعنى 

Gear Fit و نسخه جدیدتر آن Gear Fit 2 داشته باشیم:

 کوچک تر بهتر است
 Gear Fit 2 دو ســال بعد از اولین دســتبند ســالمتى 
سامسونگ به بازار آمد و مطمئنا طى این دو سال فناورى ها 
و قابلیت هاى زیادى به دنیا معرفى شده بود که مى توانست 
در این دستبند ســالمتى به کار بسته شــود، اما برخى از 
تفاوت هاى این دو دستبند به طراحى و تجربیات کاربران 

Gear Fit برمى گردد. یکى از این تجربیات نمایشگر 1.8 

اینچى Gear Fit بود که با توجه به نامأنوس بودن این اندازه 
براى مچ دست، طراحان Gear Fit 2 را برآن داشت تا این 

دستبند را با نمایشگرى 1.5 اینچى تولید کنند.
تغییرات در نمایشــگر دســتبند به اینجا ختم نمى شود و 
رزولوشن صفحه نمایش هم با بهبودى جالب توجه همراه 
شده. براین اساس رزولوشن نمایشگر به 216×432 رسیده 
است تا با کمک کوچکتر شدن اندازه آن تعداد پیکسل هاى 
موجود در هر اینچ به رقم جالب توجه 322 برسد. این عدد در 

نسخه قبلى تنها 245 پیکسل در هر اینچ بود.
البته نوع و شکل نمایشــگر تغییرى نکرده و  Gear Fitها 

همچنان به نمایشگر سوپرآمولد خمیده مجهز هستند.
بندهاى پالستیکى دســتبند در Gear Fit 2  به سیلیکون 
تغییر جنس داده تــا در مواقعى که پیــاده روى و ورزش 
طوالنى مدت موجب عرق کردن دست ها مى شود،چسبیدن 
بند ها به پوست دست لحظات ناخوشایندى را براى کاربران 

پیش نیاورد.

 مقاوم تر از همیشه
مهمترین قسمت هاى متحول شده Gear Fit 2  را مى توان 
در بخش هاى داخلى آن جستجو کرد. در جایى که تأییدیه 
 IP68 در نسخه 2016 آن به Gear Fit نسخه اولیه IP67

تغییر نام داده اســت. به غیر از تفاوت رقــم آخر تاییدیه ها 
اصلى ترین فــرق این دو در عمق و مــدت زمان مقاومت 
دستبند در برابر آب و گرد و غبار است. براین اساس عمق 
یک مترى ضدآب بودن دستگاه در Gear Fit به یک و نیم 

متر در Gear Fit2 ارتقا یافته است.
یکى دیگر از قســمت هاى مهم ارتقا یافته دستبند اضافه 
شــدن GPS به Gear Fit 2 اســت که این دستبند را به 
دستگاهى مستقل از گوشى هاى هوشمند تبدیل کرده است.
در همین مورد Gear Fit 2 با پیشرفت قابل مالحظه اى در 
زمینه سازگارى با دستگاه هاى هوشمند مواجه شده است. 
Gear Fit 2  با تغییراتى محســوس در این بخش،با تمام 

دستگاه هایى که از اندروید 4.4 و باالتر برخوردارند سازگار 
مى شود. این موضوع ضمن برطرف کردن یکى از مهم ترین 
نقطه ضعف هاى Gear Fit، طیف گسترده اى از گوشى ها و 
تبلت هاى اندرویدى را به اپلیکیشن ویژه سامسونگ یعنى 

S Health متصل مى کند.

تعداد حســگر ها و قابلیت هاى جدیــد Gear Fit 2  هم 
در مقایســه با نســخه قبلى با افزایش روبرو شده و تعداد 
حسگرهاى دستبند را به 4 حسگر رسانده  است. این موضوع 
باعث شــده تا ویژگى هاى تازه ترى مانند سنجش ارتفاع 
و شتاب سنج در کنار قابلیت هاى ســابق Gear Fit مثل 
اندازه گیرى ضربان قلب، ژیروســکوپ، محاسبه کالرى 

 Gear Fit 2 سوزانده شده و محاسبه مسافت طى شده از
یک دستبند کاربردى براى رصد سالمتى انسان ها بسازد.

شبیه اما متفاوت
اولین دســتبند ســالمتى سامســونگ با وجود برخى از 
کاســتى هاى یاد شــده اما در زمــان خود بــه حد کافى 
محصول جذاب و خالقانه اى بود که حتى با وجود گذشت 
2 ســال از زمان عرضه خود هنوز در برخى از قسمت هاى 
سخت افزارى نیازى به تغییر احساس نشده است. یکى از 
این بخش ها باترى Gear Fit است که تفاوت زیادى با مدل 
2016 آن ندارد و همانند مدل سابق خود از یک باترى لیتیوم 
یونى بهره مى گیرد که در حالت استندباى تا 5 روز باترى را 

شارژ نگه مى دارد.
تغییرات سخت افزارى Gear Fit 2 بیشــتر از هر چیز به 
پردازشگر دســتگاه برمى گردد، جایى که سامسونگ در 
چرخشــى جالب تصمیم گرفته تا به جــاى پردازنده هاى 
مبتنى بر معمارى ARM از پردازنده  ویژه محصوالت خود 

یعنى اگزینوس استفاده کند.
نسخه 2014 دستبندهاى سالمتى سامسونگ تنها با رنگ 
سیاه عرضه شد این موضوع در  Gear Fit2  اصالح شده و 
این دستبندهاى سالمتى در سه رنگ آبى، صورتى و سیاه 

به بازار ارائه شده اند.

سوزانده شده و محاسبه مسافت طى شده ازتغییر نام داده اســت. به غیر از تفاوت رقــم آخر تاییدیه ها 

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رس مى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح 
زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم 

وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 
قضایى تقدیم نمایند

1-  رأى شماره 4973مورخه 1395/4/31 آقاى نصرت اهللا جهانگیرى حیدرى به شناسنامه شماره 1434کدملى 
4621182102صادره شهرکرد فرزند خداکرم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/12مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
2-  رأى شماره 3680مورخه 1395/3/30 آقاى بهمن پورصبحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 208کدملى 
1090742290صادره نجف آباد فرزند عنایت اهللا درششدانگ مغازه وزمین متصله به مساحت 196/98مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره828/3 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان 
3-  رأى شــماره 4951مورخه 1395/4/31خانم بلیا ویلوریا به شناسنامه  شماره 283کدملى 4722581169 
صادره فیلیپین فرزند آلفردو درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 230/22مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

473واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
4- رأى شــماره 4979مورخه 1395/4/31 خانم طیبه خســروى سوادجانى به شناســنامه شماره 9 کدملى 
4622863189صادره شهرکرد فرزند میرزاآقا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/09مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
5- رأى شــماره 4958مورخــه 1395/4/31آقــاى ناصــر قربانى پور به شناســنامه شــماره 436کدملى 
1128964491صادره فریدونشــهر فرزند قاسمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 224/28مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
6- رأى شــماره 4956مورخــه 1395/4/31خانم قــدم خیرانى کازى به شناســنامه شــماره 18کدملى 
1129734102صادره فریدونشــهر فرزند محمد دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

199/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
7- رأى شــماره 4955مورخه 1395/4/31آقاى ماشــاءاله ســپیانى به شناســنامه شــماره 693کدملى 
1129000494صادره فریدونشــهر فرزند غضنفردرچهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

199/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
8- رأى شــماره 5707مورخه 1395/5/13آقاى ماشــاءاله ســپیانى به شناســنامه شــماره 693 کدملى 
1129000494صادره فریدونشهر فرزند غضنفر درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/43مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
9- رأى شماره 4952مورخه 1395/4/31 آقاى محمدعلى وسایلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2838کدملى 
1091343276صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

136مترمربع قسمتى ازپالك شماره 959واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
10- رأى شــماره 4953مورخه 1395/4/31 خانم نفیســه فتاح الجنان به شناسنامه شــماره 5616کدملى 
1092284079صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 136مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 959واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
11- رأى شماره 4482مورخه 1395/4/20 خانم زهرا محمدهاشمى دهقى به شناسنامه شماره 956کدملى 
1092343253صادره نجف آباد فرزند محمدباقردریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

128/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 993واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
12- رأى شماره 4481مورخه 1395/4/20خانم معصومه پاینده نجف آبادى به شناسنامه شماره 576کدملى 
1091069549صادره نجف آباد فرزند عباســعلى دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

128/86مترمربع ازپالك شماره 993واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
13- رأى شــماره 4479مورخــه 1395/4/20آقــاى علــى رضائــى دره بیــدى به شناســنامه شــماره 
115کدملى1091480559صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 128/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 993واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
14- رأى شماره 4948مورخه 1395/4/30 خانم آزاده حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2136کدملى 
1091256322صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/54 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 385واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
15- رأى شماره 4508مورخه 1395/4/21آقاى داود شــفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1532کدملى 
1091305412صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 152مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 864واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
16- رأى شماره 4509مورخه 1395/4/21خانم زهره شاه مرادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30603کدملى 
1090304102صادره نجف آباد فرزندرضاقلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 152مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 864واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
17- رأى شــماره 6317مورخه 1395/5/31آقاى مصطفى على عشوربه شناســنامه شماره 11987کدملى 
1092204441صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/22مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
18- رأى شــماره 4966مورخه 1395/4/31آقاى ســیاوش رضائى میرقائدبه شناسنامه شماره 156کدملى 
5558702931صادره فارسان فرزند حفیظ اهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/60مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
19- رأى شماره 6290مورخه 1395/5/30آقاى محمود فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1363کدملى 
1090979568صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 98/79 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 968اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 6292مورخه 1395/5/30خانم مریم عباســى آبگرمى به شناسنامه شــماره 25کدملى 
5499873429صادره نجف آباد فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/23مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 450/3واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
21- رأى شــماره 6345مورخه 1395/5/31 آقــاى علیرضا آزادبخت به شناســنامه شــماره 851کدملى 
1091022933صادره نجف آباد فرزند حسن درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 44/05مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 111واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
22- رأى شــماره 4975مورخه 1395/4/31آقاى ســیدعلى حســینى به شناسنامه شــماره 132کدملى 
1091789517صادره نجف آباد فرزند سیدعزت اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/22مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 

23- رأى شماره 5735مورخه 1395/5/13 خانم زهره سلطانى چم حیدرى به شناسنامه شماره 1737کدملى 
1090350333صادره نجف آباد فرزند رحیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/94 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
24- رأى شــماره 6142مورخه 1395/5/25آقاى حمزه فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 875کدملى 
1091359431صادره ازنجف آباد فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/74 مترمربع 

قسمتى ازپالك 415واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
25- رأى شــماره 4987مورخه 1395/4/31خانم نســرین شیرزادپور به شناسنامه شــماره 31757کدملى 
1090315686صادره نجف آباد فرزندمهدى درششــدانگ یکباب خانه وتاسیســات گاودارى به مســاحت 

246/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3572واقع دربخش 9 ثبت اصفهان 
26- رأى شماره 6108مورخه 1395/5/24 آقاى مهدى سرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1489کدملى 
1091304981صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/21مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 426قطعه 10بخش 11حوزه ثبت ملک نجف آباد 
27- رأى شــماره 4969 مورخه 1395/04/31 آقاى قاسم محمدى چمگاوى به شناسنامه شماره 14 کدملى 
6209621457صادره باغ بهادران فرزند نجفعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

239/69متر مربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش12 ثبت اصفهان
28- رأى شماره 4970 مورخه 1395/04/31 خانم بى بى نازلطفى چمگاوى به شناسنامه شماره 12 کدملى 
6209839746صادره باغ بهادران فرزندحســینعلى دردودانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

239/69متر مربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش12 ثبت اصفهان
29- رأى شماره 6275مورخه 1395/05/28 آقاى محسن کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 225 کدملى 
1091511330 صادره نجف آباد فرزند قاسم در ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 178/90مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 928 واقع در قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان
30- رأى شــماره 4968 مورخــه 1395/04/31 آقاى بهزاد عقیلى خواه به شناســنامه شــماره 45 کدملى 
1128931575 صادره فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
31- رأى شــماره 4802مورخــه 1395/4/27 خانم ملک افشــارى به شناســنامه شــماره 1145کدملى 
5759313703صادره چادگان فرزندمرتضى قلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 70مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
32- رأى شماره 6152مورخه 1395/5/26 آقاى على داودى به شناسنامه شماره 889کدملى 1970985267 
صادره مسجدسلیمان فرزند پیرعلى درششــدانگ یک بابخانه به مساحت 150/23 مترمربع قسمتى ازپالك 

87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
33- رأى شــماره 6297مورخه 1395/05/30 آقاى عزیزاله داودى گایوند به شناسنامه شماره 1530کدملى 
1129360679 صادره فریدونشهر فرزند سلیمان درششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/6 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
34- رأى شــماره 6368مورخه 1395/06/01 خانم بتول چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 70کدملى 
1090814119صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششــدانگ یک قطعه زمین محصوروانبارى به مساحت 

196/17مترمربع پالك شماره 67 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
35- رأى شماره 3630مورخه 1395/03/29آقاى محسن رحیمى کلیشادى به شناسنامه شماره 232کدملى 
1112138341صادره فالورجان فرزند حســین درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

118/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1112واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
36- رأى شماره 3631مورخه 1395/03/29خانم سمانه شریف دوســت به شناسنامه شماره 4631کدملى 
1092276718صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

118/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1112واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
37- رأى شماره 4801مورخه 1395/4/27آقاى اصالن سپیانى به شناسنامه شماره 2 کدملى 1129712702 
صادره فریدونشهر فرزند حیدرقلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/68 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
38- رأى شماره 6891مورخه 1395/6/8آقاى مرید پوراسدیان به شناسنامه شماره 612کدملى 1970562102 
صادره مسجدسلیمان فرزند سلطان درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 119/89 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
39- رأى شــماره 4965مورخه 1395/4/31آقاى رضا القاسى بابااحمدى به شناســنامه شماره 148کدملى 
1129397327 صادره فریدونشهر فرزندخان بابا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/25مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 6389مورخــه 1395/6/1 آقــاى مهــدى کاظمى به شناســنامه شــماره 195کدملى 
1091450226صادره نجف آباد فرزندحسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 212/40مترمربع پالك 

شماره 473 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
41- رأى شــماره 6314مورخه 1395/5/31آقاى حســین افشــارى نســب به شناســنامه شــماره 24 
کدملى5499468133 صادره تیران وکرون فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 351/10 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 889/4 واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
42- رأى شــماره 4781مورخــه 1395/4/26 خانم راضیــه باقرى به شناســنامه شــماره 1892کدملى 
1092103465صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/90مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
43- رأى شــماره  5962مورخــه 1395/5/20آقاى ســعید شیاســى به شناســنامه شــماره 740کدملى 
1129154041صادره فریدونشــهر فرزند امیدعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/37 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
44- رأى شــماره 5734مورخــه 1395/5/13 آقــاى مرادناصرى پبدنى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
5559779318صادره فارسان فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/50مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
45- رأى شــماره 4984مورخــه 1395/4/31 خانم شــهین بویرى به شناســنامه شــماره 2471کدملى 
1091212317صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت جمعا 195مترمربع که 
66/75 مترمربع آن قسمتى ازپالك 1057/2و128/25 مترمربع آن قسمتى ازپالك 1057/3 مى باشد که تواما 

تشکیل یکبابخانه رامى دهد واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
46- رأى شــماره 4804مورخــه 1395/4/27 آقــاى اکبرجمــال وندبه شناســنامه شــماره 634کدملى 
5759430882صادره چادگان فرزندایمان داد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 04/ 149 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
47- رأى شــماره 6309مورخــه 1395/5/31آقــاى ســتارمعیرى به شناســنامه شــماره 837 کدملى 

1091194963صادره نجف آباد فرزند محمدتقى درششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 285مترمربع 
قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 

48- رأى شــماره 6357مورخه 1395/6/1آقاى محمدعلى صادقى دیرکانى به شناسنامه شماره 96کدملى 
5759202464صادره ازچادگان فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 173مترمربع پالك شماره 

87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
49- رأى شــماره 5247مورخه 1395/5/10آقاى اســماعیل ربیعى به شناســنامه شــماره 1219کدملى 
1090621991صادره نجف آباد فرزند اسددرششدانگ یکباب مغازه وکارگاه متصله به مساحت 374/47مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 391/1676 واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
50- رأى شــماره 6196مورخــه 1395/5/27 آقاى ســید ناصر آیتى به شناســنامه شــماره 856کدملى 
1090831528صادره نجف آباد فرزند ســید عظیم درششــدانگ یک باب مغازه بانضمام یک طبقه فوقانى 
ویک طبقه تحتانى به مساحت 39/17 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1208اصلى واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
51- رأى شــماره 4974مورخه 1395/4/31 آقاى حبیب اله براتى حسن آبادى به شناسنامه شماره 1کدملى 
5499785848صادره نجف آباد فرزند قدرت اله درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 77/11 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
52- رأى شــماره 4896مورخه 1395/4/30 آقاى علیرضا حســناتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
25407کدملى 1090251998صادره نجف آبادفرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/65 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 214واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
53- رأى شــماره 4950مورخــه 1395/4/30 خانــم زهــره ربانــى به شناســنامه شــماره 388کدملى 
1091527962صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

182/64 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 702واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
54- رأى شــماره 4949مورخه 1395/4/30 آقــاى على رضا دادخواه به شناســنامه شــماره 319کدملى 
1091527271صادره نجف آباد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/64 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 702واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
55- رأى شماره 6386مورخه 1395/6/1آقاى جمشید رجبى صادق آبادى به شناسنامه شماره 1752کدملى 
1819042987صادره آبادان فرزند علیجان درششدانگ یکبابخانه به مســاحت 300مترمربع پالك شماره 

391/350واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
56- رأى شماره 6294مورخه 1395/5/30 آقاى سیدمرتضى حسینى فرزند سیدعلى به شناسنامه 8703کدملى 
1092171606صادره نجف آباد فرزند سیدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به انضمام طبقه 

فوقانى به مساحت 69/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 644اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
57- رأى شــماره 6293مورخــه 1395/5/30 آقــاى ســیدعلى حســینى بــه شناســنامه 757کدملى 
1090820984صادره نجف آباد فرزند سیدحسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به انضمام طبقه 

فوقانى به مساحت 69/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 644اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
58- رأى شماره 6247مورخه 1395/5/27خانم نرگس سلیمان نژادنجف آبادى به شناسنامه شماره 883کدملى 
1091221601صادره ازنجف آباد فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

168/06مترمربع پالك 415واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
59- رأى شــماره 6248مورخه 1395/5/27آقاى ســعادت یحیى دارانى به شناســنامه شماره 750کدملى 
1091174415صادره ازنجف آباد فرزند نوروزعلى  نســبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 168/06مترمربع قسمتى ازپالك 415واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
60- رأى شماره 4775مورخه 1395/4/26 آقاى محمدعلى باقرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 377کدملى 
1090850352صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/22 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
61- رأى شماره 5245مورخه 1395/5/10 خانم مهین کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 132کدملى 
1091525404صادره نجف اباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 174مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 312واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان 
62- رأى شماره 6274مورخه 1395/5/28 آقاى عبداله فالحیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 934کدملى 
1091360022صادره نجف آباد فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك ثبتى 1014واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
63- رأى شــماره 6147مورخــه 1395/5/26 آقاى عباس شــکراللهى به شناســنامه شــماره 41کدملى 
4623188299صادره فریدن فرزند محراب نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/84 مترمربع 

قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان
64- رأى شــماره 6361مورخــه 1395/6/1 آقاى مســعود ایمانیان به شناســنامه شــماره 5700کدملى 
1092141596صادره ازنجف آباد فرزند نصراله درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 15مترمربع قسمتى 

ازپالك ثبتى 801اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان 
65- رأى شماره 6336مورخه 1395/5/31 آقاى عبدالحمید شیرزادى قلعه شاهى به شناسنامه شماره 14کدملى 
1091712875 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درششــدانگ یکبابخانه به مساحت 299/36 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 350فرعى از391اصلى واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
66- رأى شــماره 6131مورخه 1395/5/25 آقاى غالمعباس فرخوند فربه شناســنامه شماره 1601کدملى 
5759440713صادره فریدن فرزند حاجى آقا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
67- رأى شــماره 6127مورخــه 1395/5/25 خانــم گل طال فرخوند به شناســنامه شــماره 883کدملى 
5759450603صادره فریدن فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
68- رأى شــماره 4792مورخه 1395/4/27آقاى ابراهیم مومنى موگوئى به شناســنامه شــماره 8کدملى 
1129828506صادره فریدونشهر فرزند حاجى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/68 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 391/350واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
69- رأى شــماره 6255مورخه 1395/5/27 آقاى على عســگرى مقدم به شناسنامه شــماره 315کدملى 
1090783396صادره ازنجف اباد فرزند رمضان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/67 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 420واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
70- رأى شماره 4782مورخه 1395/4/26 آقاى خداداداسترکى به شناسنامه شماره 450کدملى 4171112907 
صادره الیگودرز فرزند اله داددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/6مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
71- رأى شماره 6148مورخه 1395/5/26 خانم اشرف امیرى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1999کدملى 
1091282021صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 79/68 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 97اصلى واقع درقطعه10بخش 11ثبت اصفهان 
72- رأى شــماره 4790مورخه 1395/4/27 آقاى بهمن خدائى ورپشــتى به شناســنامه شماره 23کدملى 
5499530637صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

95/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 214واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
73- رأى شــماره 4791مورخــه 1395/4/27 خانــم طیبــه مؤیــدى به شناســنامه شــماره 8کدملى 
5499556539صادره تیران وکرون فرزند سیداکبر درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

95/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 214واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
74- رأى شماره 4980مورخه 1395/4/31 آقاى اردشیربهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 3705 کدملى 
4621237438صادره فریدن فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/92 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
75- رأى شماره 6321مورخه 1395/5/31 آقاى ضیاءالدین شریعتى مرغملکى به شناسنامه شماره 1کدملى 
4621967207صادره شهرکرد فرزند میرزامحمد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/87 مترمربع مربوط 

به قسمتى ازپالك ثبتى شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان  
76- رأى شماره 6198مورخه 1395/5/27 آقاى محمدعلى طاهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 259کدملى 
1090997477صادره ازنجف آباد فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 93/65مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 394/2 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
77- رأى شــماره 6393مورخــه 1395/06/01 خانم زهــرا مانده على به شناســنامه شــماره 14کدملى 
5499751536صادره تیران وکرون فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 249/12 مترمربع پالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
78- رأى شــماره 6338مورخــه 1395/5/31خانــم رقیــه داودى بــه شناســنامه شــماره 990کدملى 
1091143651صادره نجف آباد فرزند عزت اهللا دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب منزل مسکونى به 

مساحت 122/37مترمربع قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
79- رأى شــماره 6335مورخه 1395/5/31آقاى ابراهیم صابرى جمالوئى به شناســنامه شماره 8 کدملى 
4623083896صادره چادگان فرزند صابر درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب منزل مسکونى به مساحت 

122/37مترمربع قسمتى ازپالك87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
80- رأى شماره 6892مورخه 1395/6/8 آقاى ابوالقاسم ناطقى به شناسنامه شماره 51کدملى 1229855084 
صادره خوانسارفرزند گرجعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/12 مترمربع قسمتى ازپالك 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
81- رأى شــماره 5217مورخه 1395/5/7 آقاى ســید محمد نوریان به شناسنامه شــماره 26336 کدملى 
1090261306 صادره نجف آباد فرزند سید باقر درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21/72 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1021واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
82- رأى شماره 782مورخه 1395/1/24 آقاى على على اکبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30338کدملى 
1090301456صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/35 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 325واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
83- رأى شــماره 6133مورخــه 1395/5/25 خانم نســرین گلــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
409کدملى1092088628صادره ازنجف آباد فرزند مهدى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 108/68مترمربع که 65/93 مترمربع آن ازپالك شماره 951/3و42/75 مترمربع آن ازپالك شماره 

951/2مى باشد واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
84- رأى شــماره 6132مورخــه 1395/5/25 آقــاى حمید منتظرى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
225کدملى1091576531صادره ازنجف آباد فرزند حسن دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
108/68مترمربع که 65/93 مترمربع آن ازپالك شماره 951/3و42/75 مترمربع آن ازپالك شماره 951/2مى 

باشد واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
85- رأى شماره 3620مورخه 1395/3/29خانم بتول صادقى پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 142کدملى 
1091105812 صادره ازنجف آباد فرزند یوسف درششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/68 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 97واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
86- رأى شماره 3016مورخه 1395/3/9 آقاى اصغرامیرخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1843کدملى 
1091231206 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/02 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 139/2 واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
87- رأى شماره 3017مورخه 1395/3/9 خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 29828 کدملى 
1090296355صادره ازنجف آباد فرزند عبدالحسین دردو دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

144/02مترمربع قسمتى ازپالك شماره 139/2واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
88- رأى شــماره 3590مورخه 1395/3/27 آقــاى محمود امیرخانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
6334کدملى1092290281صادره نجف اباد فرزند فرج اهللا درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 124/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 139/1 واقع درقطعه 6نجف آبادبخش 11ثبت اصفهان 
89- رأى شماره 3589مورخه 1395/3/27 خانم فاطمه بهرامى قلعه ســفیدى به شناسنامه وکدملى شماره 
1080134441صادره ازنجف اباد فرزند خیراهللا دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/70 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 139/1واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
90- رأى شــماره 8025مورخه 1395/7/4 خانم فرشــته یازشى چرمهینى به شناســنامه شماره 13کدملى 
6209771424صادره باغبهادران فرزند خدایار درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 225مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
91- رأى شماره 6310مورخه 1395/5/31آقاى على جمعه کریمى احمدى به شناسنامه شماره 556کدملى 
6639820102صادره مسجد سلیمان فرزند الیاس درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 210/32مترمربع 

قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
92- رأى شــماره 6106مورخه 1395/5/24خانم سکینه اسماعیلى آبادچى به شناســنامه شماره 7کدملى 
5499778965صادره ازتیران فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 134/50 مترمربع قسمتى 

پالك 589/12 واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
93- رأى شــماره4954مورخه 1395/4/31آقاى ناصرنصیرى جونقانى به شناســنامه شــماره 194کدملى 
4679610727صادره فارسان فرزند عباس  درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 61/18مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 751/4 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
94- رأى شــماره 4502مورخــه 1395/4/20آقــاى حشــمت الــه شمســى بــه شناســنامه شــماره 
123کدملــى 1129272559صادره فریدونشــهر فرزنــد حبیب درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
182مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/1433 واقع دربخش 9ثبت اصفهان.  تاریخ نوبت اول :1395/7/10 
تاریــخ نوبــت دوم :1395/7/25  م الــف: 2128  زمانــى رئیــس اداره ثبت اســناد وامــالك نجف آباد 
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اندروید

بهترین اَپ نقاشى در اندروید
نصف جهان اگر به دنبال ابزارى حرفه اى و در عین حال 
ساده براى نقاشى با گوشى یا تبلت اندرویدى تان هستید 
Infinite Painter یک پیشنهاد عالى ست.این اپلیکیشن 

با داشتن انواع مختلفى از قلم موها و سایر ابزار مورد نیاز 
براى این تکنیک از نقاشى یک اَپ قدرتمند و پرطرفدار به 
حساب مى آید.  همچنین با انتخاب یک عکس از گالرى 
خود یک ویرایش حرفه اى روى آن انجام داده و عکس را 
به نقاشى تبدیل کنید. اگر از گوشى ها و تبلت هاى سرى 
نوت سامسونگ اســتفاده مى کنید و یا یک استایلوس 
لمسى خریدارى کرده اید Infinite Painter از آن هم 

پشتیبانى خواهد کرد.

تولید برق از اسفناج!
گروهــى از محققان با اســتفاده از    ایسنا|
غشاى بدســت آمده از برگ هاى اسفناج موفق به 
ساخت یک دستگاه شدند که از آب مى تواند برق و 

هیدروژن تولید کند.
این دســتگاه که ســلول بیوفوتو الکتروشیمیایى 
BPEC) نــام دارد، بــه تقلیــد از فرآینــد  )
فتوســنتز گیاهــان و تنهــا بــا اســتفاده از نــور 
خورشــید بــه تولیــد بــرق از آب مى پــردازد.

این ســلول به همــراه غشــاهاى گیاهــى، نور 
خورشــید را جذب و به جریانــى از الکترون تبدیل 

مى کنند. 

فناورانه



آگهىآگهى 2770شنبه  10 مهر  ماه 1111

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

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

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

1-رأى شماره 139560302009001858 مورخ 1395/04/31 آقاى سیف اله خالوزاده مبارکه فرزند نعمت 
اله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3557/26مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى مبارکه
2-رأى شــماره 139560302009001920 مورخ 1395/05/05  خانم ثریا خاکسار مبارکه   فرزند کریم  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/34 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عباس خواجه
3-رأى شماره 139560302009001919  مورخ 1395/05/05 آقاى مجید ربیعى مبارکه   فرزند حجت اله 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/16مترمربع مجزى شده از پالك  یک -اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى سیف اله عطائى
4-رأى شماره 139560302009001925  مورخ1395/05/05آقاى محمود رضا کیانى فرزند محمدعلى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 186/23 مترمربع مجزى شده از پالك یک -اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اکبر ایرانپور
5-رأى شماره 139560302009001926  مورخ1395/05/05 خانم مرضیه مالکى   فرزند على سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/23مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى اکبر ایرانپور 
6-رأى شماره 139560302009001924 مورخ 1395/05/05  خانم مریم مقیمى کوشکچه   فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 156/65 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک حسین ایرانپور
7- رأى شماره 139560302009001947 مورخ 1395/05/05  آقاى محمدرضا گودرزى سرارودى   فرزند 
حسن   ششدانگ یکباب خانه  مساحت 200/50 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى على عرفانى
8-رأى شــماره 139560302009001854 مورخ 1395/04/31  آقاى حسین اکبرى بیشه  فرزند اسداله 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/76مترمربع مجزى شده از پالك126- اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى ناصرقلى علیرضائى 
  9-رأى شــماره 139560302009001855  مورخ1395/04/31 آقاى اسداله اکبرى بیشه  فرزند خداداد 
یکباب خانه به مساحت 240/32 مترمربع مجزى شده از پالك126-اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک  ناصرقلى علیرضائى
10- رأى شــماره 139560302009001918  مورخ1395/05/05آقاى سید رحمت اله شریفیان مبارکه 
فرزندسید مرتضى   ششدانگ یکباب خانه به مساحت 508/28 مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله محمدى
11-رأى شــماره 139560302009001944  مورخ1395/05/05آقــاى خدارحم امینى شــیخ آبادى 
فرزندخداداد ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 250/40مترمربع مجزى شده از پالك یک-اصلى  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله صالحى   
12-رأى شــماره 139560302009001928 مــورخ 1395/05/05 آقــاى احمــد نصوحــى دهنوى  
فرزندعبدالکریم ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 188/00 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حبیب اله آقابابایى  
13-رأى شــماره 139560302009001938 مورخ 1395/05/05 خانم پروین صالحى مورکانى  فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/60 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم فروغى دهنوى  
14-رأى شماره 139560302009001852 مورخ 1395/04/31 آقاى على اصغر علیرضائى دیزیچه   فرزند 
صفرعلى ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 229/26مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن علیرضائى 
15-رأى شماره 139560302009001859  مورخ 1395/04/31 آقاى هدایت اله نصوحى دهنوى  فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 226/15مترمربع مجزى شده از پالك  یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عباس احمدى  
16-رأى شماره 10988  مورخ1388/09/26 دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى سازمان بهزیستى 
استان اصفهان ششدانگ مجتمع فرهنگى بهزیستى دیزیچه به مساحت 2497/74 مترمربع مجزى شده از 

پالك  126-اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  
17- رأى شماره 139560302009001939  مورخ1395/05/05 خانم مریم شریفى فرزندعلى  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 297/23 مترمربع مجزى شــده از پالك 16-اصلى  انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
18-رأى شــماره 139460302009007328 مورخ 1394/12/27 خانم مریم دارابى مبارکه فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188/00مترمربع مجزى شده از پالك یک– اصلى  انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى یداله سعیدى 
19-رأى شماره 139560302009001848  مورخ 1395/04/31 آقاى جمعه قیاسى سررکى   فرزند عبدعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 247/88مترمربع مجزى شده از پالك12– اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رضا مرادى  
20-رأى شماره 139560302009001923  مورخ 1395/05/05 آقاى اصغر عقیلى دهنوى  فرزندمحمدعلى 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200/02 متر مربع  مجزى شده از پالك یک– اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى سید محمد موسوى
21-رأى شــماره 139560302009001935  مورخ 1395/05/05 آقاى حشــمت الــه ابراهیمى لنجى  
فرزندعبداله ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 216/60 متر مربع  مجزى شده از پالك 15 - اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى
 22- رأى شــماره 139560302009001865  مورخ 1395/04/31 آقاى مهدى صادقى فرزند نوروزعلى  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 181/00 متر مربع  مجزى شده از پالك742فرعى باقیمانده از19- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم منصورى
23-رأى شماره 139560302009009001945  مورخ 1395/05/05 آقاى علیرضا ایرانپور مبارکه    فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 209/50 متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجب على ایرانپور
24-رأى شــماره 139560302009001943  مورخ 1395/05/05 آقاى جــالل باقرى خولنجانى فرزند 
مرتضى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/30 متر مربع  مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مرتضى غضنفرپور
25-رأى شماره 139560302009001853  مورخ 1395/04/31 آقاى سیف اله غالمى دیزیچه فرزند عبداله 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 436/77 متر مربع  مجزى شده از  پالك 126- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى کریم بهرامى دیزیچه
 26-رأى شــماره 139560302009001850  مورخ1395/04/31آقاى محسن علیرضائى فرزند بهرام 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 523/16 مترمربع مجزى شده از پالك 126  - اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى مرتضى بهرامى
27-رأى شــماره 139560302009001851  مورخ1395/04/31آقاى بهرام علیرضائى دیزیچه  فرزند 
جعفرقلى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 523/16  مترمربع مجزى شده از 126 -اصلى  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى مرتضى بهرامى 
28-رأى شــماره 139560302009001443  مورخ1395/04/08آقــاى جعفر وکیلى ســهروفیروزانى 
فرزندرجبعلى  ششدانگ  یک واحد گاودارى به مساحت 2681/20 مترمربع مجزى شده از پالك 17-اصلى  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک  رسمى على اکبر مرادى  
29-رأى شــماره 139560302009001941 مورخ 1395/05/05 آقاى رضا نوروزیان   فرزندقریب على 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 243/50مترمربع مجزى شده از پالك 660فرعى از40- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسن اکبرى طالخونچه 
30-رأى شماره 139560302009001949 مورخ 1395/05/05 آقاى سعید مختارى مبارکه فرزند اسداله   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 208/31 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى غالمحسین ایرانپور   
31-رأى شــماره 139560302009001929 مورخ 1395/05/05 آقاى ســیدمهدى شــریفیان مبارکه  
فرزند سید حبیب اله  ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 167/40 مترمربع مجزى شده از پالك 

357و358فرعى ازدو- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى شریفیان  
32-رأى شــماره 139560302009001948 مــورخ 1395/05/05 آقــاى غالمحســین فروغــى 
فرزندهرمزششدانگ یک باب خانه  به مساحت 141/80 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى ایرانپور
33-رأى شماره 139560302009001866 مورخ 1395/04/31 آقاى محمدرضا شریفیان فرزندشهریار 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 167/98 مترمربع مجزى شــده از پالك 12- اصلى باقیمانده انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رحمت اله خادمى   
34-رأى شماره139560302009001921مورخ1395/05/05آقاى محسن ایرانپور مبارکه  فرزند رمضان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت290/24مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى ایرانپور
35-رأى شماره 139560302009001922 مورخ 1395/05/05 آقاى حسین ایرانپور مبارکه  فرزند رمضان 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 290/24 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى ایرانپور
36-رأى شماره 139560302009002479 مورخ 1395/05/27 آقاى خداداد هادى  فرزندیداله   ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 492/80 مترمربع مجزى شده از پالك379- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى خدایار قاسمى
37-رأى شماره 139560302009001942 مورخ 1395/05/05 آقاى عباس نورى دیزیچه فرزند رمضان 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 375/50 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى رمضان نورى 
38-رأى شــماره 139560302009002490 مورخ 1395/05/27 آقاى یداله غالمى فرد فرزند نجفقلى   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212/81 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  غالمحسین ایرانپور   
39-رأى شماره 139560302009001860 مورخ 1395/04/31 آقاى غالمعلى شیخى مبارکه فرزند محمد 
اسماعیل ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت 281/28 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  عباسعلى ایرانپور
40-رأى شماره139560302009001857مورخ1395/04/31آقاى مهدى ایرانپور مبارکه  فرزند حسین 
ششدانگ یکباب انبار آهن ومستحدثاث  به مســاحت400/00مترمربع مجزى شده از  پالك یک- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى ایرانپور
41-رأى شــماره 139560302009002486 مورخ 1395/05/27 آقاى حمیدرضا روحانى مبارکه  فرزند 
رجبعلى  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 245/52 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  خانم سکینه مبارك آبادى
42-رأى شماره 139560302009002550مورخ 1395/06/01 آقاى کاظم احمدپور مبارکه فرزند مهدیقلى   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 152/37 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
43-رأى شماره 139560302009002391 مورخ 1395/05/25 آقاى على اکبر شفیع زاده خولنجانى فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162/58 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى 
44-رأى شماره 139560302009002481 مورخ 1395/05/27 خانم زینب محمدى پردنجانى فرزند فایض 

سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 161/90 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 
انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جعفر احمدپور مبارکه

45-رأى شماره 139560302009002482 مورخ 1395/05/27 آقاى ســیف اله احمدپور مبارکه فرزند  
یوسف سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 161/90 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  جعفراحمدپور مبارکه
46-راى   شماره 139560302009001849 مورخ 1395/04/31 آقاى عباس مرادى خولنجانى فرزند  بهرام  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 305/13 مترمربع مجزى شده از پالك 12- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى عبدالرزاق باقرى خولنجانى
47-راى شــماره 139560302009002483 مورخ 1395/05/27 آقاى حجت اله رسولى قهفرخى فرزند 
سید یونس ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 159/10 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  اکبر ایرانپور
48-راى شماره 139560302009002489 مورخ 1395/05/27 آقاى اصغر مرادى خولنجانى فرزند  حسن 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 257/88 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى غالمحسین ایرانپور 
49-راى   شــماره 139560302009002505 مورخ 1395/05/27 آقاى محســن غفارى دیزیچه فرزند  
عبدالحسین  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 237/42 مترمربع مجزى شده از پالك 377/1- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ابراهیم یوسفى
50-راى شماره 139560302009002389 مورخ 1395/05/25 آقاى لطف اله باقرى فرزند عبدالکریم سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 394/72 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى
51-راى   شماره 139560302009002390 مورخ 1395/05/25 خانم مهرى شفیع زاده  خولنجانى فرزند  
صفرعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 394/72 مترمربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى 
52-راى شماره 139560302009002551 مورخ 1395/06/01 آقاى نصراله باقرى خولنجانى فرزند یداله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 242/60 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى  حسین باقرى خولنجانى
53-راى شماره 139560302009002494 مورخ 1395/05/27 آقاى روح اله شیخ فرزند على ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 135/35 مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى شعبان خالوزاده
54-راى شــماره 139560302009002478 مورخ 1395/05/27 آقاى جمشید احســانى  فرزند نوراله 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 341/80 مترمربع مجزى شده از پالك 609فرعى از 40- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  یحیى رجائى طالخونچه و شوکت بیگم رجائى طالخونچه
55-راى شــماره 139560302009001937 مورخ 1395/05/05 آقاى اصغر مالکى شیخ آبادى   فرزند 
عزیزاله ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 206/53 مترمربع مجزى شده از پالك 38فرعى از چهار- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شمسعلى امینى
56-راى شــماره 139560302009002387 مورخ 1395/05/25 آقاى محمد اســفندیارى فرزندخسرو 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 484/54 مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
57-راى شــماره 139560302009002487 مورخ 1395/05/27 آقاى احمدرضا پیرى نوکابادى فرزند 
قنبرعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 295/80 مترمربع مجزى شده از پالك 

382- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى نادرى نوکابادى
58-راى شماره 139560302009002488 مورخ 1395/05/27 خانم مریم حالجى نوکابادى فرزند علیرضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 295/80 مترمربع مجزى شده از پالك 382- اصلى 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى نادرى نوکابادى
59-راى شــماره 139560302009001933 مورخ 1395/05/05 آقاى براتعلــى احمدپور مبارکه فرزند 
قنبرعلى ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 234/77 مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم محمد احمدپور
60- رأى شماره 139560302009001930 مورخ 1395/05/05 آقاى عباس صالحى  مبارکه  فرزند احمد 
چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 271/69 مترمربع مجزى شده از پالك1040فرعى 
از دو - اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى مشهدى کریم نوروزى و کربالئى محمد نوروزى 
61- رأى شــماره 139560302009001931 مورخ 1395/05/05 خانم افســانه بیگ اصفهانى  فرزند 
محمدقاسم دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 271/69 مترمربع مجزى شده از پالك 
1040فرعى ار دو- اصلى انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رســمى مشهدى کریم نوروزى و کربالئى 

محمد نوروزى  
62- رأى شماره 139460302009005743 مورخ 1394/08/23 آقاى غالمعلى صادقى  فرزند محسن سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 247/25 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  سیف اله خان نهچیرى
63- رأى شماره 139560302009002396 مورخ 1395/05/25 آقاى غالمعلى صادقى  فرزند محسن سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 247/25 مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى  سیف اله خان نهچیرى
64-رأى شماره139560302009001863مورخ1395/04/31آقاى فتح اله ضییائى قهنویه فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت243/10مترمربع مجزى شده از  پالك 343/1فرعى از19- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدمحمد حسینیان
65- رأى شماره139560302009001864مورخ1395/04/31آقاى فتح اله ضییائى قهنویه فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت257/50مترمربع مجزى شده از  پالك 343/1فرعى از19- اصلى انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدمحمد حسینیان
66- رأى شماره139560302009001936مورخ1395/05/05آقاى آیت اله خرمى بروزادى فرزند اکبرقلى 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت139/40مترمربع مجزى شده از  پالك 11- اصلى انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى محمود پریشانى
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1395/06/25 تاریخ انتشــار نوبت دوم :  1395/07/10 م الف: 95/0401 مظاهر 

نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/6/1000
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 230/7 واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا احمدى مقدم  فرزند حسن در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) ر وز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 2140 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/418 
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

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

مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000120- 1395/02/30- آقاي حجت اله امیرى فرزند یوسف تمامت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك شماره 181 فرعى از 137 اصلى به مساحت 3. 

161 مترمربع واقع در ابنیه عطاآباد انتقال عادى از طرف صدیقه نورشرق دهاقانى (مالک رسمى)
2- راي شماره 139560302019000121- 1395/02/30- آقاي عبدالمجید امیرى فرزند حسن تمامت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك شماره 181 فرعى از 137 اصلى به مساحت 3. 
161 مترمربع واقع در ابنیه عطاآباد انتقال عادى مع الواسطه از طرف عباس امیرى عطاآبادى (مالک رسمى) 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1395/07/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1395/07/25 م الف: 95/147 

آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/7/105
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 695/95- 1395/7/1 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مصطفى صادقى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به الزام انتقال سند اتومبیل  919 د 28 ایران 53 به طرفیت خواندگان1- آزاده صفارى 2- جلیل 
غیور به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 695/95 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/8/25 ســاعت 11 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده ردیف اول 
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 شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2058 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/7/145
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 306/95- 1395/6/31 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: اصغر گوگونانى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده فک پالك خودروى سمند شماره انتظامى 376 ج 79 ایران 23 به طرفیت خوانده مسعود بیضى 
اصفهانى فرزند ناصر به  شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 306/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/8/15 ساعت 15 عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 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: 2062 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/7/146
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 807/95- 1395/7/1آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: فاطمه مغ زى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده به پرداخت نفقه به طرفیت خوانده ســید حسن روزپیکر شــوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 807/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/8/22 
ســاعت 9 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 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: 2063 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/147
 ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 211/95 ش 2 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روزچهارشنبه 
95/8/12 ساعت 4 عصر خواهان: خواهان:آقاى سجاد معروفى فرزند بخشعلى خواندگان: 1- سولماز زبیحى 
زنجان مسکن فرزند منصور2- هادى اکبرى.محل حضور:شــوراى حل اختالف چادگان شعبه دوم جنب 
دادگسترى چادگان خواســته: مطالبه وجه گردش کار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه شوراهاى حل اختالف و ثبت کالسه 
فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ 

گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور به هم رساند چنانکه 
بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.م الف:57  شعبه دوم 

حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/7/148
مزایده

شماره نامه: 9510113730600867 شماره پرونده: 9409983730200923 شماره بایگانى شعبه: 950136 
در پرونده کالسه 950136  اجرایى و به موجب دادنامه 9409973730201661 صادره از شعبه دوم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى احمد حجازى فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت ششصد میلیون 
ریال بابت محکوم به و خســارات تاخیر در تادیه از تاریخ 1394/07/07 لغایــت زمان وصول و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له آقاى عباس شریف دوست و مبلغ 18/500/000 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 مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.پنج دانگ پالك ثبتى116/3 واقع 
در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به آدرس نجف آباد خیابان قدس شرقى تقاطع خیابان مولوى پالك202 
کدپستى 8517676494 که عبارت از دو باب مغازه و منزل مسکونى با مساحت عرصه کل 433 متر مربع 
و اعیانى 353 متر مربع مى باشد الف- دو باب مغازه با مساحت عرصه و اعیان 51 متر مربع با اسکلت دیوار 
باربند وسقف دال بتنى و کف سرامیک سطوح داخلى پى وى سى و کاغذ دیوارى و نماى خارجى شیشه اى 
سکوریت و درب کرکره اى گالوانیزه ب- منزل مسکونى شامل طبقه همکف و انبارى و زیرزمین بتزیر بناى 
حدود 301 مترمربع با اسکلت دیوار باربر وسقف اجر و آهن وکف موزاییک دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره 
هاى خارجى آهنى و آشپزخانه با کابینت فلزى و داراى ســرویس حمام و انشعابات آب و برق وگاز با قدمت 
حدود30 سال که ارزش ملک فوق بالغ بر8242400000 که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ1395/7/28 
ســاعت10 صبح در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد برنده مزایده شــخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى10٪ را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع دولت ضبط 
و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از مال/اموال/ملک مورد 
نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2055 شعبه 2 اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/7/150

فقدان سند مالکیت
شماره: 1395/12/275537- 95/6/28 چون آقاى امیرعباس امامى نجف آبادى به وکالت از ورثه مرحوم 
محمود امامى نجف آبادى به استناد دو برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی شدند که سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه پالك 295/3 واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 361 دفتر 219  ذیل ثبت 49145 سند مالکیت 46726 به نام محمود امامى نجف آبادى 
فرزند ابراهیم ثبت و صادر و تســلیم 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 میشود 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: 

2065 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/7/152
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423730400269 شــماره پرونده: 9409983730400736 شماره بایگانی شعبه: 
940741 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به دادنامه غیابى 9509973730400341 محکوم علیه: 
داود اصغرزاده خوراسگانى فرزند مهدى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 116/000/000 
ریال بعنوان اصل خواسته 3/540/000 ریال هزینه دادرسى- خسارت تاخیر از سررسید لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له: رسول قربانیان نجف آبادى فرزند عباسعلى به نشانى: شهرستان نجف آباد خ شریعتى روبروى 
خ فارابى نمایشگاه محسن و 5/800/000 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گــذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 2040 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/7/154
 ابالغ

شــماره ابالغنامه:9510103731502836 شــماره پرونده: 9509983731500055 شــماره بایگانى 
شــعبه:950055 پیرو آگهى هاى منتشــره در جراید بدینوســیله به تجدیدنظر خوانــدگان ژیال- ژینا- 
میناى- فریال- على همگى امیر نیرومند که مجهول المکان مى باشــد ابالغ مى گردد.چون وفق دادنامه 
شماره9500000546 صادره از شعبه پنجم حقوقى در پرونده شماره950055 جهت تبادل لوایح ظرف مدت 
ده روز به این شعبه ارسال نمایید.م الف:2061 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/7/156

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509973731500546 شــماره پرونده: 9509983731500055 شماره بایگانى شعبه: 
950055 خواهان ها: 1- آقاى منصور منتظرى فرزند ناصر 2- خانم نــازى منتظرى فرزند ناصر 3- خانم 
فاطمه بیگم صفرى فرزند مهدى 4- آقاى رســول منتظرى نجف آبادى فرزند ناصر با وکالت آقاى محمد 
منصوریان فرزند حمیدرضا به نشانى: اصفهان نجف آباد ویالشهر خ معلم خ 113 پ 8 ، خواندگان: 1-آقاى 
على فتحى فرزند محسن 2- آقاى غالمحسین فتحى فرزند محسن 3- آقاى سعید فتحى همگى به نشانى: 
اصفهان نجف آباد ویالشــهر بلوار آزادگان جاده دانشگاه آزاد اســالمى دفتر امالك مهدیه 4- خانم فریبا 
امیرنیرومند فرزند ناصرقلى 5- آقاى فریدون امیرنیرومند فرزند ناصرقلى 6- خانم والنتین بولن 7- خانم 
فریده امیرنیرومند فرزند ناصرقلى همگى به نشانى: اصفهان میدان فیض خ میرفندرسکى سمت چپ قبل 
از خ آب 250 جنب بانک ملت ساختمان 505 واحد 1 منزل دکتر ناصر امیرنیرومند 8- خانم ژیال ژینا فتحى 
فرزند محسن 9- آقاى فریال امیرنیرومند فرزند منصور 10- آقاى على امیرنیرومند فرزند منصور 11- خانم 
مینا فتحى فرزند محسن همگى به نشانى: مجهول المکان 12- سازمان زمین شهرى و شهرسازى شهردارى 
نجف آباد به نشــانى: اصفهان نجف آباد خ منتظرى شــمالى 13- خانم فرزانه امیرنیرومند فرزند منصور به 
نشانى: اصفهان نجف آباد ویالشهر بلوار آزادگان بوستان یکم انتهاى خ بعد از کانال درب اول سمت راست، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرســى 2- الزام به ایفاى تعهد (مالى) مبنى بر. راى دادگاه: در خصوص 
دادخواســت ورثه مرحوم ناصر منتظرى با وکالت آقاى محمد منصوریان بطرفیت 1- آقاى ســعید فتحى 
2- وراث ناصرقلى امیرنیرومند (1- فریدون 2- فریبا 3- فریده 4- همگى امیرنیرومند فرزندان ناصرقلى 
5- والنتین بولن) 3- وراث منصور امیرنیرومند (فریال 2- على 3- فرزانه همگى امیرنیرومند فرزندان منصور) 
4- وراث محسن فتحى (غالمحســین 2- على 3- ژیال 4- مینا همگى فتحى فرزندان محسن) 5- اداره 
زمین شهرى؛ به خواسته الزام به انجام تعهد به انضمام کلیه خسارات دادرسى، دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و صرف نظر از عدم ابراز گواهى انحصار وراثت خواندگان به دادگاه اما با توجه به اســتعالم واصله از 
اداره ثبت نجف آباد که پالك ثبتى به شماره 790/1191 به آقاى مصطفى مهدیه منتقل شده و نامبرده طرف 
دعوا واقع نشده است لذا دعوا در وضعیت فعلى قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسى 
مدنى قرار عدم اســتماع صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2060 قلى زاده دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/7/157
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973730400593 شــماره پرونده: 9509983730400023 شماره بایگانى شعبه: 
950023 خواهان: آقاى منصور صادقى زفره فرزند مرتضى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى: نجف آباد خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد موحدى 
مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 6 ، خوانده: آقاى یحیى طهماسبى فرزند غالمرضا به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته : مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در 
خصوص دعوى آقاى منصور صادقى زفره با وکالت خانم ناهید ایران نژاد بطرفیت آقاى یحیى طهماســبى 
مطالبه 405/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 368984 و 449940 عهده بانک ملت به انضمام 
خسارات وارده نظر به اینکه وجود چک  در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه مسئولین آن داللت داشته و خوانده 
با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین دعوى 
خواهان را ثابت دانسته و با اســتناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 314 و 249 
قانون تجارت خوانده حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و پنج میلیون ریال بعنوان اصل خواسته 
و 12/710/000 ریال بعنوان هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر از سررسید 
لغایت پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مستقر 
در مرکز استان است. م الف: 2051 مسیبى رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/7/158

ابالغ اخطاریه 
شماره: 2086/95 اخطارشونده: آیت هالکوئى به نشانی مجهول المکان محل حضور: دادگاه نجف آباد شعبه 
اجراى احکام وقت حضور: یک هفته پس از رؤیت 95/7/26 ســاعت: ادارى علت حضور: ظرف یک هفته 
پس از رؤیت ابالغ جهت فک پالك خودرو به شماره انتظامى 931 م 67  ایران 43 حاضر شوید. م الف: 2066  

اجراى احکام حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/159
حصر وراثت

خانم فریده ایزدى داراي شناســنامه شماره 162 به شــرح دادخواست به کالســه 869/95 از این دادگاه  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید اسداله  حسنى بشناسنامه 102 
در تاریخ1395/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-سید حامد حسنى به ش.ش 13050، 2- حمیدرضا حسنى به ش.ش 4027، 3-کامران حسنى به ش.ش 
982 ،4-سید بهزاد حسنى به ش.ش 41972 (فرزندان متوفى) 5- فریده ایزدى ش.ش.162(همسرمتوفى)
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:2069 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/160
حصر وراثت

آقاى فتح اله حسناتى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 1545 به شرح دادخواست به کالسه 871/95 از 
این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على حسناتى نجف آبادى 
بشناسنامه 20230 در تاریخ 1394/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-ابراهیم حسناتى نجف آبادى به ش.ش 23732، 2- اکبرحسناتى نجف آبادى به ش.ش 
62، 3- فتح اله  حسناتى نجف آبادى به ش.ش 1545 ،4- اعظم حسناتى نجف آبادى به ش.ش 1339 5- 
شهنازحسناتى نجف آبادى به ش.ش 207 (فرزندان 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 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: 2070 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/161
 حصر وراثت

آقاى داود رضائى بلمیرى داراي شناسنامه شماره 170 به شرح دادخواست به کالسه 867/95 از این دادگاه  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس رضائى بلمیرى بشناسنامه 
22095 در تاریخ 1395/1/12 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1-داود رضائى بلمیرى به ش.ش 170، 2- زهرا رضائى بلمیرى به ش.ش 23682، 3- فرزانه 
رضائى به ش.ملى 1091230544 ،4- افسانه رضائى بلمیرى به ش.ش 3673، 5- شهناز رضائى بلمیرى به 
ش.ش 160 (فرزندان متوفى) 6- بیگم رضائى ش.ش 784(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: 2067 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/7/162
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113730400793  شماره پرونده: 9409983730401012 شماره بایگانی شعبه: 941017 
خواهان شرکت بیمه ملت دادخواستی به طرفیت خوانده رسول حاجى باقریان نجف آبادى به خواسته مطالبه 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شــعبه چهارم دادگاه عمومی 
(حقوقی) دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 941017 ح/4 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/08/22 و ساعت 9/5 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
رسول حاجى باقریان و درخواســت 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 2080 شعبه 4 دادگاه عمومی 

(حقوقی) دادگستري شهرستان نجف آباد/7/222
حصر وراثت

آقاى حسینعلى احمدپور مبارکه فرزند حسنعلى داراي شناسنامه شماره 6 ملى به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1003/95 این شورا،درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى 
احمدپور مبارکه فرزند حاجى اسداله شناسنامه 2182در تاریخ 1390/3/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حسینعلى احمدپور مبارکه 
فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 6 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عبدالعلى احمدپور مبارکه فرزند 
حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى230 نســبت به متوفى (فرزند) 3- محمدعلى احمدپور مبارکه فرزند 
حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 48 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ربابه احمدپور مبارکه فرزند حسنعلى 
به شماره شناسنامه یا کدملى 32 نسبت به متوفى (فرزند) 5- مهین احمدپور مبارکه فرزند حسنعلى به شماره 
شناسنامه یا کدملى 89 نسبت به متوفى (فرزند) 6- شهین احمدپور مبارکه فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 
یا کدملى 4778 نسبت به متوفى (فرزند) 7- فردوس احمدپور مبارکه فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا 
کدملى204نسبت به متوفى (فرزند) 8- فاطمه احمدپور مبارکه فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 
283 نسبت به متوفى (فرزند)اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/435 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/7/223
حصر وراثت

آقاى اکبر ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس داراي شناسنامه شماره 704 ملى به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1057/95 این شورا،درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
ابوطالبى آدرگانى فرزند ابوالقاسم  به شناسنامه 7 در تاریخ 1395/6/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- اکبر ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس 
به شماره شناسنامه یا کدملى 704نسبت به متوفى (فرزند) 2- حسین ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس به شماره 
شناسنامه یا کدملى7 نسبت به متوفى (فرزند) 3- حسن ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا 
کدملى 24 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مهرى ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا کدملى 
5410037154 نسبت به متوفى (فرزند) 5- اکرم ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا کدملى 
226 نسبت به متوفى (فرزند) 6- معصومه ابوطالبى آدرگانى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا کدملى 640 
نسبت به متوفى (فرزند) 7- سرور ابراهیمى اکبرآبادى فرزند اسداله  به شماره شناسنامه یا کدملى27نسبت به 
متوفى (همسر)اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/434 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/7/224
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم بدین وسیله به آقاى مهر ى براهیمى فرزند فعال مجهول المکان ابالغ مى 
گردد که خواهان محمود میرزایى فرزند امان اله به نشانى اصفهان هشت بهشت شرقى ك24 فرعى 3 پ42 
دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ60/000/000 ریال بابت یک فقره چک به این شورا تسلیم که به کالسه 
532/95 ثبت و وقت رسیدگى براى روز سه شنبه مورخ 95/8/11 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده، اینک 
حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
میشود تا از تاریخ انتشار یک ماه با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم حاضر شوید واگر بعدا 
احتیاج به نشر آگهى باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود.م الف: 20492صالحیان 

رئیس دبیرخانه شوراى حل اختالف شهرستان شهرضا/7/460
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم بدین وســیله به آقاى على نورورزى فرزند فعال مجهول المکان ابالغ مى 
گردد که خواهان محمود میرزایى فرزند امان اله به نشانى اصفهان هشت بهشت شرقى ك24 فرعى 3 پ42 
دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ5/400/000 ریال به این شورا تسلیم که به کالسه 534/95 ثبت و وقت 
رسیدگى براى روز سه شنبه مورخ 95/8/11 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده، اینک حسب درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشارآگهى میشود تا از تاریخ انتشار ظرف 
یک ماه با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم حاضر شوید واگر بعدا احتیاج به نشرآگهى باشد 
یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود.م الف: 20493 صالحیان رئیس دبیرخانه  شوراى 

حل اختالف شهرستان شهرضا/7/461
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 874/95 ش ح/5- 1395/8/8 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: حســین صافى دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده فک پالك به طرفیت خوانده نوروزعلى محمدى به شــوراى حل اختالف شعبه 
874/94 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/8/12 ســاعت 8 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 یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت 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: 1966 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/473

ابالغ راي
شماره دادنامه: 950997362350855 شــماره  پرونده: 940998362400521 
شماره بایگانى شعبه: 950360 شاکى: خانم زهرا روحى تجرق فرزند بخشعلى به 
نشانى: اصفهان- اردســتان خ قیام ك 12 بهمن دست چپ منزل اسداله باستان، 
متهم: آقاى محمد یزدانــى فرزند مصطفى به نشــانى مجهول المکان، اتهام ها  : 
1- افتراء 2- توهین به اشخاص عادى 3- مزاحمت براى بانوان و اطفال در اماکن 
عمومى یا معابر، دادگاه با عنایت و مداقــه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم با  استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهامات آقاى محمد 
یزدانى فرزند على متوارى موضوع شکوائیه تقدیمى خانم زهرا روحى فرزند بخشعلى 
دایر بر ایجاد مزاحمت براى بانوان و توهین و ورود به عنف و ایراد افتراء نسبت به 
شاکى همگى در مورخه 30/8/94 با عنایت به شکایت تقدیمى و اظهارات شاکى 
خصوصى بدین شرح که بیان داشته متهم همسر سابق ایشان بوده و با حضور درب 
منزل اقدام به ارتکاب بزه هاى موضوع شکوائیه نموده است، صرفنظر از اطالعات 
مطلعین تعرفه شده مفاد اطالعات و شــهادت داللتى بر تحقق بزه از سوى متهم 
نداشته و شهادت شهود مستند به امور حســبى و از طریق متعارف نبوده و بلحاظ 
عدم حضور شاکى و شهود ایشان در جلسه دادرسى مورخه 31/5/1395 علیرغم 
ابالغ مراتب به ایشان با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده بلحاظ 
عدم کفایت ادله اثباتى وقوع بزه اعالمى و نتیجتًا عدم احراز بزه موصوف مســتنداً 
به اصول سى و شش، ســى و هفت، یکصد و شصت و شش و یکصد و شصت و نه 
قانون اساســى و مواد 2 و 160 و 161 و 162 و 175 و 177 و 180 و 181 و 182 و 
183 و 185 و 187 و 189 و 191 و 192 و 193 و 197 و 199 و 212 و 213  از قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1392 و مواد 4 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 426 و 
431  از قانون آئین دادرسى کیفرى و با تمسک به اصل برائت، حکم بر برائت متهم 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى ظرف موعد بیســت روز پس از ابالغ 
قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 241 بدریان 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان (101 جزایى سابق)/7/216

 احضار
شماره نامه: 9510113732300733 شــماره پرونده: 9509983732300620 
شماره بایگانی شــعبه: 950654 احضار متهم وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى در پرونده کالســه 950654  د4 نظر به اینکه ابراهیم جعفرى فرزند جعفر 
متهم است به مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى نظر به این که مشارالیه در 
نشانى اعالمى شناخته نشده است لذا حسب دستور دادیار محترم شعبه و تقاضاى 
على جعفرى(شــاکى) طبق ماده 115 قانون آئین دادرســى کیفرى دادگاههاى 
عمومى و انقالب مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشاردرج و آگهى 
میشود و بدینوسیله به متهم مذکور ابالغ مى گردد در روز چهارشنبه تاریخ95/8/12 
ساعت8 صبح جهت رســیدگى به اتهام فوق الذکر در دادگســترى نجف آباد در 
کمربندى جنوبى نجف آباد حاضرشود.در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل،دادسرا غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى 
اخذ خواهد نمود. م الف: 2084 شــعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان نجف آباد/7/229
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 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 876/2 فرعى از 876 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدحسن نوریان  فرزند سید مجتبى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى ن امبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2137 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/420       
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 52/64 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى نعمت اله امیرخانى و شریک فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2135 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/421          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 52/8 واقع در قطعه 6  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى نعمت اله امیرخانى و شریک فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیر فته خواهد شد. م الف: 2130 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/422         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 834/2 واقع در قطعه  6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبر رمضان یزدى و غیره فرزند رجبعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2131 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/423 
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك شماره 1813 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید شــهریار نوریان نجف آبادى فرزند مجتبى در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (3 0) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 2134 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/7/424         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 827/1 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالمحمود صالحى نجف آبادى و غیره فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2133 زمانى  رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/425  
تحدید حدود اختصاصى

چــون تحدید حــدود ششــدانگ یــک قطعــه ملــک پــالك شــماره 1249 واقــع در قطعــه 7  نجــف آباد 
بخــش 11 ثبــت اصفهــان که طبــق پرونــده ثبتى بــه نام خانــم طیبــه کبیــرزاده و غیــره فرزند حســین 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید  حــدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/8/3 ســاعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمــل خواهد آمــد و در صورت مصــادف با تعطیلــى عملیات تحدیــد حدودروز بعــد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 2132 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/426          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 52/65 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى نعمت اله امیرخانى و شریک فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى 

(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2136 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/7/427          
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر و مزروعى پالك شماره 463/1 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى رحیمى نجف آبادى و غیره فرزند لطفعلى در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تن ظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2138 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 
نجف آباد/7/428         

حصر وراثت
شماره پرونده: 152/95 رونوشت آگهى حصر وراثت خواهان جواد جعفرى باغملکى دادخواستى مبنى بر انحصار وراثت 
حسن جعفرى باغملکى فرزند جواد به کالسه پرونده 152/95 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن جعفرى باغملکى فرزند جواد به شماره شناسنامه 330 در تاریخ 1394/12/23 در باغملک 
بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جواد جعفرى باغملکى فرزند حسن به ش 10 نسبت 
با متوفى فرزند 2- عباس جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 458 نسبت با متوفى فرزند 3- کریم جعفرى باغملکى 
فرزند حسن ش. ش 21 نسبت با متوفى فرزند 4- بهرام جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 35 نسبت با متوفى فرزند 
5- حمید جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 491 نسبت با متوفى فرزند 6- صفرعلى جعفرى باغملکى فرزند حسن 
ش. ش 401 نسبت با متوفى فرزند 7- ابراهیم جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 20 نسبت با متوفى فرزند 8- بیگم 
جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 1 نسبت با متوفى با متوفى فرزند 9- سمیه جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 
541872500 نسبت با متوفى فرزند 10- جمیله جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 42266 نسبت با متوفى فرزند 
11- امنه جعفرى باغملکى فرزند حسن ش. ش 3 نسبت با متوفى فرزند. م الف: 95/436 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف زیباشهر/7/440
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى 

فاقد سند رسمى ثبت سمیرم
   شماره 1395/17/277602—1395/7/4برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سمیرم به استناد اسناد رسمى مالکیت مشاعى و 
اسناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان محرز گردیده است . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه نسبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نسبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم 

نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
        ردیف الف :

1- برابر راى شماره 139460302014003596 مورخه 1394,07,12 آقاى مسلم پیرمرادیان  فرزند محمد على به ش.م 
1209710196 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 4541 متر مربع قسمتى از پالك 61 فرعى از 105  اصلى واقع در 

سمیرم مزرعه رشان  به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت محمد على پیرمرادیان
2- برابر راى شماره 139460302014005035 مورخه 1394,09,10 آقاى علیرضا پیرمرادیان  فرزند محمد على به ش.م 
1209634619 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 3880 متر مربع قسمتى از پالك 90 فرعى از 105  اصلى 

واقع در سمیرم مزرعه رشان  به موجب مبایعه نامه عادى.از مالکیت علیرضا و محمد على پیرمرادیان
3- برابر راى شماره 139460302014005036 مورخه 1394,09,10 آقاى مسلم پیرمرادیان  فرزند محمد على به ش.م 
1209710196 ششدانگ یک فطعه زمین مزروعى به مساحت 5286,5 متر مربع قسمتى از  پالك 26 فرعى از 105 اصلى 

واقع در بخش ثبتى  سمیرم مزرعه رشان به موجب  مبایعه نامه عادى از مالکیت محمد على پیرمرادیان
4- برابر راى شماره 139460302014006797 مورخه1394,12,10 خانم صدیقه افشارى فرزند محمد کریم به ش.م 
1209632756 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 25085 متر مربع قسمتى از پالك 

77  اصلى واقع در سمیرم مزرعه کته ور به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت بهلول قرقانى
5- برابر راى شــماره 139460302014006799 مورخه1394,12,10  آقاى ابوالقاسم افشارى فرزند حسن به ش.م 
1209068567 موازى سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه باغ   به مساحت ششدانگ 25085 متر مربع قسمتى از 

پالك 77  اصلى واقع در سمیرم مزرعه کته ور به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت بهلول قرقانى
6- برابر راى شــماره 139560302014001104 مورخه1395,03,16 آقاى بهروز عمله حسینى فرزند فرخ به ش.م 
2294864646 موازى ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 6402,2 متر مربع قسمتى از پالك 96  اصلى واقع درسمیرم 

مزرعه سگز به موجب مبایعه نامه عادى از طرف قلندر زاده عمله
7- برابر راى شــماره 139560302014001685 مورخه 1395,04,20 آقاى حسینعلى چتر سیمین فرزند لطف اله به 
ش.م 1209521059 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 9137 متر 
مربع قسمتى از پالك 197  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نرمه سفلى  به موجب مبایعه نامه عادى سهم االرث حیدر قلى 

فرهنگ دره شورى
8- برابر راى شــماره 139560302014001686 مورخه 1395,04,20 خانم زینــب دهقان فرزند عبداالنبى به ش.م 
4650737192 موازى سه دانگ  مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 2597 متر مربع 
قسمتى از پالك 197  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نرمه سفلى  به موجب مبایعه نامه عادى سهم االرث حیدر قلى فرهنگ 

دره شورى
9- برابر راى شــماره 139560302014001687 مورخه 1395,04,20 آقاى محمــود مهرآفرین فرزند لطف اله  به 
ش.م 1209842467 موازى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 2597 متر 
مربع قسمتى از پالك 197  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نرمه سفلى  به موجب مبایعه نامه عادى سهم االرث حیدر قلى 

فرهنگ دره شورى
10- برابر راى شــماره 139560302014001688 مورخه 1395,04,20 خانم لیلــى دهقان فرزند عبدالنبى به ش.م 
4650229200 موازى سه دانگ  مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 9137 متر مربع 
قسمتى از پالك 197  اصلى واقع در سمیرم مزرعه نرمه سفلى  به موجب مبایعه نامه عادى سهم االرث حیدر قلى فرهنگ 

دره شورى
11- برابر راى شــماره 139560302014001927 مورخه 1395,05,02 خانم صفیه کیانى فرزند فیروزعلى به ش.م 
1209203448در موازى یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعى به مساحت ششدانگ 211050 
متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع دربخش 16  سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف ورثه داراب کیانى
مورخــه   139560302014001928 شــماره  راى  برابــر   -12
1209205270 ش.م  بــه  داراب  فرزنــد  کیانــى  الــه  روح  آقــاى   1395,05,02

موازى دو دانگ و هفت صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 211050 متر مربع قسمتى 
از پالك 205  اصلى واقع دربخش 16 سمیرم مزرعه ســنگ سفید وچهل چشمه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

ورثه داراب کیانى
13- برابر راى شــماره 139560302014001929 مورخــه 1395,05,02 آقاى عمار کیانى فرزنــد داراب به ش.م 
1209778068موازى دو دانگ و چهل و سه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 
211050 متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع در بخش 16 سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف ورثه داراب کیانى

14- برابر راى شماره 139560302014001930 مورخه 1395,05,02 خانم صفیه کیانى فرزند فیروزعلى به ش.م 
1209203448در موازى یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت ششدانگ 100000 
متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع دربخش 16 سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف ورثه داراب کیانى 
15-  برابر راى شــماره 139560302014001931 مورخه 1395,05,02 آقاى روح اله کیانى فرزند داراب به ش.م 
1209205270موازى دو دانگ و هفت صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 100000 
متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع در بخش 16  سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف ورثه داراب کیانى
16- برابر راى شماره 139560302014001932 مورخه 1395,05,02 آقاى عمار کیانى فرزند داراب به ش.م 16- 
1209778068در موازى دو دانگ و چهل و سه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 
100000 متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع در بخش 16 سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب 

مبایعه نامه عادى ارثى  از طرف داراب کیانى
17- برابر راى شــماره 139560302014001935 مورخه 1395,05,02 آقاى عمار کیانــى فرزند داراب به ش.م 
1209778068موازى دو دانگ و چهل و ســه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت 
ششدانگ 76625 متر مربع قسمتى از پالك 203  اصلى واقع در بخش 16 سمیرم مزرعه فالرد جان  به موجب مبایعه 

نامه عادى  از طرف داراب کیانى
18- برابر راى شماره 139560302014001936 مورخه 1395,05,02 خانم صفیه کیانى فرزند فیروزعلى به ش.م 
1209203448در موازى یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعى  به مساحت ششدانگ 76625 
متر مربع قسمتى از پالك 203  اصلى واقع دربخش 16 سمیرم مزرعه فالرد جان حنا  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه داراب کیان
19-  برابر راى شــماره 139560302014001937 مورخه. 1395,05,02 آقاى روح اله کیانى فرزند داراب به ش.م 
1209205270موازى دو دانگ و هفت صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به مساحت ششدانگ 
76625 متر مربع قسمتى از پالك 203  اصلى واقع در بخش 16  سمیرم مزرعه فالرد جان حنا  به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف داراب کیانى
20- برابر راى شــماره 139560302014001938 مورخه1395,05,02   آقاى روح اله کیانى فرزند داراب به ش.م 
1209205270موازى دو دانگ و هفت صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 246075 
متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع در بخش 16  سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف داراب کیانى
21- برابر راى شــماره 139560302014001939 مورخه 1395,05,02 آقاى عمار کیانــى فرزند داراب به ش.م 
1209778068موازى دو دانگ و چهل و سه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 
246075 متر مربع قسمتى از پالك 205  اصلى واقع در بخش 16 سمیرم مزرعه سنگ سفید وچهل چشمه  به موجب 

مبایعه نامه عادى ارثى  از طرف داراب کیانى
22- برابر راى شماره 139560302014001940 مورخه1395,05,02  خانم صفیه کیانى فرزند فیروزعلى به ش.م 
1209203448موازى یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ششدانگ 246075 متر مربع 
قسمتى از پالك 205  اصلى واقع دربخش 16 سمیرم مزرعه سنگ سفید و چهل جشمه  حنا  به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف ورثه داراب کیانى
23-  برابر راى شماره 139560302014001943 مورخه 1395,05,03 آقاى نعمت اله پیرمرادیان فرزند ماشاءاهللا 
به ش.م 1209703289 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4405,45 متر مربع 
قسمتى از پالك 1451 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم مزرعه زمین چشمه (تل میدان)  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه اسماعیل پیرمرادیان
24- برابر راى شماره 139560302014001944 مورخه 1395,05,03 آقاى حجت اله پیرمرادیان فرزند ماشاءاهللا 
به ش.م 1209685574 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 4405,45 متر مربع 
قسمتى از پالك 1451 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم مزرعه زمین چشمه (تل میدان)  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه اسماعیل پیرمرادیان
25- برابر راى شماره 139560302014001945 مورخه 1395,05,03 آقاى سعید پیرمرادیان فرزند ماشاءاهللا به ش.م 
1200052961 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 3248,10 متر مربع قسمتى 
از پالك 1453 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم مزرعه زمین چشمه (تل میدان)  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

ورثه اسماعیل پیرمرادیان
26- برابر راى شماره 139560302014001946 مورخه 1395,05,03 آقاى حامد پیرمرادیان فرزند ماشاءاهللا به ش.م 
1209870142موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 3248,10 متر مربع قسمتى 
از پالك 1453 فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم مزرعه زمین چشمه (تل میدان)  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

ورثه اسماعیل پیرمرادیان
27- برابر راى شماره 139560302014001998 مورخه 1395,05,05 خانم لیال موسوى  فرزند سید عبدالعظیم به 
ش.م 1209796759 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2200 متر مربع قسمتى 

از پالك 305  اصلى واقع در سمیرم روستاى چهارراه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف محمد کریم محمد آقایى
28- برابر راى شماره 139560302014001999 مورخه 1395,05,05  آقاى سید غالمحسین موسوى  فرزند سید 
اسکندر به ش.م 1209139553 موازى چهاردانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2200 متر 
مربع قسمتى از پالك 305  اصلى واقع در سمیرم روستاى چهارراه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف محمد کریم 

محمد آقایى
29- برابر راى شماره 139560302014002004 مورخه 1395,05,05 آقاى سید غالمحسین موسوى  فرزند سید 
اسکندر به ش.م 1209139553 موازى چهاردانگ  مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2415 
متر مربع قسمتى از پالك 305  اصلى واقع در سمیرم روستاى چهارراه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سرتیپ 

محمد آقایى
30- برابر راى شماره 139560302014002005 مورخه1395,05,05  خانم لیال موسوى  فرزند سید عبدالعظیم به 
ش.م 1209796759 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 2415 متر مربع قسمتى از 

پالك 305  اصلى واقع در سمیرم روستاى چهارراه  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سرتیپ محمد آقایى
31- برابر راى شماره 139560302014002208 مورخه1395,05,18  آقاى حسن طغرائى سمیرمى   فرزند حسینعلى 
به ش.م 120070410 موازى ششدانگ یک باب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 286,65 متر مربع قسمتى از پالك 
2242فرعى از 1  اصلى واقع در سمیرم خیابان شــیخ کلینى روبرو سالن عد الت   به موجب سند انتقال رسمى شماره 
5751دفتر 353 سمیرم موازى 287 سهم مشاع از طرف على اکبر خادمى مورد ثبت صفحه 181 دفتر 90 امالك به نام 
متقاضى و باقید به اینکه طى نامه  بانک مسکن سمیرم کل پالك به موجب سند شماره 11111مورخ 94,4,22دفتر 377 

سمیرم در رهن بانک مسکن سمیرم مى باشد.
32- برابر راى شــماره 139560302014002282 مورخه 1395,05,24 خانم آذر  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573512موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ5377,25 مترمربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
33- برابر راى شماره 139560302014002283 مورخه 1395,05,24 خانم پریوش بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573504 در موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ5377,25 
متر مربع قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت 

علمدار بهرامى
34- برابر راى شماره 139560302014002284 مورخه 1395,05,24 آقاى مصطفى  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1198491248 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ5377,25 متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
35- برابر راى شماره 139560302014002285 مورخه 1395,05,24 آقاى فرهاد  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573520 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ5377,25 متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
36- برابر راى شــماره 139560302014002286 مورخه 1395,05,24 خانم آذر  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573512موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ9562 متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
37- برابر راى شماره 139560302014002287 مورخه 1395,05,24 خانم پریوش بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573504 در موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ9562 متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
38- برابر راى شماره 139560302014002288 مورخه 1395,05,24 آقاى مصطفى  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1198491248 در موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ9562 متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
39- برابر راى شماره 139560302014002289 مورخه 1395,05,24 آقاى فرهاد  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573520 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ9562 متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
40- برابر راى شــماره 139560302014002290 مورخه 1395,05,24 خانم آذر  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573512 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1178,8 متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
41- برابر راى شماره 139560302014002291 مورخه 1395,05,24 خانم پریوش بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573504 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1178,8 متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
42- برابر راى شماره 139560302014002292 مورخه 1395,05,24 آقاى مصطفى  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1198491248 ر موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1178,8 متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
43- برابر راى شماره 139560302014002293 مورخه 1395,05,24 آقاى فرهاد  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573520 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1178,8 متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
44- برابر راى شــماره 139560302014002294 مورخه 1395,05,24 خانم آذر  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573512 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1224,9متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
45- برابر راى شماره 139560302014002295 مورخه 1395,05,24 خانم پریوش بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573504 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1224,9 متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
46- برابر راى شماره 139560302014002296 مورخه 1395,05,24 آقاى فرهاد  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1209573520 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1224,9متر مربع 
قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  به موجب مبایعه نامه عادى ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
47- برابر راى شماره 139560302014002297 مورخه 1395,05,24 آقاى مصطفى  بهرامى  فرزند علمدار به ش.م 
1198491248 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ1224,9متر مربع 

قسمتى از پالك 254  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سیاه گلک  ارثا از مالکیت علمدار بهرامى
48- برابر راى شماره 139560302014002304 موررخه 1395,05,24 خانم مهین قرقانى  فرزند بهرام به ش.م 
1209079208 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 10920 متر مربع قسمتى از 
پالك 71  اصلى واقع در سمیرم مزرعه تنگ تیر  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت غالم حسن قرقانى
49- برابر راى شماره 139560302014002305 مورخه 1395,05,24 آقاى رحمن قرقانى  فرزند غالمحسین به 
ش.م 2293813711 موازى پنج  دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 10920 متر مربع 
قسمتى از پالك 71  اصلى واقع در سمیرم مزرعه تنگ تیر  به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت غالم حسن قرقانى.

50- برابر راى شــماره 139560302014002308 مورخــه1395,5,24 خانم رقیه آقائــى فرزند قربان به ش.م 
1209649594 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138,50  متر مربع قسمتى از پالك 930 فرعى از یک  اصلى واقع 

در سمیرم کوچه خواجگان به موجب مبایعه نامه عادى از ورثه غالمعلى صادقى. 
51- برابر راى شماره 139560302014002499 مورخه 1395,06,17 آقاى مسلم پیرمرادیان فرزندمحمد على به 
ش.م 1209710196 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1193,5 متر مربع قسمتى از پالك 98 فرعى 
از 105  اصلى واقع در سمیرم مزرعه رشان  به موجب مبایعه نامه عادى.  از مالکیت محمد على پیرمرادیان تاریخ انتشار 
نوبت اول:1395/7/10 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1395/7/26م الف: 890 محمد زمانى   کفیل ثبت اسناد و امالك 

سمیرم7/452 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/2787520- 95/7/6 آقاى رسول صالحى نجف آبادى فرزند مصطفى به استناد یک  برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاپئ شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره431/55 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 293 دفتر 392  امالك 
ذیل 94334 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد موجب سند رسمى دفترخانه نجف آباد وبه او انتقال 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده.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 کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2147 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/7/459

نویســنده اى آلمانى در کتاب خود مدعى شده    تابناك |
اســت که ارتش آلمان نازى در طول جنگ دوم جهانى از مواد 
مخدر استفاده کرده است.«نورمن اولر» در کتاب خود خاطرنشان 
کرده است که ارتش آلمان از ســال 1933 از ماده مخدر و نشاط 
آور «مت آمفتامین» استفاده کرده است.بر اساس گزارش دیلى 
میرور،این قرص ها در  آن زمان به پروتئین معروف و تولید شرکت 
Temmler Werk بود و «قرص هاى جرأت» از آن تولید 
شد. به نوشته این گزارش، در آن ایام ارتش آلمان 35 میلیون قرص 
جرأت دریافت کرده بود.نویسنده این کتاب مى افزاید: «آلمان، 
فرانسه را با مت آمفتامین اشغال کرد و "هیتلر" نیز مواد مخدر نشاط 
آور مصرف مى کرد». در این کتاب آمده است که هیتلر سال 1941 
از «تئودور هلبرن موریل»، پزشک خود، ماده «اکسى کدون» را 
که نوعى مسکن و تحریک کننده مغز بود، دریافت مى کرد. اولر 
مدعى شده است که هیتلر در پایان عمر خود مخلوطى از اکسى 

کدون و کوکائین استفاده مى کرد.

  آریا | اعتماد مردم فرانســه به دولتمردان این کشــور 
همچنان رو به کاهش است.

بر اساس نتایج نظرســنجی مؤسســه «هریس اینتر اکتیو» 
Harris interactive که روز چهارشــنبه هفته گذشته 
منتشر شد فقط 18 درصد از مردم فرانسه به عملکرد «فرانسوا 

اوالند» رئیس جمهوري و شیوه اداره کشور اعتماد دارند.
81 درصد از فرانســوي ها نارضایتی خود را از عملکرد فرانسوا 
اوالند و 77 درصد از عملکرد « مانوئل والس» نخســت وزیر 
اعالم کرده اند.در میان اعضاي حزب حاکم (سوسیالیست) 63 
درصد رویکرد فرانســوا اوالند را تأیید کرده اند و مانوئل والس 
نخســت وزیر از اعتماد 56 درصد از سوسیالیست ها برخوردار 
شده است.  این نظرســنجی طی تاریخ هاي 20 تا 22 سپتامبر 

انجام شده است.

نتایــج یــک     تسنیم|
گزارش جدید نشان مى دهد که بیش 
از یک میلیون زن فقیــر بریتانیایى 
با خشونت و بدرفتارى گسترده اى 

روبه رو هستند.
نخستین گزارش ائتالف موسوم به 
«ایجندا» متشکل از 60 گروه فعال 
در زمینه حقوق زنان و دختران حاکى 
است که بیش از یک میلیون زن فقیر 
در بریتانیا با خشونت و بدرفتارى روبه رو هستند و این مسئله احتمال خودکشى، بى خانمانى و مبتال 

شدن به بیمارى هاى روانى را افزایش داده است.
در این گزارش آمده است: زنانى که در فقر هستند بیشتر از ســایر زنان بریتانیایى در معرض انواع 

بدرفتارى و خشونت قرار دارند.
«کاترین ساکس جونز» مدیر ائتالف ایجندا تأکید کرد: ارتباط بین خشونت و فقر در زندگى زنان، 
تعجب آور نیست. چیزى که تعجب برانگیز است، آن است که زندگى زنانى که با فقر و خشونت روبه رو 
هستند، چقدر دشوار است.بر اساس این گزارش، 14 درصد زنانى که در فقر زندگى مى کنند، با بدترین 

نوع خشونت ها و بدرفتارى ها روبه رو مى شوند که این خشونت ها شامل خشونت جنسى نیز هست.

نامزد جمهوریخواه انتخابات 2016 ریاســت جمهورى 
آمریکا مى گوید موتور جســتجوى اینترنتى گوگل در 
مسیر انتشــار اخبار بد درباره «هیالرى کلینتون»، مانع 

ایجاد مى کند.
به گزارش فارس، «دونالد ترامپ» در اظهارنظرى درباره 
گوگل گفته اســت که موتور جســتجوى اینترنتى این 

شرکت از کلینتون حمایت و حفاظت مى کند.
در حالى که مبارزات انتخاباتــى دو نامزد جمهوریخواه 
و دموکرات انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا براى 
حضورى قوى تر در انتخابات سراسرى 18 آبان ماه شدت 
گرفته، دونالد ترامپ که بارها از جانبدارى رســانه هاى 
جریان اصلى از هیالرى ســخن گفته، این بار گوگل را 

هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه هفته پیش، طى سخنرانى در 
جمع حامیانش در «ویسکانسین»، غول اینترنتى آمریکا 

را به حمایت و حفاظت از هیالرى کلینتون متهم کرد.
نامزد جمهوریخواه انتخابات 2016 ریاســت جمهورى 
آمریکا تأکید کرده که شرکت گوگل به منظور حمایت 
و حفاظت از رقیب دموکرات او، در «نتایج جستجوهاى 

اینترنتى» دستکارى مى کند.
ترامپ گفت: «نتیجه تازه ترین نظرسنجى گوگل نشان 
مى دهد ما با 2 درصد در سراسر کشور از هیالرى پیش 
هستیم و این علیرغم این حقیقت انجام شده که موتور 
جستجوى گوگل در حال سرکوب و اختالل در روند انتشار 

اخبار بد درباره هیالرى کلینتون بوده است.»

اگر رأى ندهید به نفع ترامپ است
در همین حال «باراك اوباما» بــه دنبال افزایش میزان 
مشارکت آمریکایى هاست تا شرایط کلینتون را بهبود 

بخشد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا حمایت گسترده اى از هیالرى 
کلینتون نامزد حزب دموکرات را خواستار شد و اعالم کرد 
شــرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهورى هشتم 
نوامبر زمینه را براى پیروزى دونالد ترامپ جمهوریخواه 
فراهم مى کند که شایســتگى الزم را براى این سمت 

ندارد.
به گزارش خبرگزارى صدا وسیما، اوباما همچنین با اشاره 
به «گرى جانســون» (حزب لیبرال) و «جیل استین» 
(حزب سبزها) گفت: « اگر شما به نامزد حزبى که بخت 

پیروزى ندارد رأى بدهید آن رأى به نفع ترامپ است.» 
اوباما در تالش براى بسیج کردن کسانى  که دو بار به او 
رأى دادند و در نظرســنجى ها عالقه کمى به وزیر امور 
خارجه پیشین نشــان دادند زیرا او را فردى محاسبه گر 
مى دانند تا صادق، گفت: «هر آنچه ما از هشت سال قبل 
انجام دادیم در این انتخابات به چالش کشیده مى شود. »

معــاون وزیــر امور    مهر |
خارجه روســیه تصریــح کرد که 
مکانیســم هاى منحصــر به فرد 
همکارى و روابط مبتنى بر اعتماد 
میان رهبران روسیه و چین، روابط 
دو کشور را به باالترین سطح خود 
در طول تاریخ دو کشور رسانده است.
 «ایگور مورگولــوف» معاون وزیر 
امور خارجه روســیه  همچنین ابراز 

امیدوارى کرد که روابط دوجانبه مسکو- پکن در ابعاد مختلف گسترش یابد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در شصت و هفتمین سالگرد تأسیس جمهورى خلق چین اظهار 
داشت: «روسیه صادقانه از دستاوردها و موفقیت هاى چین که شریک استراتژیک دوجانبه و بین 
المللى ماست، خوشحال است. ما صادقانه قدردان روابط خود با جمهورى خلق چین هستیم و این 

روابط را بهترین روابط در طول تاریخ [روابط دو کشور] مى دانیم.»
مورگولوف در ادامه افزود که «عامل تعیین کننده در موفقیت این روابط پایه گذارى تماس هاى 
منظم و مبتنى بر اعتماد میان رهبران دو کشور و شکل گیرى مکانیسم هاى همکارى است که در 

روابط کشورهاى ما با سایر کشورها وجود ندارد».
گفتنى است که در ماه مى گذشته نیز «سرگئى الوروف» وزیر امور خارجه روسیه وضعیت همکارى 

میان مسکو و پکن را بهترین نمونه از روابط بین کشورها توصیف کرد.

مصرف مواد مخدر 
توسط  هیتلر و سربازان نازى 

تداوم کاهش 
اعتماد مردم فرانسه به دولت

ترامپ، موتور جستجوى معروف را به یکجانبه نگرى در انتخابات متهم کرد 

گوگل طرفدار کلینتون است!

روابط کنونى مسکو- پکن در بهترین سطح 

رنج خشونت  یک میلیون زن فقیر در بریتانیا 




