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معاون وزیر نیرو گفت: اگر استفاده بیش از 60 درصد منابع 
آبى را حداکثر میزان استفاده از منابع آبى هر کشور در نظر 
بگیریم، ما در حدود 76 درصد از این منابع آبى را استفاده 

کرده ایم که این یک فاجعه است.
رحیم میدانى با بیان اینکه منابع زیر زمینى به دلیل فشار 
بر منابع آبى کشور مختل شده است، گفت: رسیدن به مرز 
استفاده 40 درصد از منابع آبى دشوار است و ما براى رسیدن 

به حدود 69 درصد هدفگذارى کرده ایم که با توجه به اینکه 
شغل اصلى ایرانیان کشاورزى است نمى توان بدون ایجاد 

اشتغال جایگزین، استفاده از منابع آبى را به حداقل رساند.
وى ادامه داد : وضعیت در بخش آب هــاى زیر زمین از 
منابع آبى سطحى بدتر است. ما کم کم داریم منابع آبى 
را از دست مى دهیم بنابراین باید شب و روز روضه منابع 

زیر زمینى را بخوانیم.

باید شب و روز روضه منابع زیر زمینى آب  را بخوانیم 

ترس از هوش مصنوعى را کنار بگذاریم

آغازنمایشگاه 
فرش دستباف از امروز

نوزدهمین نمایشــگاه تخصصى-صادراتى فرش 
  carpex  2016  دستباف ( ایران-اصفهان) با برند
از امروز 14 آذر ماه در محل برگزارى نمایشگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرستان، آغاز به کار 

مى کند ...

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

نوجوان  افغان جسد مادرش  را آتش  زدزندگى در دهکده گرگ ها!
فضاى کافه پر از دود قلیان بود، کافه هاى این منطقه از شیراز بیشتر 
به صورت باغ هستند و موسیقى زنده دارند، پر از دختر و پسرهاى جوانى 
که قلیان سفارش اولیه آنهاست و مى توانند به راحتى هر نوع دخانیاتى 
را مصرف کنند. سه روز بود که براى دیدنش به اینجا مى آمدم، شنیده 

بودم گاهى غیبش مى زند ...

معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى پایتخت از دســتگیرى 
نوجوان معتاد به حشیش که اقدام به قتل و سوزاندن جسد مادرش 
کرده بود، خبر داد.در تاریخ 21 آبان ماه امســال یکى از اتباع افغانى 
مقیم ایران با مراجعه به کالنترى 151 یافت آباد به مأموران اعالم 

کرد که ...

 نمایشگاه طراحى لباس استان اصفهان
 دى ماه برگزار مى شود دى ماه برگزار مى شود
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معوقه 49 هزار میلیارد ریـالى  
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تمدید تحریم ها
بى اعتبارى 

آمریکا را 
نشان 

مى دهد

روایت زنگنه از 
توافق نفتى
 در اوپک
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ذوب آهن روى ابرها، 
سپاهان در مخمصه ! زىاست نمى توان بدون ایجاد 

منابع آبى را به حداقل رساند.
بخش آب هــاى زیر زمین از 
ت. ما کم کم داریم منابع آبى 
ن باید شب و روز روضه منابع 

مایشگاه 
اف از امروز

خصصى-صادراتى فرش 
carpex  2016  6ن) با برند

ل برگزارى نمایشگاه هاى 
آغاز به کار  پل شهرستان،

نما نما

سپاهان در مخمصه !
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حجم مطالبه هاى سیستم بانکى استان اصفهان تا پایان شهریور اعالم شد

4

ی داری زپش و ی  داری زپش و  
  

ام آر آى ام آر آى 
سى تى اسکن سى تى اسکن 

رادیولوژى دیجیتال رادیولوژى دیجیتال 
سونوگرافى ساده و رنگىسونوگرافى ساده و رنگى

ماموگرافى دیجیتال ماموگرافى دیجیتال 
پانورکس و سفالومترى پانورکس و سفالومترى 

سنجش تراکم استخوان سنجش تراکم استخوان 
نمونه بردارى نمونه بردارى 

و کلیه اقدامات مداخله اىو کلیه اقدامات مداخله اى
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سنجش تراکم استخوان با بهترین دستگاه روز سنجش تراکم استخوان با بهترین دستگاه روز دنیادنیا
  (هالـــوژیک امریکا)(هالـــوژیک امریکا)

 اولین مرکز فوق تخصصى تصویربردارى دیجیتال  اولین مرکز فوق تخصصى تصویربردارى دیجیتال 
در استان اصفهاندر استان اصفهان

باحضور آقایان: دکتر امیر على یزدانى، دکتر حمیدرضا مهاجرى، دکتر رامبد صلوتى
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وزیر نفت با اشاره به نیاز مبرم عربستان به افزایش قیمت 
نفت گفت: درك اعضاى اوپــک از وضعیت فعلى بازار 
نفت و اجتناب از تصمیم گیرى سیاســى منجر به شکل 

گیرى توافق  شد.
به گزارش مهر، بیژن زنگنه درباره دالیل موفقیت ایران 
در اجالس اوپک گفت: در تاریخ اوپک روســیه هرگز با 
این اجالس همکارى نداشته اســت. اما در نشست روز 
چهارشنبه روسیه با تصمیم اعضاى اوپک همراهى کرد.

زنگنه ادامه داد: خوشبختانه با سرسختى و مواضع منطقى 
و استدالل هایمان به توافق رسیدیم که ایران کاهشى 
در تولیدات نفتى اش نداشته باشــد و صادراتمان را نیز 

افزایش دهیم. روسیه هم این موضوع را پذیرفت و پوتین 
رئیس جمهور این کشور در گفتگو با دکتر روحانى اعالم 
کرد روسیه صد هزار بشکه از تولید نفت خود را  کاهش 

مى دهد.
وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که عربستان با توجه به 
مواضع سرســختانه خود، چطور با این موضوع موافقت 
کرد، افزود: مهمترین چیزى که در معادالت بین المللى 
اثر دارد، قدرتى است که مذاکره کننده پاى میز مذاکره 
دارد. ، ما نزدیک به یکسال است داریم کلنجار مى رویم؛  
همه باید به نوعى سعى کنیم به تفاهماتى در عین رقابت 

برسیم. عربستان هم نیاز داشت قیمت نفت باال برود.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تمدید تحریم ها ضد 
ایران از نظر جامعه بین المللى بى اعتبارى دولت آمریکا 

را نشان مى دهد.
به گزارش میــزان، محمد جواد ظریــف در بدو ورود به 
فرودگاه ایندرا گاندى دهلى نو گفت: تمدید تحریم ها ضد 
ایران از نظر جامعه بین المللى بى اعتبارى دولت آمریکا  

را نشان مى دهد. 
وى با بیان اینکه آمریکا برخالف تعهدات خودش عمل 
مى کند، اظهار داشــت: همانطور که در گذشته مقامات 
آمریکایى موظف بودند اجراى تحریم ها را متوقف کنند 
اکنون هم اجرا متوقف اســت و شرایط براى کشورهاى 

ثالث تفاوتى ندارد. 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: کارى که 
کنگــره آمریــکا کــرده اســت در صورتــى کــه به 
امضاى رئیس جمهــور آمریکا هم برســد اثر اجرایى 

ندارد. 
 ظریف با بیان اینکه مــا نیازى نداریم کــه با مقامات 
هند، چین و ژاپن درباره این اقــدام آمریکا وارد گفتگو 
شــویم ، گفت: کارآفرینان این سه کشــور تمایل دارند 
در ایران ســرمایه گذارى کنند و ایــن تصمیم آمریکا 
اثرى بر ســرمایه گــذارى ایــن کشــورها در ایران

 ندارد.

روایت زنگنه از 
توافق نفتى در اوپک

تمدید تحریم ها، بى اعتبارى 
آمریکا را نشان مى دهد

تسلیم استوارنامه با کالسکه!
  جام جم آنالین| سفیر جدید ایران در لندن، 
استوارنامه خود را با کالسکه سلطنتى و بعد از تشریفات 
خاصى به ملکــه انگلیس تقدیم کــرد. دکترحمید 
بعیدى نژاد روند تشریفات تســلیم استوارنامه خود را 
اینچنین در صفحه اینستاگرام خویش مطرح مى کند:
« در مالقاتى که با ملکــه الیزابت در کاخ باکینگهام 
صورت گرفت استوارنامه خود را رسمًا به وى تقدیم 
نمودم. انگلستان کشور ســنت ها و پروتکل هاست 
و طبیعتًا این دیدار و تحویل اســتوارنامه نیز داراى 
پروتکل هــاى مخصوصى اســت. کالســکه هاى 
مخصوص ســلطنتى براى بردن ســفرا و همسران 
آنها به اقامتگاه سفیر رفته و سپس با طى کل مسیر 
به کاخ ملکه وارد مى شوند. ملکه انگلستان به گرمى 
استوارنامه را که به امضاى ریاست محترم جمهورى 
رســیده بود، دریافت کرد و ابراز امیدوارى نمود که 
ارتقاى جدید روابط دو کشور باعث گردد که همکارى 
انگلستان و جمهورى اســالمى ایران هر چه بیشتر 

منافع دو ملت را در بر داشته باشد.»

10 کشور آماده حمله به ایران!
  جام نیوز| وبســایت خبرى «مصرالیوم» 
گزارش داد: «ایران در حالى ســیطره خود را بر تنگه 
هرمز اعالم کرده اســت که این گــذرگاه راهبردى 
مهمترین نقطه ناوبرى بین المللى در خلیج [فارس] 
است.» مصرالیوم در ادامه افزود: «محدودیت ایجاد 
کردن و بستن تنگه هرمز که منبع ثروت و شکوفایى 
بسیارى از کشورهاســت، نتایج مصیبت بارى براى 
همه در پى خواهد داشت. شش کشور عربى شوراى 
همکارى در کنار ایتالیا، یونان، اســپانیا و چین آماده 
هستند تا علیه ایران وارد عمل شــوند تا مبادا منافع 

حیاتى آنها با خطر مواجه شود.»

پیامک جدید روحانى به مردم
  ایسنا| دفتــر معاونــت حقوقى ریاســت 
جمهورى با ارسال پیامک هایى از سوى اپراتورهاى 
مختلف تلفن همراه ضمن تبریک 12 آذر، ســالروز 
تصویب قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران متن 
این قانون را به نوعى در اختیار و دسترس مردم قرار 
داده است.  با وجود ارسال چندین باره پیامک از سوى 
ریاست جمهورى براى مردم معلوم نیست دولت در 
قبال ارسال این پیامک ها هزینه اى به اپراتورهاى 
تلفن همراه مى پردازد یا این موضوع به شکل تکلیف 
برعهده اپراتورها گذاشته شــده و پس از اقدام به آن 

براى آنها امتیاز خاصى درنظر گرفته مى شود.

بازداشت 2 کارمند اختالسگر
  میزان| دادســتان عمومى و انقالب مرکز 
استان قزوین از دستگیرى دو نفر از کارمندان اداره کل 
بنیاد مسکن استان قزوین به اتهام اختالس و تصرف 
غیرقانونى در اموال دولتى خبر داد.حجت االســالم 
و المسلمین صادقى نیارکى در تشریح جزئیات این 
پرونده اظهار داشت: این کارمندان متخلف با تصرف 
غیرقانونى دستگاه ها و ماشین آالت بنیاد مسکن که 
در اختیار داشتند با پیمانکاران قرارداد منعقد مى کردند 
و وجوه دریافتى را به حســاب اداره واریز نمى کردند.  
وى در ادامه افزود: به عنــوان مثال متخلفان با یک 
پیمانکار قراردادى  با مبلــغ صدمیلیون منعقد کرده 
اما به اداره مربوطه مبلغ ده میلیون اعالم مى کردند. 

حکم اعدام «زنجانى» تأیید شد 
معاون نظارت دیوان عالى کشور از تأیید حکم اعدام 

بابک زنجانى در دیوان عالى خبر داد.
به گزارش انتخاب، غالمرضا انصارى تصریح کرد: 
حکم اعدام مهدى شــمس و حمید فــالح هروى 
متهمان ردیف دوم و سوم نقض و به شعبه هم عرض 
ارجاع شد.دى ماه ســال 93 بود که سخنگوى قوه 
قضائیه در نشست خبرى خود با خبرنگاران از صدور 
قرار مجرمیت بابک زنجانى خبــر داد و گفت: قرار 
مجرمیت بابک زنجانى دوهزار صفحه اســت و باید 
هر صفحه مطالعه شــود و زمان مى برد تا تأیید شود 
و پرونده بسیار سنگین و شامل 209 جلد است که با 

ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.

توئیتر

به گــزارش خبرآنالین برنامه «بــدون تعارف» بخش خبــرى20:30 به 
سراغ عباسعلى کدخدایى ســخنگوى شــوراى نگهبان رفته بود تا بدون 
تعارف خود را با ســخنگویى کــه تصمیم گیــرى ها در محــل کارش 
خصوصًا در زمــان انتخابات بازتاب هــاى موافق و مخالــف را به همراه 
دارد گپ و گفتى داشــته باشــد. بخش هایــى از این گفتگــو را در ادامه

 بخوانید؛
 علت عالقه خاص آقاى جنتى به جنابعالى چیست؟

نمى دانم ولى در جایى عرض کردم شاید بخاطر اینکه من حرف ها را صریح 
و پوست کنده مى زنم و ایشان هم اگر حرف منطقى باشد مى پذیرند از این 

جهت فکر مى کنم که عالقه ایشان زیادتر شده است.
آقاى جنتى اهل شوخى هستند؟

نکاتى گاهى مطرح مى شود مزاحى مى شود گاهى هم مطالبى که درباره 
ایشان مطرح مى شود را خدمت ایشان مى بریم.

مطالبى که در فضاى مجازى است؟
بله. من خودم گاهى مى برم ایشــان هم خنده اى مى کنند و از کنارش مى 

گذرند.
حقوق اعضاى شوراى نگهبان چقدر است؟ 

نزدیک چهار تا پنج میلیون.
پرچالش ترین مقطع شوراى نگهبان از نگاه شما چه 

مقطعى بود؟
ریاست جمهورى سال 88 که آن فتنه ایجاد شد از موارد دشوراى بود که در 

شورا شاهد بودیم.
در انتخابات اصفهان، وقتى صالحیت آن فرد مشخص 
شده چطور مى شود بعد از رأى آوردن رد صالحیت 

شود؟
در شــوراى نگهبان تا قبــل از تصویــب اعتبارنامه ها بررســى صحت 
حوزه هــاى انتخابیه را داریــم و آن زمان گویا مدارکى رســیده که اعالم 
نظر کرده اســت کــه صحــت انتخابات نســبت بــه این فــرد ابطال 

مى شود.
پس مسبوق به سابقه بوده است.

بله. در دوره اى که من بودم در مجالس هفتم و هشتم هم این موارد بود.
 هنوز هم پراید سوار مى شوید؟

پراید را دارم ولى براى کارهاى شورا از ماشین شوراى نگهبان استفاده مى 
کنم.

پراید را براى اینکه حاشــیه ایجاد نشود سوار مى 
شوید یا...

نه.ماشین دم دستى من است و راحت تر است.
ماشین دوم دارید؟

نه ندارم. خانواده ام دارند.
شوراى نگهبان تا حاال اشتباه کرده است؟

بله. انسان جایى باشد و اشتباه نکند.
آیا اعالم هم کرده است؟

بله. خود من چندبــار اعالم کردم اگر اشــتباهى کــردم عذرخواهى مى 
کنیم و اگر جبران پذیر باشــد حاضریم جبران کنیم. دبیر شوراى نگهبان 
یکى دوبار در خطبــه هاى نماز جمعــه حاللیت طلبیدنــد و عذرخواهى 

کردند.
تفریح و سرگرمى شخصى دارید؟

از بچگى خیلى اهل تفریح نبودیم. تفریح جزو  زندگى در گذشته نبود تفریح 
االنم کتاب خواندن است.

مرتضى الویرى در بازگویى خاطراتش از دوستى با حسین شریعتمدارى 
مى گوید. بخش هایى از گفتگوى خبرآنالین با نماینده ادوار مجلس را 

در ادامه بخوانید؛
شما در دوران دبیرستان و زمانى که مبارزاتتان 
را شــروع کردید،  رفیق صمیمى اى داشتید که 
اکنون به لحاظ سیاسى فاصله زیادى با شما دارد. 
رابطه شما با آقاى حسین شریعتمدارى امروز 

چگونه است؟
هنوز هم با هم دوست هستیم و هر از چندگاهى همدیگر را مى بینیم و با 
دوستان قدیمى شامى  مى خوریم. البته براى اینکه دعوایمان نشود سعى 
مى کنیم از خاطره ها و گذشته ها صحبت کنیم و از موضعگیرى هاى 

سیاسى پرهیز کنیم.
ایشان دماوندى است و من هم دماوندى. قبل از انقالب فعالیت هاى 
مذهبى انقالبى در دماوند داشتیم و در برابر مذهب سنتى رایج در آن 
مقطع،  چهره هایى مانند شهید باهنر، شهید شرافت، امامى کاشانى و 
 هاشمى رفسنجانى را به دماوند مى بردیم و مرجعیت امام خمینى(ره) را 
تبلیغ مى کردیم. در تهران هم عالوه بر فعالیت هاى سیاسى یا مذهبى 
رابطه دوستانه صمیمى و مستمر داشتیم. در آن فضا با هم کار مى کردیم 
و به خوبى یکدیگر  را مى شــناختیم. اما بعد از انقالب ایشــان مسیر 
دیگرى را طى کرد که دیدگاه هایش با ما و تعداد زیادى از دوستان ما 
متفاوت شد اما االن چون هم او مرا قبول دارد که فردى معتقد به مبانى 
اسالمى  و منافع ملى هستم و هم من درباره او این باور را دارم،  فقط با 

هم مى نشینیم و سعى مى کنیم وارد مسائل روز نشویم.
آقاى شریعتمدارى هیچوقت هم علیه شما مطلبى 
ننوشتند. حتى در ســال 88 اسامى  افرادى که 
فعالیت بسیار کمترى از شما داشتند اسمشان در 
کیهان درج شد اما مرتضى الویرى مورد غضب 

شریعتمدارى قرار نگرفت.
بله همینطور است. علتش هم این است که ایشان با هر دلیلى که حساب 
کنید بسیارى از اصالح طلب ها را عضو فتنه یا جاسوس مى داند اما در 

مورد من چون از دوران نوجوانى شناخت دارد و مى داند که من جاسوس 
یا فتنه گر یا بى دین نیستم،  چیزى نمى گوید و نمى نویسد. من علیرغم 
اینکه سلیقه هاى آقاى شریعتمدارى را اصًال نمى پسندم و فکر مى کنم 
اشــتباهات زیادى انجام مى دهد اما او را یک فرد مذهبى و پایبند به 
یکسرى اصول مى دانم اما احساس مى کنم در مصادیق همان اصول 

دچار اشتباه شده است.
مصادیق را به ایشان مى گویید؟

عرض کردم ما وقتى کنار هم هستیم براى اینکه دعوایمان نشود سعى 
مى کنیم وارد مسائل جارى نشویم.

دیدارهایتان مداوم است؟
نه چندان.

حسین شریعتمدارى شانزده هفده ساله در ذهن 
شما چگونه شخصیتى است؟

نوجوان بســیار گرم و بامحبتى بود. رفیق و دوست بود. در فضایى که 
برخى جوانان به مسائل غیراخالقى آلوده مى شدند،  او به عنوان جوان 

سالم و مهذب شناخته شده بود.
در آن زمان همینقدر بى پروا سخن مى گفت؟

در مقابل مارکسیست ها و غیرمذهبى ها همینگونه بود، برخوردهایش 
تند بود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى منتخب آمریکا در شهر 
سینسیناتى واقع در ایالت اوهایو در جمع طرفداران خود 
سخنرانى کرد. این سخنرانى در ادامه تور «سپاسگزارى» 
آقاى ترامپ است که همین روز در ایالت ایندیانا آغاز شد. 
دونالد ترامپ در جمع بزرگ طرفداران خود اســتادیوم 
سینسیناتى گفت: سیاست جدیدى را در حوزه سیاست 
خارجى خواهیم داشت. سیاست ما این است؛ براندازى 
حکومت ها را متوقف مى کنیم، هدف ما ثبات اســت نه 
ایجاد آشوب. هدف ما ساخت کشــورمان است. ترامپ 
گفت: تنها شــش هزار میلیارد دالر در خاورمیانه هزینه 

کرده ایم و وضعیت آنجا از همیشه بدتر است. 
این سخنان ترامپ در حالى عنوان مى شود که به گزارش 
جام نیـوز، روزنامه االهرام  مصر مدعى رونمایى از طرح 
پنج مرحلــه اى ترامپ براى براندازى نظام ایران شــد 
و نوشــت: «ترامپ به زودى وارد معرکه سختى با ایران 
خواهد شد. او قصد دارد با یک طرح پنج مرحله اى، نظام 
ایران را ساقط کند. مرحله اول اینکه تحریم ها علیه ایران 
را با هدف ضعیف کردن نظام این کشور تشدید خواهد 
کرد. دوم اینکه شرکت هایى که با ایران در تعامل هستند 
را تحریم مى کند. اینها بخشى از برنامه هاى ترامپ براى 

براندازى نظام ایران هستند.»
این روزنامه افزود: «اما مرحله ســوم اینکــه ترامپ با 
دستکارى توافق هســته اى یا لغو آن، آرزوهاى ایران 
را براى باال بــردن توان خود بر باد خواهــد داد، چهارم 
اینکه براى ســاقط کــردن نظام ایــران حمایت همه 
جانبه از معارضان این کشــور خواهد کــرد اما مرحله 
پنجم اینکــه نظام ایران را آنقدر بخاطر موشــک هاى 
بالستیک و مسئله حقوق بشر تحریم مى کند تا فرصت 
عکس العمل پیشدستانه در مقابل ساقط شدن نظام را از 

این کشور بگیرد.»
االهرام ادامه داد: «رئیس جمهور منتخب آمریکا تأکید 
کرده است که دستور شلیک مستقیم به شناورهاى ایرانى 
که سر به ســر ادوات نظامى آمریکا در آب هاى منطقه 
مى گذارند، خواهد داد که این مســئله نیز به نوبه خود 

اختالفات دو کشور را وارد فاز جدید خواهد کرد.»

فیلم ســینمایى «ابد و یک روز» که از سوى قریب به 
اتفاق منتقدان سینما به عنوان یکى از برترین فیلم هاى 
دوران معاصر سینماى ایران مورد توجه قرار گرفته، در 
شرایطى وارد شبکه نمایش خانگى شد که به فاصله یک 
روز هزاران وبسایت، زمینه دانلود غیرقانونى این فیلم را 
فراهم ساخته اند و به نظر مى رسد هیچ دورنمایى براى 
رهایى از این وضعیت قابل تصور نیست و تا زمانى که 
در این زمینه تقاضاى وسیع وجود دارد، عرضه متوقف 

نمى شود.
به گزارش تابناك، پس از کــش و قوس هاى فراوان، 
باالخره «ابد و یک روز» از یازدهم آذرماه وارد شــبکه 
نمایش خانگى شد اما با گذشت اندك زمانى از پخش 
رســمى این فیلم ســینمایى، روابط عمومى شرکت 
تصویرگسترپاســارگاد با انتشــار بیانیه اى از پیگیرى 
حقوقى سایت هاى اینترنتى خبر داد که اقدام به آپلود 

این فیلم مى کنند.

 این هشدار به واسطه سرعت بى سابقه عرضه این فیلم 
در شبکه نمایش خانگى بود و به فاصله چند ساعت از 
رسیدن این فیلم به سوپرمارکت ها، هزاران صفحه در 
اینترنت، امکان دانلود این فیلم سینمایى را فراهم کرده 
بودند و هر لحظه گوگل سایت هاى دانلود غیرقانونى
 تازه اى را در جســتجو به نمایش مى گذارد که فیلتر 

نیستند.
برخى از این وبسایت ها از زمان اکران این فیلم، صفحه 
اى را ایجاد کرده بودند و در آن صفحه وعده داده بودند 
که این فیلم سینمایى را پس از عرضه در شبکه نمایش 
خانگى در دسترس کاربران قرار خواهند داد و اکنون این 
صفحات را با نسخه اى از «ابد و یک روز» تکمیل کرده 
اند. برخى دیگر از این وبسایت ها نیز همزمان با اکران 
این فیلم سینمایى، عرضه غیرقانونى را آغاز نموده اند. 

البته این شرایط براى تمامى فیلم هاى سینمایى وجود 
دارد اما براى برخى فیلم هــاى پرمخاطب نظیر «ابد و 

یک روز» شدت مى گیرد و به طرز شگفتى آورى یک 
نهضت براى عرضه غیرقانونى این فیلم ها شکل مى 

گیرد!
مســئوالن مبارزه با عرضــه غیرقانونــى فیلم هاى 
ســینمایى و محصوالت فرهنگى تاکنــون با صدها 
وبســایت عرضه کننده، برخورد کردند و حتى در این 
زمینه شمارى نیز دستگیر شده اند اما عدم وجود قوانین 
محکم در این زمینه که انتشــار غیرقانونى نسخه فیلم 
هاى ســینمایى را در فضاى مجازى بــا جریمه هاى 
چندصد میلیونى همراه نمایــد و هزینه چنین جرمى را 
افزایش دهد، منجر به عادى ســازى عرضه فیلم هاى 
ایرانى در این سطح وسیع شده اســت؛ به گونه اى که 
اکنون ماهیت VOD همچنان با چالش همراه است،

 چراکه احتماالً عده اى از خود مى پرســند: « وقتى مى 
توان این فیلم ها را رایگان دانلــود کرد، چرا باید براى 

تماشاى این فیلم ها در اینترنت پول پرداخت کرد؟»

گویا خیلى ها دچار یک ســوء تفاهم    خبرآنالین|
بزرگ شــده اند؛ «اینکه به صورت عجیبى فکر مى کنند 
براى مردم مصادیق انتخاباتى مهم هستند نه اینکه این 

مصادیق چه مى گویند.» 
در میــان اصولگرایانى که عزم رقابت با حســن روحانى 
را دارند یک اعتقاد مشــترك وجود دارد؛«شکست دادن 
حســن روحانى در انتخابات اردیبهشت ماه بسیار سخت 
است.» نکته اما این اســت که صفت«سخت» که براى 
توصیف این ماجرا به کار برده مى شود فقط از این جهت 
نیست که روحانى رئیس جمهور مستقر است بلکه مسئله 
این است که او توانسته کسان زیادى را در سپهر سیاست 
ایران پیرامون خود گرد آورد که ســخنش را به گفتمان 

غالب مبدل سازند.
همین برترى گفتمانى است که نتیجه انتخابات در تهران 
چنان مى شــود که غریبه ترین نام هاى دوران سیاسى 
معاصر از جانب مردم تهران راه به پارلمان مى یابند فقط 
به این دلیل که قرابت گفتمانى دارند با حســن روحانى و 
مخالف هســتند با آنچه رقباى او مى گویند. روحانى در 
واقع خواسته در بحث گفتمانى گستره خودى ها آنچنان 
گسترده باشــد که هم از اصولگرایان در آن باشند و هم 
از اصالح طلبان. درست عکس خواست و عمل سیاسى 

یــن نوپدیدهایى که  روزها صداى ا
بلندى در میــان اصولگرایان دارند؛ کســانى که با ناب 
گرایى به دنبال کاســتن از جمعیــت اصولگرایان افتاده 

همفکرانشان اشاره کردیم.اند؛ به پایدارى ها و 
به بحث خودمان برگردیم؛ «کــدام مؤلفه رئیس جمهور 
آینده را تعیین خواهد کرد؛ گفتمان یا مصداق؟» همیشه 

این گفتمان بوده که نتیجه انتخابــات را تعیین کرده نه 
مصداق. حاال بایــد به این هم فکر کنیم که سرنوشــت 
انتخابات اردیبهشــت ماه چه خواهد بود؟ فعًال وضعیت 
اینگونه اســت که روحانى و حامیانش که به اعتدالیون 
شهره شده اند در وضعیت سوژه شدگى گفتمان قرار دارند 
و همچنان گفتمان عصر حاضرنــد، مگر اینکه پدیده اى 
دیگر در سیاست ایران در اندك زمان باقیمانده تا انتخابات 
رخ نمایى کند. پدیده اى کــه توانایى تئوریزه کردن یک 
گفتمان دیگر که البد و الجرم باید برتر از گفتمان فعلى 

باشد را داشته باشد. آیا این ممکن است؟ 
پیشگویى در این باره حتمًا غیر ممکن است اما مى شود 
پرســید روحانى و حامیان او چگونه مــى توانند پیروزى 
خود را تضمین کنند؟ آنها براى رســیدن به این خواسته 
باید با گریز از سیاســت، باز به جامعه شناسى رجوع کنند. 
خواســته مردم را باید شناخت، شــاید که روز دگر یعنى 
فردا، خواســته مردم خواســت امروز و دیروزشان نباشد.  
باید خواســت زمانه را فهمید باید سیاستمدار زمانه بود نه 
مبهوت روزمرگى سیاســى. این همان کار ویژه اى است 
که ما نام آن را مــى گذاریم:«یافتن گفتمان خاص عصر 
و زمانــه». اینچنین مى توان به قدرت رســید؛ اینچنین 
مى تــوان در قدرت مانــد. این همان برگ برنــده ادوار 

انتخابات در ایران بوده است.

ترامپ در پى براندازى «برگ برنده» بزرگ در دست نامزدهاى  96
نظام ایران است؟

فروش قانونى یکى از تحسین شده ترین فیلم هاى سینماى ایران تنها 24 ساعت دوام داشت

نهضت دانلود «ابد و یک روز»!

سخنگوى شوراى نگهبان پاسخ مى دهد

آیت ا... جنتى اهل شوخى است؟
توصیف خواندنى یک اصالح طلب از حسین شریعتمدارى

بسیارگرم، بامحبت، رفیق  و دوست اما تند
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رئیس مرکز اجرائیــات پلیس راهور ناجــا گفت: طرح 
بخشودگى دیرکرد جرایم رانندگى معوق مربوط به سال 

94 ، پایان آذر ماه به اتمام مى رسد.
سرهنگ احمد کرمى اســد افزود: بر اساس تبصره 20 
قانون بودجه 95 مقرر شده در صورتى که مالکان وسایل 
نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگى خود 
تا پایان ســال 94 اقدام کنند، دو برابــرى دیرکرد آنها 

بخشوده شود.
وى افزود: بر این اســاس و با تمهیدات اندیشیده شده، 
مالکان وســایل نقلیه تا پایان آذرماه سال 95 اگر جرایم 
معوق رانندگى خود را تا پایان ســال 94 پرداخت کنند 

مى توانند از این تســهیالت برخوردار شــده و به جاى 
پرداخت جریمه دو برابرى، اصل مبلغ را بپردازند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه 
این مهلت به هیچ وجه تمدید نمى شود، تصریح کرد: در 
صورتى که مالکان وسایل نقلیه در مهلت مقرر نسبت به 
پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به طور سیستمى 
جریمه دو برابرى آنها مجدداً اعمال مى شود.وى افزود: 
همچنین مالکان وســایل نقلیه مى توانند با مراجعه به 
مراکز پلیس +10 و یا ســایت اینترنتى پلیس راهور به 
نشانى www.rahavar120.ir نسبت به دریافت صورت 

وضعیت تخلفات رانندگى خود و پرداخت آن اقدام کنند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع 
اجتماعى شــدن و مردمى کردن مبارزه بــا مواد مخدر 

فرآیندى پیچیده و چند وجهى است.
ســردار علــى مؤیــدى اظهارداشــت: بهره گیرى از 
ظرفیت هــاى اجتماعــى و توانمندى هــاى مــردم و 
تشــکل هاى مردم نهاد و غیردولتــى نیازمند در اختیار 
داشتن دانش اجتماعى و تخصصى روز است. وى افزود: 
شناخت کارکردهاى اجتماعى سازمان هاى مردم نهاد 
در راستاى مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا مى تواند 
دورنمایى مطلوب در کاهش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 
باشد، این مهم نیازمند گفتمان ســازى و افزایش نقش 

گروه ها و تشکل هاى مردمى مانند ثمن ها و گروه هاى 
مرجع و صاحبنظران و متخصصین اجتماعى در جهت 
کاهش تقاضاســت.مؤیدى تصریح کرد: رویکرد ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اجتماعى شــدن اســت و بر همین 
اســاس تالش ها و فعالیت هاى خود را اینگونه تنظیم 
کرده ایم که در این راه با اولویت قرار دادن مبارزه با مواد 
مخدر و اجتماعى شدن این موضوع مى کوشیم در این 
فرآیند گام هاى مؤثرى را برداریم. وى افزود: معتقدیم با 
راه ها و استراتژى هاى مؤثر و اراده همه مردم مى توانیم 
شاهد تحول و رویکردى شــتاب انگیز در بحث کاهش 

آسیب هاى اجتماعى در امر مبارزه با مواد مخدر باشیم.

تالش براى کاهش 25 درصدى 
تقاضاى مواد مخدر

اعالم آخرین مهلت بخشودگى 
جرایم معوق رانندگى

ناامنى غذایى 5 درصدى
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت 
در خصوص وضعیت امنیت غذایى در کشــور گفت: 
در آخرین گزارش سازمان فائو اعالم شده است که 
درحال حاضر ناامنى غذایى در ایران کمتر از 5 درصد 
برآورد شده و ما مشکلى از لحاظ امنیت غذایى نداریم؛ 
یعنى ما کشورى نیستیم که قحطى و گرسنگى داشته 
باشیم. حتى در طول دو دهه گذشته نیز روى مسئله 
سوء تغذیه کار شده و 75 درصد آن کنترل شده است.

زهراعبداللهى افزود: ما مشکل ناامنى به صورت نبود 
غذا و گرســنگى نداریم، بلکه مشکل اصلى ما بیش 
خوارى و چاقى، بد خــورى و دریافت انرژى بیش از 

اندازه است.

افزایش ایدز در جوانان
عضو کمیته کشورى ایدز، نسبت به افزایش آمار این 

بیمارى در جوانان هشدار داد.
دکتر مســعود مردانى درباره آخریــن آمار مبتالیان 
به ایدز در ســال 95 گفت: تا پایان خردادماه ســال 
جارى، در نظام جامع مدیریت داده هاى الکترونیک 
HIV کشــور که در وزارت بهداشت مستقر است، در 

مجموع 32 هزار و 670 نفر مبتال به HIV درسیستم 
رجیسترى کشور، شناسایى، ثبت و گزارش شده اند. 
از این تعداد 84 درصد را مــردان و 16 درصد را زنان 
تشکیل مى دهند. همچنین با استناد به این آمار، 54 
درصد موارد ثبت شده نیز در گروه سنى 21 تا 35 سال 
قرار دارند که نشان مى دهد بیش از 50 درصد موارد 
ابتال به HIV در سنین جوانى رخ مى دهد؛ سنى که فرد 

از نظر مقاربت جنسى فعال است.

رایزنى براى بودجه شیر
وزیر آموزش و پرورش در خصوص توزیع شــیر در 
مدارس، اظهار داشــت: رایزنى هایى در حال انجام 
است؛ امیدواریم بودجه شیر را تأمین کرده و بتوانیم 

آن را در مدارس توزیع کنیم.
فخرالدین احمدى دانش  آشتیانى در خصوص پرداخت 
سرانه به مدارس نیز خاطرنشان کرد: سرانه نیز جزو 
مواردى است که در تالش براى تأمین آن هستیم و 
امیدواریم بتوانیم امکانات مالى را فراهم کرده و آن 

را پرداخت کنیم.

آمریکا در هواشناسى ایران 
ظهر جمعــه 12 آذر ماه، هنگامى کــه مجرى اخبار 
ساعت 14 شبکه یک سیما فضه السادات حسینى از 
امیر سرکرده کارشناس هواشناسى پرسید: «سامانه 
بارشى تا کى در کشور فعال است و چه استان هایى 
با خطر وقوع ســیالب مواجه هســتند؟» با پاســخ 

غیرمتعارف این کارشناس هواشناسى رو به رو شد.
امیر سرکرده در پاســخ گفت: «چند گزارش قبل در 
مورد نقض برجام بود و این نکته به ذهن من آمد که 
ما هواشناسان و بسیارى از مردم ضرب المثلى داریم 
که مى گوییم به دو چیز نمى توان اعتماد کرد که یکى 
هواست و دیگرى با توجه به گزارش هاى امروز شما 
شاید آمریکا باشد که اصًال نمى توان به آن اطمینان 

کرد...»

اعتراض دانشجویى و
پاسخ مسئولى

معاون علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى به افزایش 
50 درصدى شــهریه به جاى افزایش 15 درصدِى 
معمول، گفــت: از آنجایى که علوم پزشــکى الزمه 
اساســى جامعه در جهــت تولید، توســعه و ارتقاى 
سالمت است و از سوى دیگر به سبب تفاوت فاحش 
ابزار ها و هزینه ها بــراى ایجاد فضاى آموزشــى، 
رشته هاى پزشکى از رشته هاى غیرپزشکى متمایز

 است.
ســیدعلى ابطحى افزود: حتمًا مى دانید که ما رأسًا 
دخالتى در تعیین شهریه نداریم، شــهریه را وزارت 
بهداشت و آموزش عالى هر ســال پس از بررسى و 
مطالعات الزم، تعیین و به واحدهاى مستقر در تهران 
و واحدهاى شهرستان ها ابالغ مى کند که البته ما آن 

را اجرا نکردیم.

چرك نویس   جام نیوز | فضاى کافه پــر از دود قلیــان بود، 
کافه هاى این منطقه از شیراز بیشتر به صورت باغ هستند 
و موســیقى زنده دارند، پر از دختر و پسرهاى جوانى که 
قلیان سفارش اولیه آنهاست و مى توانند به راحتى هر نوع 
دخانیاتى را مصرف کنند. سه روز بود که براى دیدنش به 
اینجا مى آمدم، شنیده بودم گاهى غیبش مى زند، آمدنش 
منظم نبود اما صحبت هایى که در موردش شنیده بودم، 
ترغیبم مى کرد تا علیرغم این فضاى پر از دود بیشــتر 

ساعات روز را اینجا منتظرش باشم.
 در این افکار بودم که مسئول کافه با انگشت به دخترى 
که تازه وارد سالن شد، اشــاره کرد. گذاشتم تا بنشیند و 
چیزى سفارش دهد، ســراغش رفتم و خودم را معرفى 
کردم ســریع از جایش بلند شد.  به ســمت حیاط کافه 
رفت که مسئول کافه به کمکم آمد و او را به کنار کشید 
و نمى دانم با چه حرفى اما راضیش کرد تا با من صحبت 

کند.
« همیشه این کار را نمى کنم مگر اینکه مجبور باشم و 
پولم تمام شود، خیابانى هستم اما عوضى نیستم». متولد 
73 و شش سال پیش ناخواسته وارد این کار شده است. 
تیک  عصبى دارد و پوســت انگشتش را مى کند، خرابى 

دندان هایش تو ذوق مى زند و بسیار الغر است.
چشم هاى غمگینش گیراست، مى گوید: «خانم تا به حال 
توى خیابان خوابیده اى؟ نه نه جواب نده، دلم مى خواهد 
فکر کنم تعدادمان کم اســت، این چیزى نیست که آدم 

دلش بخواهد کسى با او همزادپندارى کند.»
برنامه روزانه مشخصى ندارد و اگر پول داشته باشد ترجیح 
مى دهد برود در ســطح شــهر قدم بزند و به آدم ها نگاه 
کند، در دبیرســتان، ریاضى خوانده اما نتوانسته درسش 

را تمام کند.
 به گفته خودش کلمه اى به نام امیــد را از دایره لغاتش 
حذف کرده اما همین که گاهى رؤیاپردازى مى کند، به 
ســینما مى رود و به پایان هاى خوش فیلم ها دلخوش 

است، یعنى امید درونش هنوز نمرده است.
با دقت به دختر 23 ساله اى نگاه مى کنم که لقب سنگیِن 
یک زن خیابانى را به دوش مى کشد و به این فکر مى کنم 
که خیابان یعنى اجتماع، ما وقتى مى خواهیم وارد اجتماع 

شویم وارد خیابان ها مى شویم.
«اولین شــبى بود که بیرون از خانه مى ماندم، توى یک 
سطل زباله بزرگ در خیابان نزدیک مدرسه مان خوابیدم، 
به مدرسه که رفتم دوســتم گفت خاله ام دیشب دنبالم 
مى گشته، هنوز جاى کتک هایش درد داشت اما من درد 
بزرگ ترى داشــتم، دردى که هر کس مى فهمید با من 
مانند یک جزامى رفتار مى کرد، انگار که مرض واگیردارى 

داشته باشم از من فاصله مى گرفتند.»
ساکت مى شود و پک هاى عمیق ترى به سیگارش مى زند 
و ادامه مى دهد: «پدر و مادرم عین سگ و گربه به جان 
هم مى افتادند و از هم که خسته مى شدند نوبتى به جان 
من مى افتادند، طالق گرفتند و من سهم مادربزرگ پیرم 

شــدم اما در منزل خاله ام زندگى مى کردم، خانه شــان 
کوچک بود و من در راهرو مى خوابیدم، شوهرخاله ام هر 
شب به بهانه دستشویى رفتن به سراغ من مى آمد و اذیتم 

مى کرد و باالخره کار را تمام کرد.»
گوشت کنار شست دســتش را کنده بود و خون مى آمد، 
دســتمال تعارفش کردم برنداشــت.«حالم بــد بود، 
مى لرزیدم، به دوستم گفتم و سراغ مشاور مدرسه رفتیم، 
خاله ام را خواســتند و موضوع را گفتند، مرا بغل کرد و به 
خانه برد اما حسابى کتکم زد و گفت اگر جایى این حرف را 
بزنم حسابم را خواهد رسید. بى کسى بودم که دیگر جایى 

جز خیابان نداشتم.»
« شب هاى زیادى را در سطل زباله ها خوابیدم تا کم کم 
با عده اى آشنا شدم و راه و رسم زندگى در خیابان را یاد 
گرفتم، راه و رســم ســختى بود و براى تحمل این رنج 
به مواد پناه بردم، خیابان شــبیه جنگل است، جنگلى پر 
از حیوانات وحشى، آنقدر وحشــى و درنده که تو کم کم 
مى پذیرى که وحشى ترین حیوان، انسان است و خودت 

هم سعى مى کنى گرگ شوى.»
چهره اش شــبیه گرگ نیســت، زخمى و خسته به نظر 
مى رسد، او فقط در دهکده گرگ ها زندگى کرده، با آنها 
همنشین شده و تصور مى کند خودش هم گرگ است. 
خواننده کافه را صدا مى زند و آهنگ «خستگى یا» از یکى 
از خوانندگان آنور آبى را سفارش مى دهد و ادامه مى دهد: 
«اعتیاد مرا از پا انداخته بود و مشترى ها هم دیگر سراغم 
نمى آمدند، پولم تمام شده بود و گوشه پارك بین درخت ها 
گریه مى کردم که چند دختر دانشــجو آمدند سراغم، با 
اکراه نگاهم مى کردند، رفتند و چنــد دقیقه بعد با غذا و 
آب برگشــتند، آنان زورق امیدى بودند که با تمام وجود 
بهشان چنگ زدم، تا مرز اخراج از خوابگاه رفتند اما مرا 
پیش خود نگه داشتند و ترکم دادند. دو سال پاکى دارم، 
فقط سیگار مى کشــم. یکى از آن دانشجوها سعى کرد 
برایم کار پیدا کند اما با یک نگاه به قیافه ام مى فهمیدند 
معتاد بوده ام، یکى دو بار هم جایى مشغول شدم اما آنجا 

هم تقاضایشان مثل خیابان مى شد.»

وقتى از او مى پرســم که اگر به شش سال قبل برگردى 
آیا باز هم همین راه را انتخــاب مى کنى، با خنده جواب 
مى دهد: «انتخاب؟ تو در داستان زندگى من جایى براى 
انتخاب دیدى؟ من 16 سالم بود، آواره این خیابان شدم و 
هیچکس دستى براى یارى به سویم دراز نکرد، در خانه 
دست به سمت تنم رفت، در خیابان هم همینطور، ما زنیم 
و زن اینجا یعنى فقط تن. اینجا هر چه تنت خواستنى تر، 

خوشبخت تر.»
از کافه که بیرون مى آیم مقصدم را مى پرسد و مسیرى 
کامالً  مخالف مســیر من را انتخــاب مى کند، هر دو در 
خیابان قــدم مى زنیم، خیابانى که بــراى هر کداممان 
مفهومى متفاوت دارد، خیابانى کــه از امروز در دید من 
معناهاى دیگرى هم پیدا مى کند. به پشت سرم نگاه مى 
کنم، نامش را نگفت و نمى دانم نامى که از او شــنیده ام 
واقعى است یا نه؟ اما چه فرقى مى کند مى تواند نامش نام 
هر کدام از ما زنان و دختران جامعه باشد. دور مى شود و 
از او براى من شماره اى مى ماند که در شبکه وجود ندارد.

پاى حرف هاى یک «دختر خیابانى» دهه هفتادى

زندگى در دهکده گرگ ها  !

«یلنــا باتورینا» ثروتمندترین زن روســیه و یکهزار و 
پانصد و هفتاد و هفتمین میلیاردر دنیاســت که حدود 
یک ماه پیش به همراه همسرش با هواپیماى شخصى 
و در سکوت خبرى، به ایران سفر کرد. انتشار تصاویرى 
از او درحالى که چادر گلدار به ســر کرده و در حرم امام 
رضا (ع) ایستاده، رسانه ها را متوجه  سفر این بازرگان به 
ایران کرد و پرسش هایى درباره  انگیزه  او از این مسافرت 

به وجود آورد.
به گزارش جام جــم آنالین، «گریگــور قضاریان» 
راهنماى یلنا باتورینا و همراهانــش در ایران بود که 
درباره  جزئیات و انگیزه  ســفر این گروه مى گوید سفر 
این میلیاردر روسى به ایران، نزدیک به هشت روز طول 
کشید که در این مدت هیچ دیدارى با مقامات رسمى 
یا گروه هاى تجارى و یا حتى پروژه هاى اقتصادى در 

ایران صورت نگرفت.
او تأکید کرد: انگیزه  سفر خانم یلنا که به اتفاق همسرش 
و سه نفر از دوستانشان به ایران صورت گرفت، کامًال 
«توریستى» و هدف آنها صرفًا آشنایى با تمدن کهن 
ایران باستان و اســالمى بود. قضاریان در توضیحات 
بیشترى اظهار داشت: باتورینا و همراهانش با هواپیماى 
شــخصى  به ایران ســفر کردند و در طول یک هفته، 
جاذبه هاى شــهرهایى چون تهران، کاشــان، ابیانه، 

اصفهان، شیراز، یزد و مشهد را دیدند.
وى افزود: آنچه براى آنها بیشتر از همه اهمیت داشت، 
آشنایى با تاریخ و تمدن ایران بود. به هر حال اگر کمى 
درباره  موقعیت این اشــخاص آشــنایى داشته باشید 
حتمًا این تصور پیش مى آید کــه عالقه مندى آنها به 
بخش هاى تجارى یا پروژه هــاى اقتصادى و یا حتى 
زندگى مدرن مردم ایران باید بیشتر باشد، درحالى که 

اینطور نبود. 
در نظر باتورینا و همراهانش همانند همه گردشگران 
خارجى دیگر، «مهمان نوازى ایرانى ها» نکته قابل تأمل 
این سفر بوده است، این موضوعى بود که راهنماى تور 
آنها یادآور شد و و در ادامه  آن گفت: فضاى ایران به نظر 
این گردشگران برخالف آنچه قبًال شنیده بودند، معتدل 
بود. آنها ایران را با ذهنیت مثبت ترك کردند، حتى یکى 
از این گردشگران که استاد دانشگاهى در روسیه بود و 
در طول سفر عکاس هاى حرفه اى ترى مى گرفت، قصد 
دارد نمایشگاهى از عکس هاى ایران در روسیه برپا کند.
به گفته  قضاریان، هیچیک از این پنج گردشگر تا کنون 
به ایران ســفر نکرده بودند و این نخستین تجربه شان 

بود و مسیر سفرشــان هم به انتخاب خودشان تعیین 
شــده بود.این راهنماى تور، یلنا باتورینا و همراهانش 
 VIP را ثروتمندانى متفاوت دانســت و افزود: تور آنها
محسوب مى شد اما از آنجایى که در کشور ما مکانیزمى 
براى این تورها و همچنین شــرایط خدمات دهى به 
گردشــگران میلیاردر تعریف نشده اســت، این تور با 
ساده ترین امکانات موجود، البته با درنظر گرفتن کیفیت 

خدمات، برگزار شد. 
باتورینا که صاحب یکى از معتبرترین شــرکت هاى 
ساخت و ساز در روســیه و مالک زنجیره اى از هتل ها 
در سراســر جهان اســت، همچنان ثروتمندترین زن 
روسیه به شمار مى آید. مجله «فوربس» از سال 2009 
میالدى تا کنون، او را ثروتمندترین زن روسیه شناخته 
است.  باتورینا که در کشورش به عنوان یک کارآفرین 
خودساخته شناخته مى شــود، از جمله میلیاردرهایى 
اســت که ثروتش را خودش به دســت آورده. او پیش 
از آنکه به دانشــگاه برود و تجارتــش را راه بیاندازد،
 کارش را از کارخانــه اى کــه والدینــش در آن کار 

مى کردند، آغاز کرد. 

نگاهى به وضعیت پرونده هاى میراث تاریخى ایران 
در سایت رسمى یونسکو نشان دهنده این است که 
تصاویر منتشر شده از هر یک از میراث تاریخى ایران 
که در سال هاى گذشته به ثبت جهانى رسیده، داراى 

اشکاالتى هستند.
به گزارش مهر، در این سایت و در صفحات مربوط 
به میراث جهانى ایران در فهرست میراث تاریخى و 
طبیعى ایران، سازمان میراث فرهنگى تصاویرى را 
براى درج در پرونده هریــک از این میراث در اختیار 
یونسکو قرار داده که یا اشتباه هستند، یا بى کیفیت و 
یا ناقص. این درحالى است که کشورهاى دیگر براى 
تبلیغ و یا معرفى هر یک از پرونده هاى جهانى خود 
از تصاویرى بسیار جذاب تر از آنچه حتى در واقعیت 

وجود دارد استفاده کرده اند.
به عنوان مثال در بخش باغ هاى ایرانى به جاى اینکه 
تصاویرى از 9 باغ ایرانى و معمارى آنها منتشر شود، 
تصاویرى از باغ شازده ماهان درج شده و در این میان 
تصاویرى نیز از باغ حافظیه که در این فهرست قرار 
ندارد نیز به چشم مى خورد. عکس هاى بى کیفیت 
بیستون را نیز باید به تصویر اشتباه متعلق به ارگ بم 

در پرونده تخت سلیمان نیز اضافه کرد.
در بخش مربوط به پرونده ثبت جهانى مسجد قابوس 
گنبد و سازه هاى آبى شوشتر تنها یک عکس وجود 
دارد و در صفحــه اختصاصى منظر فرهنگى میمند 
نیز همه نوع عکس مشــاهده مى شود جز نمایى از 

روستاى دستکند میمند.
اکنون ســازمان میــراث فرهنگى در حــال تهیه 
پرونده هاى دیگرى براى ثبت در فهرســت میراث 
ملموس و ناملموس جهانى است. این اقدام مبارك 

است درصورتى که اشتباهاتى از این نوع رفع شود.
 وجود چنین اشــتباهاتى اولین بار نیست که توسط 
رسانه ها گوشزد مى شود پیش از این نیز خبرگزارى 
مهر در سال 91 در گزارشــى نوشته بود که تصاویر 
مسجد جامع اصفهان در پرونده میدان امام (ره)قرار 
داده شده است پس از آن تصاویرى از میدان امام (ره) 
به آن اضافه شد اما همچنان تصاویر مسجد جامع در 

این پرونده وجود دارد!

«باید خط ایرانى را براى کتابــت قرآن برگزینیم»؛ این 
گزاره تأکیدى را آیت ا... جعفر سبحانى از مراجع عظام 
تقلید در دیدار با رئیس ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
بیان کرد؛ تأکیدى که ریشه اش شــاید به سال 1391 
برگردد یعنى زمانى که بر اســاس یک مصوبه، اعطاى 
مجوز به قرآن هایى بــا کتابت ایرانــى ممنوع اعالم

 شد.
به گــزارش جام جم آنالیــن، آیت ا... جعفر ســبحانى 
از مراجــع عظــام تقلید بــر این بــاور اســت قرآنى 
که در ایــران چاپ مى شــود حتمًا بایــد از خط ایرانى 
بهره ببرد. این مرجع تقلید با بیان اینکه جمهورى هاى 
استقالل یافته از شــوروى ســابق نیازمند قرآن هایى 
به خط ایرانى هســتند گفت: دیگــران قرآن هایى به 
خط عثمان طه در اختیــار آنها قرار مى دهنــد و ما نیز 
باید نســبت به چاپ قرآن به خط ایرانى اهتمام داشته

 باشیم.
اما اینکه چرا امروزه قرآن در کشــور مــا به خط ایرانى 
منتشر نمى شــود، پرسشى اســت که جام جم آنالین 
آن را بــا معــاون ســازمان دارالقرآن کریــم در میان 

گذاشت.
 احمد حاجى شریف گفت: متأسفانه حدود چهار پنج سال 
است که مرکز طبع و نشر قرآن کریم شیوه اى را در نظر 
گرفته که بر اساس آن ســازمان دارالقرآن کریم اجازه 
ندارد به قرآن هایى با کتابت و خط فارسى مجوز انتشار

 دهد. االن طورى است که ما صالحات را صلح بنویسم، 
صالحات بخوانیم، اذهاب را اذهب بنویســیم و اذهاب 
بخوانیم، مرحوم آیت ا...معرفت فرموده اند در قرآن حدود 
هفت هزار و خرده اى از این دست کلمات وجود دارد که 
هیچ دلیلى هم وجود ندارد که ما چنین کتابتى داشــته 

باشیم.

حاجى شــریف ادامه داد: مهــم این اســت که مردم 
بتواننــد بخواننــد، االن جریانــى در کشــور وجــود 
دارد که بــه نظــرم بایــد آن را مــورد مطالعه جدى 
قرار داد، از نظر عالمتگذارى خود کشورهاى عربى براى 
حروف ناخوانا عالمتى تعریف کردند، ولى متأسفانه در 
قرآن هاى ما حروف ناخوانا عالمت نــدارد، صداهاى 
کشــیده عالمت ندارد، عالمت ســکون را هم حذف 
کرده اند، در مدارس ما مى آیند ســکون را ابتدا آموزش 

مى دهند، بعد در سال هاى باالتر حذف مى کنند.
معــاون دارالقــرآن تأکید کــرد: از ســال 1391 و بر 
اســاس دســتورى که مرکز طبع و نشــر قرآن کریم 
مصوب کــرده  ســازمان دارالقــرآن کریم بــه هیچ 
قرآنى که بر اســاس کتابت ایرانى باشــد مجوز انتشار 
نداده اســت. ما در این رابطه ابتــدا مقاومت کردیم اما 
در نهایت بــا توجه به برخــى نامه نگارى هــا تبعیت 

کردیم.

تأکید مراجع بر چاپ قرآن با خط ایرانى

چرا قرآن به خط ایرانى مجوز انتشار نمى گیرد؟

جزئیات سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران

«یلنا» در اصفهان

ثبت میراث
 تاریخى ایران

 با تصاویر اشتباه! 
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پیاده روهاى نجف آباد  
مناسب سازى مى شود

شهردار نجف آباد گفت: پیاده روهاى این شهر براى تردد 
توانجویان و نابینایان، مناسب سازى مى شود.

مسـعود منتظرى اظهار داشـت: از ابتداى سـال جارى 
تاکنون بیش از 12 هزار و300 مترمربع پیاده روسازى در 

نقاط مختلف شهر انجام شده است.
وى افزود: تالش شهردارى براى مناسـب سازى پیاده 
روهـاى مناطـق پنجگانـه این شـهر و تـردد آسـان تر 

توانجویان، نابینایان و عموم مردم است. 
منتظـرى گفـت: در نیمه اول سـال جـارى چهـار هزار 
متر کانیو گذارى، سـه هزار متر دال بتنى، نیوجرسـى و 
قطعات بتنى یو شکل توسط شـهردارى در سطح شهر 

اجرا شده است.

مدیریت بحران در حوزه 
گردشگرى فعال شده است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اظهار داشت: 
در بخش مدیریت بحران گردشـگرى، یک گردشـگر 
وقتى مى خواهد مقصدى را براى سفر انتخاب کند، باید 
از شـرایط آب و هوایى و جاده  آگاهى یابد، ضمن اینکه 

در کنار این مسائل به مباحث دیگرى نیز توجه مى کند.
منصور شیشـه فروش گفت: ایمن بودن مسـیر یکى از 
مواردى است که گردشـگر به آن توجه دارد، قطعاً وجود 
جاذبه هاى فرهنگى، تاریخى و طبیعى مهمترین مباحث 
مود توجه گردشگر خواهدبود که درکنار این مسائل، اگر به 
موضوع غذا و سفره ایرانى توجه شود، یکى از موارد مورد 
توجه گردشگر براى سفر، مبحث غذاى ایرانى و خاص و 

بومى آن منطقه خواهد بود.
وى با اشـاره به اینکه درحال حاضـر مدیریت بحران در 
حوزه گردشگرى فعال شده است، اظهار داشت: غذاهاى 
با ماندگارى بیشتر که برخى شرکت ها تولید مى کنند، مى 
تواند در بحث مدیریت بحران و امداد و نجات در سـطح 

کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

جمعیت پرندگان مهاجر  اصفهان 
نصف شد

کارشناس ارشد محیط زیست طبیعى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: کاهش حجم آب و 
خشکسالى هاى اخیر، تنوع و تراکم جمعیت پرندگان در 
زیستگاه هاى آبى استان اصفهان را به نصف سال هاى 

قبل رسانده است.
مریم امیدى افزود: این عوامل موجب کاهش غذا و امنیت 
پرندگان در زیستگاه هاى آبى استان اصفهان شده است.

وى اظهار داشت: سرشمارى پرندگان هر ساله در سراسر 
جهان به طور همزمان در ماه ژانویه سـال میالدى برابر 

دى صورت مى گیرد.
کارشناس ارشد محیط زیسـت طبیعى استان اصفهان 
افزود: این سرشمارى در 23 سایت استان شامل تاالب ها، 
آبگیرها، کنار آبگیرها، دریاچه ها، تصفیه خانه ها وسدهاى 

خاکى صورت مى گیرد.
وى خاطرنشـان کرد: تا 15 سـال پیش شـمار پرندگان 
مهاجر در این زیستگاه هاى استان بالغ بر 20 هزار قطعه 
پرنده از نوع فالمینگو، انـواع اردك ها شـامل مرمرى، 
بلوطى، سرسـفید، انواع حواصیل و پرنـدگان کنار آبزى 
مى رسید ولى این آمار در چند سـال اخیر بسیار کاهش 

یافته است.
امیدى گفت: به طورى که در سرشـمارى هاى دو سال 
اخیر جمعیت پرندگان در زیستگاه هاى آبى استان هم به 
لحاظ تنوع و هم تراکم کاهش یافته و به بالغ بر ده هزار 

قطعه پرنده رسیده است.

خسارت سرما و 
یخ زدگى باغات بادرود 

سرما و یخ زدگى، 50میلیارد ریال به محصوالت باغى و 
زراعى بادرود خسارت وارد کرد.

احمد علـى مختاریـان پـور از یـخ زدگـى 50درصد از 
انارسـتان هـاى منطقـه کویـرى بـادرود خبـر داد و 
اظهارداشت: به علت تغییر ناگهانى 20 درجه اى دما در 
روزهاى پایانى ماه آبان بیش از 80درصد از سرشاخه ها 
و 50درصد تنه درختان انار بادرود دچار یخ زدگى شـده 
و نیمى از انارستان هاى این منطقه به طور کامل از بین 

رفته است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: در سه 
سال گذشته با اختصاص صد میلیارد تومان تسهیالت اقتصاد 
مقاومتى، هشت هزار و 500 طرح در اصفهان فعال و براى 

بیش از 15 هزار نفر شغل ایجاد شده است. 
ســردار غالمرضــا ســلیمانى دربــاره حمایت ســپاه 
صاحب الزمان(عج) از اجراى طرح ها و تحقق عرصه هاى 
اقتصاد مقاومتى در استان اصفهان اظهار داشت: در سه سال 
گذشته صد میلیاردتومان تسهیالت اقتصاد مقاومتى به عموم 
مردم و بسیجیان در سراسر استان اصفهان اختصاص داده 
شده است. وى با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتى 
و انجام اقدامات عملى افزود: مى توان با اســتفاده از تجربه 

افرادى که در عرصه هاى اقتصاد مقاومتى موفق بودند، نوعى 
الگوسازى در استان اصفهان را رقم زد و قدم هاى اساسى در 
راســتاى اقتصاد مقاومتى در عرصه اقدام و عمل برداشت. 
سردار سلیمانى اظهار داشت: با ارائه آموزش و تسهیالت و با 
همکارى مسئوالن بخش هاى مختلف، مى توان تحرکى در 
تولید و بازار  اقتصادى استان اصفهان که یکى از استان هاى 
برتر در حوزه اقتصادى اســت، ایجاد کرد. وى گفت: اگر به 
ظرفیت روحیه بسیجى و توانایى بسیجیان در عرصه اقتصاد 
مقاومتى توجه شود، مى توان به نتایج بزرگى دست یافت و 
امروز بسیارى از جوانان استان اصفهان داوطلب ایجاد اشتغال 

در استان هستند و به حمایت نیاز دارند.

معاون اداره کل راهدارى، حمل و نقــل و پایانه هاى 
استان اصفهان از اســتقرار 72 گروه راهدارى در جاده 

هاى این استان خبرداد.
فرزاد دادخواه افــزود: این گــروه ها با فرا رســیدن 
فصل سرما و در راســتاى اجراى طرح زمستانه در 65 
پایگاه راهدارى در جاده هاى اســتان اصفهان مستقر

شده اند. 
وى با اشاره به اینکه این گروه ها شامل 800 نفر با بیش 
از 300 دستگاه و ماشین آالت راهدارى در پایگاه هاى 
راهدارى استان مستقر شده اند، تصریح کرد: گشتزنى 
در جاده هاى اســتان اصفهان با هدف امدادرسانى و 

تسهیل تردد وسایل نقلیه در جاده هاى استان از وظایف 
این گروه است. 

معاون راهدارى، حمــل و نقل و پایانه هاى اســتان 
اصفهان با اشــاره به راه اندازى پایــگاه هاى دائمى 
راهدارى در سطح جاده هاى این استان اظهار داشت: 
48 پایگاه دائمى راهدارى امسال در جاده هاى استان 
اصفهان ایجاد و این پایگاه ها بــه تجهیزات مورد نیاز 

راهدارى تجهیز شدند.
وى اضافه کرد: 17 پایگاه موقت راهدارى نیز در حاشیه 
جاده ها براى خدمات رســانى به هموطنان ایجاد شده 

است.

پرداخت 100 میلیارد تومان 
تسهیالت اقتصاد مقاومتى

72گروه راهدارى در جاده هاى 
استان اصفهان مستقر شدند

معوقه هاى بانکى به معناى مطالبه هاى بانک از اشخاص 
حقیقى و حقوقى است که پس از دریافت تسهیالت، اقساط 

آن را پرداخت نکرده اند.
به گزارش ایرنا،  عوامل زیادى بــراى ایجاد مطالبه هاى 
معوق بانک ها از سوى کارشناســان و مسئوالن عنوان 
شده که از جمله آنها مى توان به باالبودن نرخ بهره بانکى، 
ضعف هدفگذارى بانک ها در تولید، نبود سیستم علمى و 
کارآمد براى بازستاندن تسهیالت معوق، رکود اقتصادى، 
تحریم هاى بین المللى و ورود افراد غیرمتخصص در تولید 

اشاره کرد.
در ابتداى فعالیت دولت یازدهم در سال 92 نسبت معوقه 
ها به تسهیالت بانکى حدود 14 درصد بود اما با مجموعه 
اقدام هاى انجام شــده این نســبت کاهش یافته است. 
بر اساس آخرین اطالعات اعالم شــده از سوى اسحاق 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهورى در اردیبهشــت 
امســال، معوقه هاى بانکى در کشــور بیش از 900 هزار 

میلیارد ریال است.

معوقه هاى بانکى در اصفهان
دبیر شوراى هماهنگى بانک هاى استان اصفهان، حجم 

مطالبه هاى سیستم بانکى این استان را تا پایان شهریورماه 
گذشته 49 هزار میلیارد ریال اعالم کرد. سید محمد حسینى 
با اشاره به اینکه این مقدار نسبت به پایان سال 1394 با 19 
درصد رشد همراه بوده است، افزود: روند وصول مطالبه ها 

چندان مناسب نیست.
وى مطالبه هاى معوق را یکى از موانــع مهم در افزایش 
گردش پول و اعطاى تســهیالت عنوان و از آن به عنوان 

قفلى بر منابع بانکى یاد کرد . 
دبیر شــوراى هماهنگى بانک هاى اصفهان، همچنین 
وضعیت منابع بانک هاى استان (بانک هاى با نظارت بانک 
مرکزى) را 659 هزار میلیارد ریال و مصارف را 523 هزار 
میلیارد ریال تا شهریور امســال اعالم و تصریح کرد: این 
آمار حاکى از تخصیص 80 درصدى منابع استان در قالب 

مصارف است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: سیاســت هاى کلى و تعریف شــده در جلسه هاى 
کمیسیون هماهنگى بانک هاى اصفهان در جهت کمک به 

تولید و اقتصاد استان است. 
حسینى، برگزارى جلسه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و 
شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى، همکارى با خانه 

صنعت، معدن و تجارت و تسریع در اعطاى تسهیالت به 
بنگاه هاى کوچک و زودبازده را گام هایى براى تسهیل امور 
فعاالن اقتصادى دانست و اظهار امیدوارى کرد در ماه هاى 
پایانى امسال، فعالیت ها و اقدام هاى سیستم بانکى بیش از 
پیش در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتى و منویات رهبر معظم 

انقالب و دولت مؤثر باشد.

فعاالن اقتصادى قادر به پرداخت ســود 
بانکى نیستند

مسئول کمیته بانک، بیمه و بورس اتاق بازرگانى اصفهان نیز 
درباره معوقه هاى بانکى گفت: فشار بانکى بر روى فعاالن 
اقتصادى در شرایط رکود، زیاد است در حالى که در دیگر 
کشورها نرخ سود تسهیالت بانکى در زمان رکود اقتصادى، 

پایین مى آید.
مصطفى متین راد افزود: بر اساس ابالغیه بانک مرکزى، 
نرخ سود تسهیالت حداکثر باید 18 درصد باشد اما در عمل 
مشاهده مى شــود که برخى بانک ها با اعمال روش هاى 

خاص، بین 25 تا 30 درصد سود مى گیرند.
وى تصریح کرد: وقتى فعاالن اقتصادى و تولیدکنندگان 
با مسائل و مشکل هاى دیگرى مانند بیمه، مالیات و رکود 

اقتصادى مواجه هستند چگونه مى توان از آنها انتظار داشت 
که سود سنگین بانکى را به موقع پرداخت کنند.

متین راد با تأکیــد بر اینکه وام گیرنده به نوعى شــریک 
بانکى محســوب مى شــود، ادامه داد: در این شرایط باید 
بانک ها به مشــتریان خود کمک کنند نه اینکه به دنبال 
اعمال روش هایى براى افزایش ســود باشند زیرا این کار 
باعث مى شود که بانک و تسهیالت گیرنده هر دو آسیب 
ببینند. وى از دیگر دالیل افزایــش مطالبه هاى بانکى را 
دنباله روى بانک ها از مؤسســه هاى مالى و اعتبارى غیر 
مجاز خواند و گفت: بسیارى از مؤسسه هاى مالى و اعتبارى 
غیر مجاز به دلیل نوع فعالیــت خود و ضعف نظارت بانک 
مرکزى اقدام به جمع آورى منابع مالى و ســرمایه گذارى 
آنها در بخش هاى خاصى کردند هرچند برخى از آنها پس 
از سرمایه گذارى دچار آسیب شدند. وى ادامه داد: تعدادى 
از بانک هاى کشورمان نیز دنباله رو این مؤسسه ها و برخى 
رویه هاى نادرست آنها شدند اما دچار آسیب شده و فعاالن 

اقتصادى را نیز با مشکل مواجه کردند.
این کارشناس بانکدارى دیگر دالیل افزایش معوقه هاى 
بانکى در ســال هاى گذشــته را بى توجهى بانک ها به 
وثیقه هــاى وام گیرندگان و عدم اعتبارســنجى دقیق از 

مشتریان خواند.
متین راد، ابالغ تسهیالت تکلیفى و دستورى به بانک ها را 
یکى دیگر از عوامل افزایش معوقه ها خواند و گفت: عده اى 
از وام گیرندگان به دلیل اینکه این تسهیالت، دولتى است 

در پرداخت اقساط کوتاهى مى کنند.
این کارشناس بانکدارى با بیان اینکه تسهیالت تکلیفى 
در دولت یازدهم نســبت به دو دولت قبلى، کمتر شــده 
اســت، افزود: با این حــال روند پرداخت تســهیالت در 
بانک ها به دلیل مشکل هاى منابع مالى کند شده که این 
روند انتقاد مسئوالن از جمله استاندار اصفهان را نیز به همراه 
داشته اســت. اســتاندار اصفهان آذر ماه امسال در جلسه 
ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى استان اصفهان گفت که 
مجموعه بانک ها، انتظارات مدیریت این استان در پرداخت 
تسهیالت به واحدهاى صنعتى کوچک را برآورده نکرده اند. 
رسول زرگرپور با تأکید بر اینکه مدیران بانک ها باید در زمینه 
پرداخت تسهیالت، قانون را به صورت جامع تفسیر کنند، 
گفت: چهار هزار و 657 واحد تولیدى در استان تاکنون براى 
دریافت تسهیالت ثبت نام کرده اند که پرداخت تسهیالت 
به یکهزار و 560 واحد مصوب و از میان این واحدها تا کنون 

586 قرارداد اعطاى تسهیالت، نهایى شده است.

حجم مطالبه هاى سیستم بانکى استان اصفهان تا پایان 
شهریور اعالم شد

معوقه
 49 هزار

 میلیارد ریالى  

رئیس اتحادیه صنف دفاتر وانت تلفنى و پیک موتورى 
اصفهان با اشــاره به اینکه ســاماندهى وانت بارهاى 
اصفهان در دستور کار اســت، گفت: همچنین سامانه 

بارمتر نیز به زودى راه انداز ى مى شود.
علیرضا شاه ســیا در گفتگو با مهر،  با اشــاره به اینکه 
ســاماندهى وانت بارهاى اصفهان براى نخستین بار در 
دســتور کار قرار گرفته اســت، اظهار داشت: باید توجه 
داشته باشــیم که نه تنها در سطح شــهر اصفهان بلکه 
در ســطح ملى نیز آمار رســمى و صحیحــى از تعداد 
وانت بارهاى شخصى و همچنین وانت بارهاى زیر نظر 

اتحادیه ها وجود ندارد.
وى با بیان اینکه در برآورد اولیه و ثبت نام از رانندگانى که 
از خدمات اتحادیه وانت تلفنى استفاده مى کنند در حال 
حاضر پنج هزار وانت بار تحت پوشش اتحادیه فعالیت 
مى کنند، اضافه کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این 
آمار نیز واقعى نیست چرا که در گذشــته برخى از افراد 
سودجو براى استفاده از تســهیالت و خدمات بیمه اى 
اتحادیه به عنــوان راننده اصناف ثبت نــام کرده ولى 

فعالیتى تحت پوشش اتحادیه ندارند.
رئیس اتحادیه صنف دفاتر وانت تلفنى و پیک موتورى 
اصفهان با اشاره به اینکه طرح غربالگرى رانندگان وانت 
بار واقعى از رانندگان غیر واقعى نیز آغاز شــده اســت، 

افزود: راه اندازى سامانه بار متر از جمله اقدامات در دستور 
کار در این زمینه است.

وى با بیان اینکه راه اندازى سامانه بارمتر طى سه سال 
گذشته در دستورکار قرار گرفته است، اظهار داشت: این 
طرح با حضور شــرکت هاى مختلف بررسى و آزمایش 
شده است که موفق نبود و در حال حاضر با حضور یکى از 
شرکت هاى توانمند در حال انجام آزمایشات نهایى است.
شاه سیا با بیان اینکه با راه اندازى ســامانه بارمتر کرایه 
وانت بارها ساماندهى مى شود، ابراز داشت: البته باید توجه 
داشته باشیم که سیاست هاى واگذارى بارمتر با تاکسیمتر 
بسیار متفاوت است و سعى شده است با حداقل هزینه و با 
باالترین کیفیت به رانندگان ارائه شود.  وى افزود: هزینه 
نصب بارمتر کمتر از یک میلیون تومان خواهد بود ضمن 
اینکه یکسال ضمانت براى این دستگاه ها در نظر گرفته 

شده است.

ساماندهى 
وانت بارهاى اصفهان

سازمان زیباســازى شــهر اصفهان به منظور مشارکت 
شهروندان و هنرمندان ســطح کشور در امر زیباسازى و 
نشاط بخشى به شهر در ایام نوروز سال 1396 فراخوان 

طراحى و ساخت آثار حجمى را برگزار مى کند. 
به گزارش روابط عمومى ســازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان، طراحى و ساخت آثار حجمى ویژه نوروز 96 در 
موضوعات «مادر» با تکنیک آزاد و «استقبال از بهار» با 
تکنیک مجســمه هاى بادى، فراخوان شد و هنرمندانى 
که مایل به ســاخت طرح هاى برگزیده خود باشند باید 
مشخصات طرح خود شامل (ابعاد، متریال، اهداف طرح و 

روش اجرا) را به طور کامل ارائه کنند.
با توجه به اینکه آثار مذکور به صورت موقت در ایام نوروز 
ســال 1396 مورد بهره بردارى قرار مــى گیرد این آثار 
حجمى عالوه بر حداقل یک ماه ماندگارى مفید در فضاى 

باز شهرى بایستى از حداقل هزینه نیز برخوردار باشند.
عالقه مندان مى توانند طرح هاى پیشــنهادى خود را 
حداکثر تا تاریخ 10/10/ 95 بــه صورت طرح یا عکس 
در قالب فرمت jpg به همراه ســابقه کارى به سازمان 
زیباسازى شهر اصفهان ارسال کنند و محدودیتى نیز در 

تعداد طرح هاى ارسالى وجود ندارد. 

تمامى شرکت ها و کارگاه هاى فعال در زمینه مجسمه 
هاى بادى به منظور ســاخت طرح هــاى برگزیده مى 
توانند سابقه کارى خود را تا 10 دى ماه امسال به سازمان 
زیباسازى شهر اصفهان به نشانى اصفهان، خیابان کاوه، 
جنب آتش نشانى، کوچه شهید جوراب دوز ارسال نمایند.

همچنین سازمان زیباســازى آمادگى دارد تا در صورت 
تمایل هنرمند، امتیاز طرح هــاى برگزیده را خریدارى و 

نسبت به ساخت اثر اقدام نماید.
عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر مى توانند با 

تلفن 34398800 -031 تماس حاصل کنند.

فراخوان طراحى و ساخت آثار حجمى نوروز 96   آغازنمایشگاه فرش دستباف از امروز 
نوزدهمیــن نمایشــگاه تخصصى-صادراتــى فرش 
  carpex 2016 دســتباف ( ایران-اصفهان) با برند
از امروز 14 آذر ماه در محل برگزارى نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان واقع در پل شهرســتان، آغاز به کار 
مى کند و تــا 19 آذر مــاه در این مــکان دایر خواهد 

بود. 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان ضمن اعالم ایــن خبر گفت: در نمایشــگاه 
امسال 152 مشارکت کننده از اســتان هاى اصفهان، 
تهران، فارس، آذربایجان شرقى، اردبیل، قم، کرمان، 
یزد، چهار محال و بختیارى، کردستان و گلستان حضور 

دارند. 
رسول محققیان افزود: نفیس ترین فرش هاى دستباف 
کرك و ابریشم اصفهان، فرش نایین، فرش تمام ابریشم 
قم، انواع گبه و گلیم، چرم فرش، فرش بیجار، قالى هاى 
روستایى و عشایرى با رنگ هاى 100 در صد گیاهى و 
گلیم فرش هاى بختیارى از جمله تولیدات هنرمندانه 
اى اســت که طى شــش روز در این نمایشگاه عرضه 

خواهد شد.
وى ادامــه داد: عــالوه بر نمایــش تازه تریــن آثار و 
محصوالت تولید شــده فرش دســتباف استان هاى 

مختلف کشــور، اجراى فعالیت هاى مرتبط با بافت و 
طراحى فرش دستباف توسط انجمن طراحان و نقاشان 
فرش دستباف اصفهان از جمله برنامه هاى جانبى این 

نمایشگاه است. 
محققیان اضافه کرد: همچنین به منظور معرفى و اطالع 
رسانى هر چه بهتر اقدامات آموزشى در این بخش، غرفه 
هاى ویژه اى به دانشــگاه هنر اصفهــان و تعدادى از 

هنرستان هاى استان اختصاص یافته است.
گفتنى است این نمایشگاه طى ساعات بازدید 15 الى 22 
میزبان متخصصان و دست اندرکاران این هنر-صنعت 

و همچنین دوستداران و عالقه مندان است. 

سینما ساحل اصفهان که یکى از سینماهاى وابسته 
به حوزه هنرى است، همزمان با آغاز ماه ربیع االول 
( ماه میالد پیامبراکرم(ص)) فیلم «سالم بمبئى» 

را اکران کرد.
به گزارش روابــط عمومى حوزه هنرى اســتان 
اصفهان، ســینما ســاحل این شــهر همزمان با 
فرارســیدن ایام فرخنده ماه ربیــع االول از روز 
پنج شنبه 11 آذر95 ، فیلم «ســالم بمبئى» را به 

کارگردانى قربان محمدپور اکران کرد.
«سالم بمبئى» به تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى 
اولین محصول مشــترك ســینماى ایران و هند 
اســت و به صورت همزمان در ایران و هند اکران 

مى گردد.
این فیلم ملودرامى عاشقانه بوده و داستان آشنایى 
یک دختر هندى و یک پسر ایرانى را روایت مى کند 
که هر دو دانشــجوى پزشکى هســتند و درگیر 

اتفاقات پیچیده اى مى شوند.
نکته جالب فیلم «ســالم بمبئى» این اســت که 
برخى دیالوگ هاى فیلم به زبان انگلیسى است و 
بازیگران هندى و ایرانى در فیلم قربان محمدپور به 
زبان انگلیسى صحبت مى کنند .محمدرضا گلزار، 
بنیامین بهادرى و همسرش و دیا میرزا بازیگر زن 

هندى از بازیگران اصلى این فیلم مى باشند.

«سالم بمبئى» 
به «ساحل» اصفهان رسید

رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره 
بار اصفهان با اشــاره بــه افزایش 
20 درصدى قیمت خیار نسبت به 
ده روز گذشــته، گفت: با برداشت 
مرکبات توســط باغداران شمالى، 
قیمت ایــن محصــوالت در بازار 
اصفهان نسبت به هفته گذشته 35 

درصد کاهش یافته است.
ناصــر اطرج بیــان داشــت: نرخ 
مرکبات شــمال نســبت به هفته 
گذشــته بیــن 30 تــا 35 درصد 
کاهش یافته اما قیمــت مرکبات 
جنوب بــدون تغییر باقــى مانده 

است.

به گفته وى، باغداران شــمالى از 
ترس سرد شدن هوا و سرمازدگى 
محصوالتشان، کمى زودتر اقدام به 
برداشت مرکبات کرده اند که این 
موجب کاهش قیمت محصوالت 

شده است.
رئیس اتحادیــه میادیــن میوه و 
تره بار اصفهان افــزود: با توجه به 
بارش هاى شــدید در هرمزگان و 
تأخیر در برداشــت خیار، نرخ انواع 
این محصول در بازار اصفهان 20 

درصد افزایش یافته است.
وى بیان داشت: هم اکنون پرتقال 
تامســون شــمال بین دو هزار تا 

دو هــزار و 700 تومان، تامســون 
جنوب از ســه هزار و 500 تومان 
به پایین، نارنگى از سه هزار تا 800 
تومان و لیموشــیرین بین دو هزار 
و 400 تــا هــزار و 600 تومان  در 
بازار میوه و تره بار اصفهان عرضه 

مى شود.
اطــرج افزود: در حــال حاضر نرخ 
گوجه در اصفهان حــدود دو هزار 
و 500تومان، خیار اصالحى چهار 
هزارتومان، خیــار درختى گلخانه 
اى سه هزار و 300 تومان به پایین 
و خیــار بته اى دو هــزار تومان به 

پایین است. 

  مرکبات شمال 35 درصد ارزان شد
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«صلح روى کاغذ» 
در موزه هنرهاى معاصر 

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شهردارى اصفهان، دوره دوم دو ساالنه هنر معاصر در 
ادامه برگزارى نمایشگاه «صلح روى کاغذ» که پیش 
تر در بنیاد آفرینش هاى هنرى نیاوران(تهران) و موزه 
هنرهاى معاصر آبادان برگزار شد، امروز 14 آذرماه در 

محل موزه هنرهاى معاصر اصفهان گشایش مى یابد.
دوساالنه هنر معاصر با تمرکز بر روى هنر و هنرمندان 
تجسمى و بینارشته اى و براى چشــم اندازى ده ساله 
توسط مجید عباسى فراهانى هنرمند طراحى و بنیان 
گذاشته شد و دوره اول آن با عنوان «فرهنگ صلح» در 
نمایشگاهى، زمستان سال 93 با حضور هنرمندانى از 22 
کشور مختلف در یک مجموعه نیمه خصوصى برگزار 

شد و مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت.
فاز سوم نمایشگاه «صلح روى کاغذ» که با مشارکت 
موزه هنرهــاى معاصر ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان برگزار مى شود شــامل  صد اثر 
نقاشى، حجم، عکاسى، چیدمان، طراحى و ویدئو از 80 

هنرمند ایرانى و خارجى است.
این نمایشگاه تا روز 14 دى ماه به مدت یک ماه ادامه 

خواهد داشت.

 نمایش3مستند چالشى
 3 مستند چالشى و روشنگر از ســوى کمیته فرهنگ 
رسانه سازمان فرهنگى- تفریحى در برنامه «کافه نقد» 

به صورت عمومى اکران مى شود.
دبیر کمیته فرهنگ رســانه با بیان این مطلب گفت: 
مستندهاى چالشى و روشنگر شامل مستند «شب نامه» 
با موضوع شبکه هاى جاسوسى نوین، مستند «یک روز 
در بیمارستان سلمانیه» با موضوع روایت بى واسطه از 
قیام مردم بحرین و مستند «میراث آلبرتا» با موضوع 
بررسى در زمینه فرار مغزها در قالب نشست هاى هفتگى 

«کافه نقد» آذرماه سال جارى به نمایش در مى آید.
غالمرضا رحیمى اظهار داشت: کمیته فرهنگ رسانه 
سازمان فرهنگى-تفریحى شهردارى اصفهان در اولین 
کافه نقد پاییزى 95 به اکران و نمایش مســتند «شب 
نامه» با محوریت شبکه هاى جاسوسى نوین و جریان 

نفوذ مى پردازد. 
وى افــزود: مســتند «شــب نامه» با حضور«ســید 
مهدى کرباســى» کارگــردان اثر و «محمد ســعید 
جبــارى» راوى مســتند روز یک شــنبه 14 آذرماه 
ساعت17و30دقیقه(امروز) در محل کتابخانه مرکزى 

مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: مستند «یک روز در بیمارستان سلمانیه» 
با حضور «عابدین مهدوى» کارگردان اثر و مســتند 
«میراث آلبرتا» نیز به کارگردانى شمقدرى به ترتیب 21 
و 28 آذرماه از سوى کمیته فرهنگ رسانه مورد نمایش 

و نقد قرار خواهد گرفت.

روایت «حکایت بافته ها» در 
اصفهان

تازه   ترین نمایشگاه هنرى تاپســترى هاى معاصر با 
عنوان «حکایت بافته ها» شامل 42 اثر از خانم «کاترین 
میســان» در موزه هنرهاى معاصر افتتاح مى شــود. 
نمایشگاه آثار تاپســترى «حکایت بافته ها» از امروز 
14 آذرماه سال جارى در محل گالرى شماره یک موزه 
هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى-تفریحى شهردارى 
اصفهان افتتاح شــده و مورد بازدید عالقه مندان قرار 

مى گیرد.
نشست تخصصى این نمایشگاه نیز با حضور «کاترین 
میسان» هنرمند آثار و دکتر «اصغر جوانى»  استاد گروه 
نقاشى دانشگاه هنر اصفهان  امروز ساعت16و 30 دقیقه 
در محل سینما تک موزه هنرهاى معاصر برگزار خواهد 
شد. کاترین میسان متولد 1956 در پاریس (فرانسه)، 
ساکن و مشــغول به فعالیت هنرى در پاریس بوده که 
با اســتفاده از الیاف گیاهى، صنایع دستى مى بافد. این 
نمایشگاه تا 14 دى ماه در محل موزه هنرهاى معاصر 
سازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان برپا 
خواهد بود و همه روزه از ساعت 9 تا 13و 30 دقیقه و 15 

تا 18 مورد بازدید قرار خواهد گرفت.
گفتنى است؛ تاپسترى  به پارچه هایى گفته مى شود که بر 
مبناى گلیم بافت تهیه شده باشد و شیوه ساده موسوم به 
گلیم بافت در نساجى به آن معناست که پودها روى تارها 

را بپوشانند و نقوش گوناگون ایجاد بکنند.

خبر

قائم مقــام ســازمان فنى وحرفه اى کشــور گفت: در 
اصفهــان آمار بیــکارى نســبت به نورم کشــورى 
باالتــر اســت و ایــن امــر بســیار نگــران کننده 

است.
رحمت ا...  رحمتى با تأکید بر اینکه از اشخاص حقیقى و 
حقوقى، تعاونى ها و صنعت دعوت مى کنیم آموزش هاى 
فنى وحرفــه اى را فراگیرند، گفت: نــرخ بیکارى در 
کشور12/5 تا 13 درصد اســت، متأسفانه نرخ بیکارى 
در فارغ التحصیالن دانشــگاهى به 19 درصد مى رسد 
بنابراین بایــد فرهنگ اشــتغال و کارجویى را عوض 

کنیم.

وى تصریح کــرد: فنى وحرفه اى مهــارت مى آموزد 
و بــه دنبــال آن بــا کمــک مؤسســات مالــى و 
پولى کشــور و به ویــژه صنــدوق کارآفرینــى امید 
بــراى مشــاغل کوچــک تســهیالت پرداخــت 

مى شود. 
 وى با بیــان اینکه در اصفهان آمار بیکارى نســبت به 
نورم کشــورى باالتر و این امر بســیار نگران کننده 
اســت، گفت: کارخانه  اى که میلیاردها سرمایه مى برد 
اشــتغال اندکى را ایجــاد مى کند بایــد ظرفیت هایى 
را ایجــاد کنیــم تــا بــه نتایج مثبــت در اشــتغال 

برسیم.

رئیس اداره خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
با توجه به آماده باشــى که از قبــل در مناطق 15 گانه 
شهردارى اصفهان اعالم شــده بود و همچنین تجهیز 
اکیپ هاى بارندگى و رفع آبگرفتگى، خوشــبختانه در 
بارندگى اخیر شــهر اصفهان هیچگونه آب گرفتگى در 

معابر شهر به وجود نیامد.
غالمرضا ســاکتى افزود: با توجه به رصد همیشــگى 
وضعیت هواشناسى در اداره خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان، از روز سه شــنبه اطالع داشتیم که قرار است 
سامانه بارشــى در آســمان اصفهان قرار گیرد، از این 
رو هماهنگى هاى الزم با مناطق 15 گانه شــهردارى 

اصفهان انجام شد، البته انتظار داشتیم سرانه بارش بیش 
از آنچه اتفاق افتاد ، باشد.

وى تصریح کرد: در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 
بین چهار تا هفت گروه فعال بودند که هر اکیپ مجهز به 
تجهیزاتى کامل از قبیل موتوربرق ، کف شو و وسایل رفع 
آبگرفتگى بود. رئیس اداره خدمات شــهرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه طى بارندگى هاى اخیر شدت 
آبگرفتگى در شهر اصفهان زیاد نبود ، اظهارداشت:  در 
هر منطقه بین 15 تا 30 نفر به صورت آماده باش فعالیت 
مى کردند و هیچگونه مشــکل خاصى را در سطح شهر 

اصفهان نداشتیم.

بارندگى در اصفهان  بدون 
آب گرفتگى پایان یافت

آمار بیکارى در اصفهان 
نگران کننده است

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
اصفهان بــا بیــان اینکــه طراحــان لبــاس باید 
با توجــه بــه نیــاز مخاطبــان و ارائــه مدل هاى 
مناســب فعالیت کنند، گفت: نخســتین نمایشــگاه 
طراحى لباس اســتان اصفهان دى امســال برگزار

 مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى در گفتگو 
با تسنیم با اشاره به ضرورت توجه به موضوع حجاب و 
عفاف در طراحى البسه اسالمى اظهار داشت: حجاب 
به معناى پوشش اسالمى بانوان داراى دو بُعد ایجابى 
و سلبى است. بُعد ایجابى آن وجوب پوشش بدن و بُعد 
سلبى آن حرام بودن خودنمایى به نامحرم است و این 
دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشــد تا حجاب اسالمى 

محقق شود.
وى با اشــاره به تأســیس برخى مراکز و مؤسســات 

تخصصى و ترویجى در زمینه عفاف و حجاب افزود: 
تأسیس مراکز و مؤسســات تخصصى و ترویجى در 
زمینه عفاف و حجاب با توجه به اهدافى چون تدوین 
دوره هاى آموزش طراحى لباس با هدف تربیت نیروى 
متخصص و خالق در ایجاد طرح هاى ایرانى و اسالمى 

البسه صورت گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان تصریح 
کرد: ایجــاد ارتبــاط بیــن تولیدکننــدگان لباس، 
طراحــان، مخاطبــان و مصرف کننــدگان با هدف 
شــناخت نیازهاى آنها از یک سو و نیز ارائه مدل هاى 
مناسب از دیگر اهداف تأســیس این مراکز به شمار 

مى رود.
وى با بیان اینکه گروه هاى ســنى متفاوت به شرایط 
خاص عفاف و حجاب مربوط به ســن خود نیاز دارند، 
تصریح کــرد: ایجاد درگاه مجــازى تخصصى براى 

طراحان لباس و اقدام براى برگزارى نمایشــگاه هاى 
لباس با هــدف تأمین البســه مورد نیــاز گروه هاى 
اجتماعى و ســنى متفاوت مبتنى بر آموزه ها و شرایط 

مربوط به عفاف و حجاب صورت گرفت.
حجت االسالم والمسلین ارزانى با اشاره به برگزارى 
دوره هاى آموزشى مد و لباس و کارگاه هاى طراحى و 
دوخت بیان کرد: مجموعه طراحى ها شامل مجموعه 
طرح هاى مانتو، برگرفته از معمارى ایرانى، مجموعه 
طرح هاى فصل تابســتان، مجموعه طرح هاى فصل 
پاییز و نیــز مجموعه طرح هاى چــادر بانوان در این 
دوره ها آموزش داده مى شــود. وى خاطرنشان کرد: 
برگزارى نخستین نمایشــگاه تخصصى فرم مدارس 
و سلســله نشســت هاى تخصصى طراحان لباس از 
دیگر فعالیت هاى صورت گرفته در این راستا به شمار 

مى رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
با اشــاره به فعالیت ها و برنامه هاى شــش ماهه دوم 
امســال در این زمینه گفت: در این راســتا نخستین 
نمایشگاه طراحى لباس استان اصفهان دى امسال در 
نصف جهان برگزار مى شود. وى اظهار داشت: هم نین 
برگزارى نخســتین کنفرانس تخصصــى مد ولباس 
استان اصفهان و  برگزارى دومین نمایشگاه تخصصى 
فرم مدارس، بهمن امسال در دســتور کار قرار گرفته 
است. حجت االسالم والمسلمین ارزانى عفاف و حجاب 
را ثمره و رویکردى مبتنى بر ایمان و تقوا دانست و بیان 
کرد: با نگاهى بنیادین بایــد به تعمیق ایمان و معارف 
دینى و گســترش عینى و عملى تقــوا و پرهیزکارى 
در جامعه پرداخــت تا از این طریــق عفاف و حجاب 
به عنوان یکى از نتایج ایــن رویکرد در جامعه نهادینه 

شود.

مدیرکل ارشاد اسالمى اصفهان  خبر داد:

 نمایشگاه طراحى لباس 
استان اصفهان
 دى ماه برگزار مى شود

بسـیارى از شـرکت ها و کارخانجات بخش خصوصى 
امـروز در انتظـار پرداخـت طلب هـاى بـاال از دولـت 
هسـتند. یکى از ایـن طلبکاران، شـرکت ریـف دارنده 
عنوان بزرگ تریـن مجتمع تولیدى صنایع شـیمیایى 
ایـران در سـال 91 اسـت. ریف، بـه عنـوان کارآفرین 
نمونه کشـور در سـال 91، تولیدکننده محصول نمونه 
کشـور و واحد تولیدى نمونه کشـور در سـال 93 اما با 
روزهاى اوج خود فاصله گرفته تا جایى که حتى مجبور 
اسـت فرم اخراج صدهـا نفـر از کارگران خـود را امضا 

کند.
سـمیه محمودى عضو کمیسـیون اجتماعـى مجلس 
شـوراى اسـالمى درباره وضعیت شـرکت ریف گفت: 
شـرکت ریف مبلـغ 620 میلیـارد ریـال از وزارت راه و 
شهرسازى طلبکار اسـت اما به دلیل عدم پرداخت این 
بدهى، این شرکت مجبور به اخراج 400 نفر از کارگران 

خود شده است.
مـل کارخانـه خودرنـگ از کارخانجـات  عا یر مد
زیرمجموعـه شـرکت ریـف هم دربـاره وضعیـت این 
کارخانه مى گوید: شرکت ریف از چندین دستگاه و نهاد 
طلبکار است، عمده آن یک شرکت با حدود 18 میلیارد 
تومان بدهى است، عالوه بر این شهردارى ها و وزارت 

راه و شهرسازى نیز به ما بدهکار هستند.
 وى به رکودى که شـرکت ریف به آن دچار شده اشاره 
مى کند و مى گوید: از دو سه سال پیش اوضاع اینگونه 
شد، اگر بانک ها کمک کرده و طلب ها را حدود دو سال 
عقب بیاندازند، از سوى دیگر ال سى باز کنند تا اجناس 
موردنیاز را وارد کنیم بخشـى از مشـکالت ما برطرف 

مى شـود. وزارت راه حتى اگـر نصف بدهى خـود را به 
ما پرداخت کنـد چرخ هاى کارخانه مى چرخـد و از این 

وضعیت خارج مى شویم.
وى مى گویـد: ما رنگى تولید مى کنیـم که 5 درصدش 
سود اسـت، 9 درصد مربوط به دارایى و ارزش افزوده و 
25 درصد هم بانک هـا دریافت مى کنند، به این ترتیب 

مشکالت ایجاد مى شود.

تسهیالت دولت شامل حال ریف نشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
چندى پیش از آغاز پرداخت تسـهیالت بـه واحدهاى 
دچار مشکل در اصفهان خبر داده بود. اسرافیل احمدیه 
با اشاره به  ثبت نام چهار هزار و 500 واحد براى استفاده 
از تسـهیالت، گفت:هزارمیلیـارد تومان تسـهیالت به 

واحدهاى تولیدى استان اصفهان اختصاص یافت.
اما باطنى عنوان مى کند که این تسهیالت شامل حال 
شـرکت ریف نشـده اسـت. وى مى گوید: در منطقه ما 
شـاید حدود 500 تولیدکننده وجـود دارد که تا ظرفیت 
50 درصـد کار مى کننـد، موضوع پرداخت تسـهیالت 
نیز شـامل حال ما نشـده چـون فعـًال بـا کارخانجات 
زیر صد نفر شـروع کرده انـد، هرچند ما نیـز کم کم در 
حال تبدیل شـدن به کارخانه اى با کمتـر از صد کارگر 

هستیم!
وى با اشـاره به تعـداد کارگـران اخراجى این شـرکت 
به دلیـل بدهى ها مى گویـد: از 900 کارگر، حدود 400 
کارگر از مجموعه جدا شـده اند و اکنون با کمتر از 500 

کارگر کار مى کنیم.

س پیـش بینـى اداره کل هواشناسـى  نا شـ ر ا ک
اصفهـان گفـت: بیشـترین میـزان بـارش هـا در ایـن 
اسـتان در شهرسـتان سـمیرم بـا 102 میلیمتـر ثبـت

شد.
میترا سـیدان در گفتگو با ایرنا افزود: پس از شهرستان 
سـمیرم، گلپایـگان بـا 33 میلیمتـر، خوانسـار بـا 
29/3میلیمتر، چادگان بـا 24/5میلیمتر ، فریدونشـهر 
بـا 23 میلیمتـر، داران بـا 20/3میلیمتـر، شـهرضا 
با17/6میلیمتر، زرین شـهر با 19/2میلیمتـر، مبارکه با 
15/6میلیمتر و نجف آباد با 10/8 میلیمتر بیشترین سهم 

بارش هاى استان اصفهان را به خود اختصاص دادند.
وى با بیـان اینکـه بارش هـاى منتهـى بـه روز جمعه 
در شـهر اصفهـان 4/7میلیمتـر گـزارش شـد، گفـت: 
همچنین این بارش ها در فرودگاه اصفهان 3/2میلیمتر، 
مورچـه خـورت 2/2میلیمتـر، کبوتـر آباد1/6میلیمتر، 
ورزنه1/4میلیمتر نطنز 0/5میلیمتر و کاشان 0/1میلیمتر 

گزارش شده است.
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
افـزود: این سـامانه در زمان خـروج از اسـتان اصفهان 
بارش هایى را در نواحى جنوب و شـرق استان به دنبال 

داشت.
وى با بیان اینکه دیروز (شـنبه) هواى استان در شرایط 
تمیز و مطلـوب بود، گفت: براى روز یک شـنبه (امروز)  
جو به نسبت پایدار در استان برقرار خواهد شد و آسمانى 

صاف تا قسمتى ابرى خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: بیش از 400 هزار 
قطعه طیور در طرح «واکسیناسیون علیه بیمارى نیوکاسل در 

طیور روستایى» استان اصفهان واکسینه شدند.
شهرام موحدى با اشاره به اجراى طرح «واکسیناسیون علیه 
بیمارى نیوکاسل در طیور روستایى» در استان اصفهان اظهار 
داشت: این طرح از سوم تا پنجم آذرماه در هر 24 شهرستان 
و 370 روستاى استان در قالب 191 گروه دو نفره با همکارى 

سازمان بسیج سازندگى استان براى واکسیناسیون نیم میلیون 
قطعه طیور انجام شد.

مدیرکل دامپزشـکى اسـتان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر آمار دقیقى به دست ما نرسیده است و در حال جمع بندى 
هستیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا پیش بینى مان این 
اسـت که بیش از 400 هزار قطعه طیور بومى و روستایى در 

سطح استان علیه بیمارى نیوکاسل واکسینه شده باشند.

کارآفرین نمونه 400 هزار طیور  واکسینه شدند
چگونه کارگرانش را اخراج کرد

دانشگاه سلیمانیه کردستان عراق با صدور بیانیه اى خبر از بازگشایى سه رشته جدید 
مهندسى با همکارى دانشگاه صنعتى اصفهان براى سال جدید تحصیلى داد و از عالقه 
مندان خواســت در صورت تمایل و احراز شــرایط براى ثبت نام به دانشگاه سلیمانیه 

مراجعه کنند.
در این بیانیه آمده است: دانشگاه سلیمانیه با کمک دانشگاه صنعتى اصفهان اقدام به 
ایجاد رشته هاى مهندســى کامپیوتر و کنترل سیستم، مهندسى مکانیک و مهندسى 
شیمى کرده است و عالقه مندانى که موفق به اخذ دیپلم شده اند مى توانند براى ثبت 

نام اقدام کنند.
دانشگاه سلیمانیه تأکید کرده است، مدرك دانش آموختگان نیز به وسیله دو دانشگاه 

صادر خواهد شد.

آیین غبارروبى و عطرافشانى مضجع شریف حضرت على بن امام محمد باقر(ع) با حضور 
نماینده ولى فقیه و امام جمعه شهرستان، شهردار کاشان و جمعى از مسئوالن منطقه و 
استان اصفهان برگزار شد. در این آیین ضریح مطهر فرزند بالفصل امام پنجم شیعیان 

جهان در مشهد اردهال کاشان غبارروبى و عطرافشانى شد.
همچنین در حاشیه این مراسم معنوى، ســاختمان ادارى آستان حضرت على بن امام 
محمد باقر(ع) در مساحتى بالغ بر 400 متر مربع و با هزینه اى در حدود ده میلیارد ریال 
به بهره بردارى رســید. همچنین افتتاح اتاق عقد براى زوج هاى جوان از دیگر بخش 
هاى این مراسم بود؛ این اتاق که با هزینه 60 میلیون ریالى و در صحن عامر بن ناصر 
آستان مهیا شده میزبان زوج هایى است که عالقه مند به آغاز پیوند آسمانى خود در جوار 

این مکان مقدس هستند.

همکارى
 دانشگاه 

سلیمانیه با 
دانشگاه صنعتى  

غبارروبى 
آستان حضرت 

على بن امام محمد 
باقر(ع)  

,,

 ایجاد درگاه 
مجازى تخصصى 
براى طراحان 
لباس و اقدام 
براى برگزارى 
نمایشگاه هاى 
لباس با هدف 
تأمین البسه مورد 
نیاز گروه هاى 
اجتماعى و سنى 
متفاوت مبتنى بر 
آموزه ها و شرایط 
مربوط به عفاف 
و حجاب صورت 
گرفت

سمیرم شاهد
 102 میلیمتر

بارش باران بود

 مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از رسیدگى به 82 
پرونده قصور پزشکى در هفت ماهه امسال در این اداره کل 
خبر داد. على سلیمانپور افزود: آمار این پرونده ها در این مدت 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19/6 درصد کاهش 
داشت. وى اظهار داشت: در 62 پرونده، پزشک تبرئه و در 20 

پرونده براى کادر درمان، قصور تشخیص داده شد. 
مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان افزود: تعداد پرونده هاى 
به نتیجه رسیده در کمیسیون هاى پزشکى قانونى استان در 
این مدت 748 مورد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

معادل12/3درصد افزایش داشت.

تولید فوالد خام در فوالد مبارکه در هشت ماه سال جارى 
با 7 درصد رشد نسبت به سال قبل به سه میلیون و 478 

هزار تن رسید.
از مجموع فوالد خام تولید شــده در فوالد مبارکه در بازه 
زمانى هشت ماه منتهى به آبان، 350 هزار تن به صورت 
تختال، دو میلیون و 450 هزار تن به صورت محصوالت 
گرم و اسیدشویى و 850 هزار تن در قالب محصوالت سرد 
و پوشش دار به بازار عرضه شده است.  مجتمع فوالد سبا 
و فوالد هرمزگان هم در این مدت هرکدام به ترتیب، 456 

و 736 هزار تن فوالد خام تولید کرده است.

بررسى 82 پرونده 
قصور پزشکى در اصفهان

رشد  تولید فوالد خام 
در فوالد مبارکه 
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ویترین

پیشنهاد افزایش پلکانى
 حقوق بازنشستگان 

معاون فنى صندوق بازنشســتگى کشــورى درباره 
میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان گفت: 
پیشنهاد ما همانند ســال 95، افزایش پلکانى حقوق 
بازنشستگان است. در الیحه بودجه سال 96 دولت 
که هنوز به مجلس تقدیم نشده نیز به همین موضوع 
و تالش براى یکسان ســازى حقوق بازنشستگان 

تأکید شده است.
محمدعلى ابراهیم زاده  ادامه داد: امســال افزایش 
پلکانى حقوق اجرا شد و حقوق بازنشستگان بر حسب 

میزان دریافتى از 12 تا 20 درصد افزایش پیدا کرد.

کاهش قیمت کاالى ایرانى در 
بازار جهانى

بر اســاس آمار گمرك،  تغییرات میزان صادرات در 
هفت ماهه سال جارى نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته حاکى از آن اســت که افزایش وزن صادرات 
غیرنفتى ایران به مراتب بیشتر از افزایش ارزش آن 
است، به این ترتیب مى توان نتیجه گرفت که متوسط 
ارزش و قیمت کاالهاى صادراتى ایران در سال جارى 
نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است؛ به 
عبارت دیگر کاالهاى ایرانى در سال جارى ارزان تر 
از سال گذشته به فروش رفته اند و کاهش قیمت ها 
خود نیز ممکن است یکى از دالیل افزایش صادرات

 باشد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
طرح جایگزینى ســوارى پراید و پژو 405 به تدریج اجرا 
مى شود و تولید این خودروها با توجه به رعایت استاندارد 

هاى موجود در کشور ادامه دارد.
محسن صالحى نیا افزود: طرح جایگزینى این دو خودرو 
در سال هاى آینده و زمانى اجرا مى شود که خودروهاى 
جایگزین از اقبال مردمى و استانداردهاى الزم در کشور 

برخوردار باشند. 
وى ادامــه داد: بیــش از 90 درصد از تولیــدات صنایع 
خودروسازى کشور در داخل انجام مى شود و 10 درصد 
باقیمانده مربوط به خودروهایى است که در کشور مونتاژ 

مى شوند. 
صالحى نیا عنوان کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در زمینه توسعه خودروسازى در کشور به دنبال 
امضاى قراردادهاى مشــترك بین صنایع خودروسازى 
ایران و صنایع خودروســازى داراى نشانک هاى معتبر 

در جهان است. 
وى گفت: برنامه این وزارتخانه طراحى و تولید خودرو، 
قطعات و تجهیــزات در کشــور با مشــارکت صنایع 
خودروساز خارجى اســت که در این زمینه مى توان به 
قرارداد مشــترك بین ایران خودرو و شرکت پژو اشاره 

کرد. 

وزیر نیرو گفت: حفظ کیفیــت آب از مهمترین اقدامات 
در حوزه مدیریت منابع آبى است که در دستور کار دولت 

قرار دارد.
حمید چیت چیان تصفیه خانه ها و اجراى شبکه فاضالب 
را از مهمترین پروژه هاى زیست محیطى توصیف و بیان 
کرد: وقتى این شبکه ها ایجاد و فاضالب تصفیه شده از 
این محل با کیفیت مناسب به عنوان پساب وارد مصرف 
بخش کشاورزى شود در واقع مانع از نیتراته شدن منابع 

آبى مى شود. 
وى افزود: براى کشــورى که با مشــکل خشکسالى و 
کمبود منابع آب مواجه اســت حفــظ کیفیت منابع آبى 

از اولویت دارترین اقداماتى اســت که باید در حوزه آب 
انجام شود. 

وزیر نیرو ادامه داد: اجراى این پروژه ها از ورود آلودگى به 
منابع آب جلوگیرى کرده و در حفظ سالمتى و بهداشت 

مردم اثرات جدى و عمیق دارد. 
وى گفت: آب زیرزمینى با کیفیت مناســب براى شرب 
وجود دارد که در شرایط کنونى براى کشاورزى استفاده 
مى شود اما با ایجاد تصفیه خانه ها مى توان حجم قابل 
توجهى از پساب را جایگزین آب شرب مورد استفاده در 
بخش کشاورزى کرد که این خود اثرات بسیار مهمى در 

مدیریت مصرف آب دارد.

طرح جایگزینى پراید و 
پژو 405 اجرا مى شود

حفظ کیفیت آب در 
دستور کار دولت 

 خبرگزارى رویترز طى گزارشى مدعى شد که توافق اوپک 
حاصل مذاکرات پشت پرده ایران، روســیه و ریاض بوده 
اســت و حضرت آیت ا... خامنه اى در مــورد این توافق به 

رئیس جمهور و وزیر نفت دستوراتى داده است.
به گزارش فارس، پــس از توافق اوپک خبرگزارى رویترز 
در گزارشى مدعى شــد که این توافق حاصل رایزنى هاى 

پشت پرده مسکو، تهران و ریاض بوده است.
به نوشته این گزارش، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 
در کنار گذاشتن اختالفات عربستان و ایران براى پیش بردن 
نخستین توافق این سازمان با روسیه در 15 سال گذشته، 

نقش کلیدى داشته است.
این گزارش به نقل از منابع اوپک و غیراوپک مدعى است، 
رایزنى هایى در آستانه نشســت اوپک میان «والدیمیر 
پوتین» رئیس جمهور روسیه، «محمد بن سلمان» ولیعهد 
عربســتان و حضرت آیت ا... خامنه اى و حســن روحانى 
رئیس جمهور این کشــور صورت گرفته است. به نوشته 
رویترز، نقش محورى پوتین به عنوان میانجى میان تهران 
و ریاض توانست بار دیگر تأثیر این کشور در خاورمیانه را 
نشــان دهد. تأثیرى که پیش از این با حضور نظامى این 
کشور در خاك سوریه آشکار شده بود.این میانجى گرى در 
ماه سپتامبر در حاشیه نشست گروه 20 در چین در دیدار با 
محمد بن سلمان آغاز شد. هر دو توافق کردند تا با همکارى 
با یکدیگر به بازارهاى نفتى براى کاهش مازاد عرضه کمک 
کنند. قیمت نفت که در دو سال گذشته به شدت کاهش 
یافته بود، پس از توافق اوپک بیــش از 10 درصد افزایش 

قیمت را تجربه کرد و به 53 دالر در هر بشکه رسید.
رویترز در ادامه مى نویسد، کاهش درآمدهاى نفتى عربستان 
و روسیه، درد مالى ایجاد کرد که سبب شد تا با وجود تمام 

اختالفات سیاسى میان ریاض و مســکو در مورد جنگ 
داخلى در سوریه، این توافق حاصل شود. به نوشته رویترز، 
پوتین توانست عربستان را به قبول بیشترین کاهش تولید و 

عدم پافشارى براى کاهش تولید ایران متقاعد کند. رویترز 
در ادامه با توضیح اینکه تماس تلفنى میان پوتین و حسن 
روحانى راه را براى این توافق هموار کرد، مدعى شد که پس 

از این تماس، روحانى و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران براى 
کسب تکلیف به دیدار مقام معظم رهبرى رفته اند.

در ادامه رویترز به نقل از منابع آگاه مدعى شد: «در جریان 
این دیدار، حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اهمیت رعایت 
خطوط قرمز و عدم تســلیم در برابر فشارهاى سیاسى با 

هرگونه کاهش تولید مخالفت کرده است.»
به گفته این منبع آگاه، «زنگنه به طور کامل استراتژى خود 
را شــرح داد ... و در نهایت موافقت رهبرى را کسب کرد... 
همچنین ایشان با مذاکرات سیاسى به ویژه با آقاى پوتین 

موافقت کرده اند.»
زنگنه سه شنبه شب با میانجى گرى الجزایر با توافق موافقت 
کرده بود اما محتاطانه در این مورد هیاهو به راه نیانداخت. وى 
حتى پس از نشست از هرگونه اظهارنظرى که نشان دهنده 
پیروزى تهران در رویارویى با ریاض در سایه این توافق باشد، 
پرهیز کرد.وى در مصاحبه با رسانه دولتى کشورش گفت: 
«تماس میان روحانى و پوتین نقش بزرگى ایفا کرد... پس از 

این تماس، روسیه از کاهش تولید حمایت کرد.»
به نوشــته این خبرگزارى انگلیســى، امــا اوپک بدون 
نزاع که اوپک نمى شــود. عــراق همچنــان با کاهش 
تولید به علــت هزینه هاى جنگ علیــه داعش مخالفت 
مى کرد که این مخالفت مى توانســت توافق را از مســیر 
خارج کند امــا «حیدر العبــادى» نخســت وزیر عراق 
در لحظات آخر با کاهش موافقت کــرد و به این ترتیب، 
اوپــک پس از ســال ها بــراى تعــادل بازار بــه توافق

 رسید.

ادعاى رویترز در مورد توافق اوپک

ایران، عربستان، روسیه؛ مثلث توافق بزرگ

ابالغ اجراییه 
شماره: 746/95  اجرایى- 95/8/29 نظر به اینکه در پرونده کالسه 746/95  اجراى احکام شوراهاى حل 
اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 594 صادره از شعبه نهم حقوقى محکوم علیه بهمن 
زاهدى پور فرزند سلطان محمد محکوم به پرداخت مبلغ بیســت و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ یک میلیون و پانصد  هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. بلحاظ غیابى 
بودن رأى صادره اجراى حکم منوط اســت به معرفى ضامن معتبر از ســوى محکوم له در حق محکوم له 
حسین اکبرى اشیانى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 779  اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف 

شهرستان لنجان/9/189
 حصر وراثت

آقاى رضا ایران پور مبارکه فرزند على با بشــماره شناســنامه 1 به شرح دادخواســت مطروحه به کالسه 
95/1300 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على ایران پور 

مبارکه فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 122 به تاریخ 1395/01/19 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سعید ایران پور مبارکه فرزند على به شماره شناسنامه 
/ ملى 1271 نسبت به متوفى (فرزند) 2- رضا ایران پور مبارکه فرزند على به شماره شناسنامه /ملى 1 نسبت 
به متوفى (فرزند) 3- اعظم ایران پور مبارکه فرزند على به شماره شناسنامه /ملى 40307 نسبت به متوفى 
(فرزند) 4- زهرا ایران پور مبارکه فرزند على به شماره شناســنامه /ملى 561 نسبت به متوفى (فرزند) 5- 
پروین ایران پور مبارکه فرزند على به شماره شناسنامه /ملى 1104 نسبت به متوفى (فرزند) 6- لیال ایران پور 
مبارکه فرزند على به شماره شناسنامه /ملى 1865 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. 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 شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/567 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/9/193
حصر وراثت

خانم بى بى سکینه شاهد فرزند غالم حســین با بشماره شناســنامه با و 170 با وکالت روح اله اسدى و به 
شرح دادخواست مطروحه به کالسه 93/1358 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد ســعید نصوحى مبارکه فرزند مصطفى به شماره شناسنامه 116 به تاریخ 
1393/05/20 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- 
عزت هاشمى فرزند سید  حبیب اله به شماره شناسنامه / ملى 27 نسبت به متوفى (همسر متوفى) 2- همدم 
مرادى مبارکه فرزند حسین به شماره شناسنامه /ملى 525 نسبت به متوفى (مادر متوفى) 3- هاجر نصوحى 
مبارکه فرزند محمدسعید به شماره شناسنامه /ملى 544 نســبت به متوفى (فرزند) 4- مصطفى نصوحى 
مبارکه فرزند محمدسعید به شماره شناسنامه /ملى 5410049829 نســبت به متوفى (فرزند) 5- مهدى 
نصوحى مبارکه فرزند محمدسعید به شــماره شناسنامه /ملى 2148 نســبت به متوفى (فرزند)  6- مسلم 
نصوحى مبارکه فرزند محمدســعید به شماره شناسنامه /ملى 183 نســبت به متوفى (فرزند) 7- محسن 

نصوحى مبارکه فرزند محمدسعید به شماره شناسنامه /ملى 1658 نسبت به متوفى (فرزند) 8- بى بى سکینه 
شاهد فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه /ملى 170 نســبت به متوفى (همسر متوفى) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 95/568 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/194
حصر وراثت

خدیجه مؤذنى بیســتگانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 8 بـــه شـــرح دادخواســت به کالسه 
51/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان صغرا 
قاســمى بیســتگانى بشناســنامه 5 در تاریخ 93/12/21  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســکینه مؤذنى بیســتگانى  فرزند على مــراد ش.ش 28 
ت.ت 1334 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) 2- رجبعلى مؤذنى بیســتگانى  فرزنــد على مراد ش.ش 

61 ت.ت 1339 صــادره از لنجان (پســر متوفــى) 3- رمضانعلى مؤذنى بیســتگانى  فرزنــد على مراد 
ش.ش 44 ت.ت 1343 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- عوضعلى مؤذنى بیســتگانى  فرزند علیمراد 
ش.ش 38 ت.ت 1337 صادره از لنجان (پســر متوفــى) 5- خدیجه مؤذنى بیســتگانى  فرزند على مراد 
ش.ش 8 ت.ت 1341 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) و الغیر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 761 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/9/188

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204174 ابالغنامــه: ــماره  ش
9509983761800003 شماره بایگانى شعبه: 950210 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالسه 950210 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
حسین نصیرى شرقى فرزند على فعًال مجهول المکان متهم است به تحصیل مال 
نامشروع از طریق تحصیل یک دستگاه گوشى موبایل که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و مورخ 1395/11/02 ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا 
به استناد ماده 344 قانون آیین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1338 فتحى فرد دادرس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق) /9/137

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204182 ابالغنامــه:  ره  ا م ـ ـ ش
9309983761802317 شماره بایگانی شعبه: 950085 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالسه 950085 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
سعید باباپور فرزند سیروس فعًال مجهول المکان متهم است به کالهبردارى و 
خیانت در امانت که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز مورخ 1395/10/29 
ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین 
دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خــود دفاع نماید. در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 1345 فتحى فرد دادرس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/142

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204216 ابالغنامــه: ه  ر ا م ـ ـ ش
9409983761801815 شماره بایگانى شعبه: 950403 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالسه 950403 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
محمدرضا چوب شــکن بحرى ملقب به پویا بحرى فعًال مجهول المکان متهم 
اســت به کالهبردارى از طریق جعل عنوان که تحت پیگرد قانونى مى باشد و 
براى مورخ 1395/10/22 ساعت 10 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر اینصورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1339 فتحى فرد دادرس شــعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق) /9/138

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204259 ابالغنامــه:  ه  ر ا م ـ ـ ش
9409983761800727 شــماره بایگانــی شــعبه: 950775 «آگهى احضار 
متهم» به شــرح محتویــات پرونده کالســه 950775 ك 102 دادگســترى 
شاهین شــهر آقاى عبدالرضا نژادجابرى فعًال مجهول المکان متهم اســت به 
فحاشــى و تهدید به ضررهاى نفســى و تهدید با چاقو در تاریخ 94/3/11 که 
تحت پیگرد قانونى مى باشــد و مورخ 1395/10/28 ســاعت 9 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد مــاده 344 قانون آیین دادرســی کیفري مراتب 
یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابــالغ مى گردد تا 
متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر 
و از خود دفــاع نماید. در غیــر اینصورت اقــدام قانونى به عمــل خواهد آمد. 
م الف: 1344 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (102 جزایى سابق)/9/143

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه:9510100352703835 شماره پرونده:9509980362600653 
شماره بایگانى شــعبه: 950971 شاکى مهدى محمد شــریفى دادخواستى به 
طرفیت متهم مسعود محمد شریفى فرزند مهدى به خواسته توهین به اشخاص 
عادى و تهدید و ضــرب و جرح عمدى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(101 جزایى سابق) واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 336 ارجاع و به کالسه 
9509980362600653 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/10/15 و 
ساعت 10 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف:26702 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (101 جزایى سابق)/9/258

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204195 ابالغنامــه: ه  ر ا م ـ ـ ش
9409983761901097 شماره بایگانى شعبه: 950334 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالسه 950334 ك 102 دادگسترى شاهین شهرآقاى 
1 -امید بغالنى فرزند قاســم 2- عماد بغالنى فرزند قاسم فعًال مجهول المکان 
متهم اســت به تخریب عمدى و توهین و تهدید جانى و ورود به عنف در حوزه 
قضائى شاهین شهر که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى مورخ 11/02 /1395 
ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ مى گردد تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خــود دفاع نماید. در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل 
خواهد آمد.م الف: 1340 فتحى فرد دادرس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق) /9/139

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204158 ابالغنامــه:  ه  ر ا م ـ ـ ش
9309980360000550 شــماره بایگانی شــعبه: 950337 آگهى احضار متهم 
بدینوســیله به متهم اســماعیل آذریان  ابالغ مى گردد در جلسه رسیدگى مورخ 
یکشنبه 1395/10/29 ساعت 11 بابت شــکایت عبداله محمدى موسوى دایر 
بر فروش مال غیر یک دستگاه ســوارى زانتیا مدل 82 در شعبه 102 کیفرى 2 
شاهین شــهر حاضر یا الیحه دفاعیه خود را ارائه نماید واال وفق مقررات اقدام و 
تصمیم گیرى خواهد شد. م الف: 1341 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/144

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204270 ابالغنامــه:  ه  ر ا م ـ ـ ش
9509983761800092 شماره بایگانی شعبه: 950723 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالسه 950723 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
امیرحســین حیدرى فعًال مجهول المکان متهم اســت به تحصیل مال از طریق 
نامشــروع به میزان ده میلیون ریال و دو فقره چک جمعا به مبلغ چهار میلیون و 
چهارصد هزار ریال که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى مورخ 1395/10/28 
ساعت 9/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین 
دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ مى گردد تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در 
دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیــر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 1343 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه (102 جزایى سابق)/9/140

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204223 ابالغنامــه:  ه  ر ا م ـ ـ ش
9409983761800949 شماره بایگانی شعبه: 950722 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالســه 950722 ك 102 دادگسترى شاهین شهر 
آقاى مرتضى محمدى فرزند پرویز فعًال مجهول المکان متهم اســت به تهدید 
به ضررهاى جانى و قتل شــاکى آقاى حبیب محمدى که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى مورخ 1395/10/21 ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1346 فتحى فرد دادرس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق) /9/145

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204190 ابالغنامــه:  ه  ر ا م ـ ـ ش
9309983761801343 شماره بایگانی شعبه: 941132 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالســه 941132 ك 102 دادگسترى شاهین شهر 
آقاى یداله الهى یار فرزند على فعًال مجهول المکان متهم اســت به فروش مال 
غیر (کالهبردارى) که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى مورخ 1395/11/02 
ساعت 9 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین 
دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خود دفــاع نماید. در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 1342 فتحى فرد دادرس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/141

احضار
شماره: 941152- 1395/8/25 (آگهى احضار متهم) نظر به اینکه آقاى ابراهیم 
عزیز زاده به اتهام ضرب و جرح عمدى و توهین از طرف این دادسرا به شکایت 
خانم فرحنــاز فرحى فرادنبه فرزنــد قربانعلى تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ و 
احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در 
اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهى در این شعبه جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت 
عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف: 1229 شعبه 
دوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/ 9/159

احضار
9510463761900001 شــماره پرونــده :  ه درخواســت:  ر ا م ـ شـ
9509983761900607 شماره بایگانى شــعبه: 950702آگهى احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 950702 ب 2، آقاى پیمان امیرى فرزند 
لفته متهم است به تهدید جانى و مزاحمت تلفنى و ایراد تهمت و افتراء و توهین 
و قذف، و از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، بدینوســیله در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، 
و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد شد.م الف: 1260شعبه دوم بازپرسى دادسراى  عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 9/166
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اکران مستند 
زندگى خواهران سپاهانى 

مسـتند «صفر تا سـکو» در مـورد زندگى سـه خواهر 
ووشوکار سمیرمى عضو باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
(خواهران منصوریان) در جشـنواره سـینما حقیقت در 
تهران اکران مى شود. در این جشنواره، مستند «صفر تا 
سکو» به کارگردانى سـحر مصیبى که در مورد زندگى 
شهربانو، الهه و سهیال منصوریان سه خواهر ووشوکار 
اصفهانى سـاخته شده اسـت نیز براى نخسـتین بار به 
اکران عمومى درمى آید. این مسـتند که ساخت آن دو 
سال زمان برده است، ساعت 21امشب اکران مى شود.

طعنه به قلعه نوعى
چند روز پیـش امیر قلعه نویـى در مصاحبه اى جمالتى 
را علیـه محمـد حسـین جعفـرى مدیرعامـل سـابق 
تراکتورسازى و عضو فعلى شوراى شـهر تبریز مطرح 
کرد. البته افراد دیگرى هم در باشـگاه هستند که هر از 
چند گاهى علیه جعفرى حرف مى زننـد. جعفرى اما در 

مصاحبه اى که داشته طعنه جانانه اى به قلعه نویى زد. 
او گفت: صحبت هایى که علیه من شده مسائل فردى 
اسـت. اگر امیر قلعه نویـى علیه من صحبتـى مى کند 
مى خواهد خودش و اتفاقات چهار سال قبل را تبرئه کند. 
تراکتورسازى تیم شهر ماست و قلعه نویى هم در تبریز 
میهمان اسـت و باز هم اگر بحث اسـتقالل پیش بیاید 
او مى گذارد مى رود. نه من مى توانـم از تبریز بروم و نه 
تراکتورسازى از تبریز خارج مى شود پس ما وظیفه داریم 

به این تیم کمک کنیم. 

  امتیاز گیتى پسند را 
برگردانید

سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند گفت: با توجه به اسناد 
و مدارکى که در اختیار داریم، کمیته انضباطى باید امتیاز 
ما را برگرداند و ما پیگیر این موضوع هستیم. رضا لک د 
در مورد واکنش باشگاه گیتى پسند به رأى صادر شده از 
طرف کمیته انضباطى در مورد حواشى بازى گیتى پسند 
و حفارى اهـواز، گفت: ما اعتقاد داریم رأى صادر شـده 
بحق نیست و به کمیته استیناف شکایت کردیم و پیگیر 
موضوع هم هستیم. با توجه به اسـناد و مدارکى که در 
اختیار داریم بایـد امتیاز ما را برگرداننـد و امیدواریم که 

این اتفاق بیافتد.

بهترین گلزِن تیم گل نزن
مدافع- هافبک سـپاهان به طور میانگین هر سه بازى 

یک بار براى این تیم گلزنى کرده است.
تا پیش از آغـاز رقابت هـاى هفته دوازدهـم لیگ برتر 
موسـى کولیبالـى، فریـد بهـزادى کریمـى و احسـان 
حاج صفى هر کدام بـا دو گل بهترین گلزنان سـپاهان 
در لیـگ شـانزدهم بودنـد. بـا گلـى کـه حاج صفى در 
دوازدهمیـن دقیقـه از بازى با گسـترش فـوالد به ثمر 
رسـاند تعداد گل هاى کاپیتـان سـپاهان در این فصل 
به عدد 3 رسید تا احسان با پیشـى گرفتن از دو بازیکن 
دیگر به تنهایى عنوان بهترین گلزن سپاهان را در اختیار 
بگیرد. این تعـداد گل بـراى کاپیتان سـپاهان با توجه 
به آنکه او مدافع- هافبک اسـت آمار خوبى به حسـاب 
مى آید. آمار گلزنـى حاج صفى وقتى بهتر مى شـود که 
در نظر داشته باشـیم این بازیکن در سـه هفته ابتدایى 
لیگ شانزدهم حضور نداشت و این تعداد گل را ظرف 9 
بازى به ثمر رسانده است. برخالف حاج صفى، کریمى 
در جام حذفى هم موفق به گلزنى شده است و با احتساب 
گلى که این بازیکن در مرحله یک شانزدهم نهایى جام 

حذفى به پارس جنوبى جم زد او هم سه گله مى شود.

على کریمى در خونه به خونه
نتایج ضعیـف خونه به خونـه در هفته هـاى اخیر لیگ 
یک، باعث شده مدیران باشگاه دست به تغییرات روى 
نیمکت این تیم بزنند و على کریمى را دوباره به تیمشان 
اضافه کنند.   خونه به خونه بابل با هدایت علیرضا مرزبان 
در لیگ یک هنوز نتوانسـته مدعى درجه اولى باشـد و 
مسـئوالن خونه به خونه براى فرار از این شـرایط به 
دنبال تحوالتى در تیم خود هسـتند. على کریمى 
فصل پیش هم با این تیم همکارى مى کرد اما در 
فصل جدیـد بخاطر بعضى اختالفـات این ارتباط 
قطع شد. بار دیگر مسئوالن این باشگاه از کریمى 

خواستند تا به این تیم کمک کند.

تایم اوت

رشــید مظاهرى دروازه بان موفق ذوب آهن همچنان 
روند رو به رشــد خود را ادامه مى دهــد. او اوایل فصل 
کمتر پیش مى آمد دروازه اش را بســته نگــه دارد و در 
پنج بازى ابتدایى تنها یک بار موفق به کلین شیت شد. 
ضعفى که باعث شد او دو بازى هفتم و هشتم را از روى 
نیمکت ذوب آهن تماشا کند.  اما بعد از بازگشت به درون 
دروازه حاال خیلى سخت گل مى خورد و ذوب آهن هم 
در کنار بازى هاى عالى او رفته رفته به روزهاى اوجش 
برمى گردد. مظاهرى در پنج بازى آخر لیگ موفق شده 
چهار بار کلین شــیت کند که روز جمعــه و برابر پیکان 
ســومین بازى متوالى او بوده است. حاال مى توان گفت 

رشید به دوران خوب فصل قبل خود بازگشته است. او 
که قبل از بازى با سوریه مدتى بود که به اردوهاى ملى 
دعوت نمى شــد، با بازى هاى درخشان خود کى روش 
و کادرفنى را مجاب کرد که به عنــوان یکى از دروازه 
بان ها به آخرین اردوى تیم ملى دعوت شــود.  اردویى 
که انگیزه هاى مظاهرى را چند برابــر کرده و او در دو 
هفته اخیر توانسته برابر مهاجمان خطرناك لیگ مثل 
محمد شادکام در نفت آبادان و گادوین منشا در پیکان 
از دروازه اش به خوبى محافظت کند. حاال با بازى هاى 
درخشــان او و هم تیمى هایش ذوب آهن هم آهســته 

آهسته به صدر جدول نزدیک مى شود.

روزى که رامین رضاییان تصمیم گرفت ریزه اســپور 
را رها کند و دوباره به پرســپولیس برگردد، مى دانست 
باید بابت اشــتباهاتش تاوان ســختى بدهد. تصمیم 
ناگهانــى رضاییان در تابســتان، همه چیــز را خراب 

کرد.
او تصمیم گرفت با رفتن بــه ترکیه دروازه هاى اروپا را 
فتح کند اما جایگاه ثابتش در پرسپولیس را هم از دست 
داد. رضاییان اشتباه کرد و ادعا کرد این بار براى تاوان 

دادن آماده است. 
تاوان رضاییان، صبر بــود. بازى فیکس در ترکیب تیم 
ملى و نیمکت نشینى طوالنى در پرسپولیس. برانکو تا 
هفته هشتم، رضاییان را به نیمکت میخکوب کرد و بعد 

از آن هم با مضرب 8، دقایقى به او بازى مى داد. هشت 
دقیقه بازى اول، 16 دقیقه بازى دوم و 24 دقیقه بازى 
سوم. رضاییان این بار سر ادعایش ماند و بدون اعتراض 

روى نیمکت نشست. 
اخراج انصارى در بازى با پیــکان، باالخره رضاییان را 
به ترکیب اصلى پرســپولیس رســاند. رضاییان دقیقه 
22، گل اول پرسپولیس را ساخت تا با دقایقى کوتاه تر 
از همه، آقاى پاس گل پرســپولیس باشد. اواسط نیمه 
دوم، نفوذهاى او ماشین سازى را ده نفره کرد. رامین، 
تا دقیقه 90 در زمین ماند، نفوذ کرد، موقعیت ســاخت 

و تعویض نشد.
پایان شیریِن تاوان

 سخت
بازگشت رشید 

به دوران خوب فصل قبل

صداى هواداران

  معضل پنالتى و 
مرد کلیدى کى روش

گروه ورزشــى روزنامه نصــف جهان در بخش  
صداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها و 
نظرات دوســتداران ورزش اصفهــان و ایران 
مى پردازد. شــما مــى توانیــد دیــدگاه ها و 
تحلیــل هــاى خــود در رابطــه با مســائل 
مختلــف ورزش را بــه پســت الکترونیــک

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

دارد.
 

■ سپاهانى ها اولین پنالتى خود را توسط مهرداد 
محمدى در اولین دیدار لیگ شانزدهم و در مقابل 
پدیده از دست دادند؛ پنالتى از دست رفته دیگر 
توسط احســان حاج صفى و در پیروزى یک بر 
صفر بر ماشین سازى ثبت شد؛ سومین پنالتى از 
دست رفته این تیم هم در مقابل فوالدخوزستان 
رقم خورد، که پدرو هنریکه آن را از دست داد و 
البته پنالتى از دست رفته در آخرین دیدار پیش 
فصل این تیم در برابر برق نوین شــیراز را هم 
مى توان به این لیســت اضافه کــرد تا متوجه 
شــویم ســپاهان در این بخش از تمرکز الزم 
برخوردار نیســت. البته انتظار مى رفت با اضافه 
شدن احسان حاج صفى که در گذشته نیز یکى از 
بهترین پنالتى زن هاى سپاهان به شمار مى رفت 
این مشــکل برطرف گردد که در کمال ناباورى 
وى نیز در دیدار با ماشین سازى ضربه خود را از 
دست داد تا تنها پنالتى گل شده سپاهان در این 
فصل توسط فرید بهزادى کریمى به ثمر رسیده 
باشد. البته شاید اســتفاده از بازیکنان مختلف 
و مشــخص نبودن پنالتى زن اول تیم نیز خود 
دلیلى بر عدم تمرکز بازیکنان در هنگام نواختن 
ضربــات پنالتــى باشــد کــه ویســى بایــد
 هرچه ســریع تر با انجــام تمرینــات پنالتى و 
آماده ســازى روحى روانى بازیکنان مشخص 
شــده جلوى ایــن بخــش از مشــکل تیم را 
بگیرد تا همچون پرســپولیس فصل گذشــته 
در انتهــاى فصــل حســرت همیــن ضربات 
پنالتى بــر دل آنها نماند. ضمــن اینکه در جام 
حذفى بــا توجه به اینکه ممکن اســت بازى به 
پنالتى بکشــد مى تواند براى ما دردســر ســاز 

شود.

■ ذوب آهــن همچنان مى بــرد، هت تریک 
مى کند و به ســوى باالهاى جــدول مى رود. 
درود به این تیم با شــخصیت که نشان داده با 
وجود هر تغییرى در بیشتر فصول اقتدار خود را 

حفظ مى کند.

■ امیــدوارم برخى از نواقص ورزشــگاه نقش 
جهان هر چه زودتر بر طرف شود تا دیگر شاهد 
برخى بهانه جویى ها براى این ورزشگاه مدرن 
نباشیم. غیر از برخى نواقص جزئى این ورزشگاه، 
مســئله اى که در دو بازى رســمى سپاهان در 
جــام حذفى و لیــگ برتر در این ورزشــگاه به

 چشــم آمد عدم هماهنگى لیدرهــاى کانون 
هــواداران باشــگاه ســپاهان در نظــم دهى  
ویکپارچــه ســازى هــواداران این تیــم بود، 
موردى که همیشــه در بین هواداران سپاهان 
به چشــم مى آمد و باعث به وجــود آمدن جو 
زیبا در فوالدشــهر مى شــد، حاال خبرى از آن 
در نقش جهان حداقل در دو دیــدار اخیر نبوده 

است.   

■ رحمــان احمــدى فقــط در بــازى مقابل 
ســپاهان بلد بود که اداى بوفــون را در بیاورد. 
دیدید در بازى با ذوب آهن چه بالیى ســرش 

آمد؟

■ مرتضى تبریــزى مى تواند یکــى از مردان 
کلیدى کى روش در جام جهانى روسیه باشد. از 
همین االن دو جاى ویژه براى رشید و مرتضى 

در تیم ملى در نظر بگیرید.

چند رویداد روزهاى اخیر
تحلیلى بر 

الهه مهرى دهنوى  

عالیه مجتبى!
ذوب آهن در هواى بارانى اصفهان، هفته دوازدهم لیگ ذوب آهن در هواى بارانى اصفهان، هفته دوازدهم لیگ 
برتر را با یک برد جانانه پشت سر گذاشت تا به جمع مدعیان برتر را با یک برد جانانه پشت سر گذاشت تا به جمع مدعیان 
وارد شود. این بهترین اتفاق ممکن براى مجتبى حسینى وارد شود. این بهترین اتفاق ممکن براى مجتبى حسینى 
در اولین فصل تجربه سرمربیگرى خود است. ذوب آهن در اولین فصل تجربه سرمربیگرى خود است. ذوب آهن 
عالى کار مى کند و این روزها در لیگ برتر نشان داده که عالى کار مى کند و این روزها در لیگ برتر نشان داده که 
مى تواند در اشل یک مدعى تمام عیار براى لیگ برتر هم مى تواند در اشل یک مدعى تمام عیار براى لیگ برتر هم 
محسوب شــود و فقط  به قهرمانى جام حذفى به عنوان محسوب شــود و فقط  به قهرمانى جام حذفى به عنوان 

هدف خود نگاه نکند.هدف خود نگاه نکند.
پیش تر نوشــته بودیم کــه موفقیت هــاى ذوب آهن پیش تر نوشــته بودیم کــه موفقیت هــاى ذوب آهن 
مى تواند پایانى بر افکار اشتباه یحیى گل محمدى باشد مى تواند پایانى بر افکار اشتباه یحیى گل محمدى باشد 
که در مصاحبه ها و مطالبى در صفحه مجازى اش، خود را که در مصاحبه ها و مطالبى در صفحه مجازى اش، خود را 

عامل موفقیت هاى ذوب آهن معرفى کرده بود.عامل موفقیت هاى ذوب آهن معرفى کرده بود.
حاال این ادعا بیشتر از هر زمانى رنگ واقعیت گرفته است. حاال این ادعا بیشتر از هر زمانى رنگ واقعیت گرفته است. 
ذوب آهن عالوه بر اینکه مى برد و ذوب آهن عالوه بر اینکه مى برد و 33 امتیاز ها را به حساب  امتیاز ها را به حساب 
خود واریز مى کند، رقبا را هم نقره داغ مى کند  و با اختالف خود واریز مى کند، رقبا را هم نقره داغ مى کند  و با اختالف 

آنها را پشت سر مى گذارد.آنها را پشت سر مى گذارد.
حضور ذوب آهن در جمع مدعیان، رخدادى خوب است حضور ذوب آهن در جمع مدعیان، رخدادى خوب است 
که در دوران  تداوم افت  و خیز سپاهان، فوتبال اصفهان که در دوران  تداوم افت  و خیز سپاهان، فوتبال اصفهان 
یک نماینده خوب در جمع مدعیان داشــته باشد و فقط یک نماینده خوب در جمع مدعیان داشــته باشد و فقط 
از پرسپولیس و تراکتورســازى به عنوان مدعیان اصلى از پرسپولیس و تراکتورســازى به عنوان مدعیان اصلى 

قهرمانى صحبت نشود.قهرمانى صحبت نشود.
ذوب آهنى ها این روزها به هت تریک هم عالقه ویژه اى ذوب آهنى ها این روزها به هت تریک هم عالقه ویژه اى 
پیدا کرده اند و پس  از هت تریک فوق العاده رجب زاده در پیدا کرده اند و پس  از هت تریک فوق العاده رجب زاده در 
آبادان، این بار نوبت به  مرتضى تبریزى رسید تا با سه گل آبادان، این بار نوبت به  مرتضى تبریزى رسید تا با سه گل 

جوانان سپاهان در فاز دفاعى نتوانستند  

تام در بســتن تیم پیش 
مى رفت، مهــره هاى 
کلیدى دیگرى را نیز به 
خدمت مى گرفت تا در 

تیمش در نیم فصل باشد.تیمش در نیم فصل باشد.

پشتیبان خود مى داند و مرتباً اعالم مى کند که از سوى 

نزدیک به باشگاه دارد.نزدیک به باشگاه دارد.

مى خورد و خویشتندارى ها براى  اینکه این جوانان در مى خورد و خویشتندارى ها براى  اینکه این جوانان در 
سپاهان بتوانند به ستاره هایى تأثیر گذار تبدیل شوند به سپاهان بتوانند به ستاره هایى تأثیر گذار تبدیل شوند به 
پایان مى رسند و البته ویسى و شاید افرادى دیگر نیز قربانى پایان مى رسند و البته ویسى و شاید افرادى دیگر نیز قربانى 

این موضوعات مى شوند.این موضوعات مى شوند.
ویسى باید تالش کند تا نظریه برخى از کسانى که حضور ویسى باید تالش کند تا نظریه برخى از کسانى که حضور 
در سپاهان را براى او زود مى دانستند و وى را در قیاس با در سپاهان را براى او زود مى دانستند و وى را در قیاس با 
هدایت پر افتخارترین تیم لیگ برتر کوچک مى پنداشتند هدایت پر افتخارترین تیم لیگ برتر کوچک مى پنداشتند 

را باطل کند و به آنها ثابت کند که اشتباه مى کرده اند.را باطل کند و به آنها ثابت کند که اشتباه مى کرده اند.
در کنار اینها عبدا... که خود هیچ آشنایى با فضاهاى مجازى در کنار اینها عبدا... که خود هیچ آشنایى با فضاهاى مجازى 
ندارد باید به فرزندخود توصیه کنــد که در مقابل برخى ندارد باید به فرزندخود توصیه کنــد که در مقابل برخى 
عصبانیت هاى هواداران از نتایج سپاهان در اینستاگرام با عصبانیت هاى هواداران از نتایج سپاهان در اینستاگرام با 
سعه صدر بیشترى برخورد و یا سکوت کند. برخى کامنت سعه صدر بیشترى برخورد و یا سکوت کند. برخى کامنت 
هاى توهین آمیز فرزند عبدا... در اینســتاگرام خطاب به هاى توهین آمیز فرزند عبدا... در اینســتاگرام خطاب به 
هواداران ممکن است براى او گران تمام شود! و بیش از هواداران ممکن است براى او گران تمام شود! و بیش از 

پیش هواداران را بى جهت عصبانى کند.پیش هواداران را بى جهت عصبانى کند.

خداحافظى با سپاهانى وفادار
مردى که  ســال ها صداى او در ورزشگاه هاى اصفهان مردى که  ســال ها صداى او در ورزشگاه هاى اصفهان 
قوت قلب هواداران و تیم ســپاهان بود دیگر در جمع ما قوت قلب هواداران و تیم ســپاهان بود دیگر در جمع ما 

نیست.نیست.
صحبت از مهدى میر سعیدى است. مردى که در قدیم صحبت از مهدى میر سعیدى است. مردى که در قدیم 
و پس از ایامى که از عراق مجدداً به اصفهان بازگشــته و پس از ایامى که از عراق مجدداً به اصفهان بازگشــته 
بود، عمومًا با لباس عربى به ورزشگاه تختى مى رفت و بود، عمومًا با لباس عربى به ورزشگاه تختى مى رفت و 
این لباس باعث شــد تا هواداران او را با نام مهدى عربه این لباس باعث شــد تا هواداران او را با نام مهدى عربه 

خطاب کنند.خطاب کنند.

لیدرهــاى قدیمى باشــگاه هاى 
وقتى به اصفهان مى آمدند سراغ 

حاج مهدى همیشه 

آرزوى قهرمانــى 
سپاهان را داشت، 

ســت  ســت د د
خالى به مصاف رقباى تا دندان مسلح مى رفت و  خالى به مصاف رقباى تا دندان مسلح مى رفت و  

چه در این ایام که به پرافتخارترین تیم فوتبال لیگ برتر چه در این ایام که به پرافتخارترین تیم فوتبال لیگ برتر 
تبدیل شده است.تبدیل شده است.

حاال او رفته و سپاهانى ها را بابت پروازش غصه دار کرده حاال او رفته و سپاهانى ها را بابت پروازش غصه دار کرده 
است. پرواز حاج مهدى تلنگرى به هواداران جوان فوتبال است. پرواز حاج مهدى تلنگرى به هواداران جوان فوتبال 
اصفهان است که  بیش از هر زمانى حرمت پیشکسوتان اصفهان است که  بیش از هر زمانى حرمت پیشکسوتان 
خود در عرصه هوادارى را نگه دارند و به یاد آنان باشند. خود در عرصه هوادارى را نگه دارند و به یاد آنان باشند. 
هواداران پیشکسوت زیادى همچنان در اصفهان هستند هواداران پیشکسوت زیادى همچنان در اصفهان هستند 
که از زمان تأسیس سپاهان تاکنون ودر طول تاریخ که از زمان تأسیس سپاهان تاکنون ودر طول تاریخ 6363  
ساله باشگاه پشتیبان این تیم بوده اند و حال کمتر کسى از ساله باشگاه پشتیبان این تیم بوده اند و حال کمتر کسى از 

آنها سراغى مى گیرد. آنان را فراموش نکنید.آنها سراغى مى گیرد. آنان را فراموش نکنید.

هنوز از دایى ما سخن مى گویند
چند روز پیش رســانه هاى مختلف داخلــى و خارجى با چند روز پیش رســانه هاى مختلف داخلــى و خارجى با 
گلزنی هاي اخیر رونالدو در رده ملی این ســئوال را مطرح گلزنی هاي اخیر رونالدو در رده ملی این ســئوال را مطرح 
کرده بودند که رکورد على دایى از سوى چه بازیکنانى تهدید کرده بودند که رکورد على دایى از سوى چه بازیکنانى تهدید 
مى شود. برخى رســانه هاي اسپانیایی پس از گلزنى هاى مى شود. برخى رســانه هاي اسپانیایی پس از گلزنى هاى 
رونالدو ابراز امیدواري کرده اند که این ستاره بتواند به رکورد رونالدو ابراز امیدواري کرده اند که این ستاره بتواند به رکورد 
بیشترین گل ملی جهان دست پیدا کرده و از رکورد بیشترین گل ملی جهان دست پیدا کرده و از رکورد 109109  
گل ملی علی دایی عبور کند و این در حالی است که رونالدو گل ملی علی دایی عبور کند و این در حالی است که رونالدو 

تاکنون تنها تاکنون تنها 6868 گل ملی به ثمر رسانده است. گل ملی به ثمر رسانده است.
سایت «سایت «mandamanda  PelotasPelotas» اسپانیا در این خصوص و » اسپانیا در این خصوص و 
در تمجید از علی دایی، رکورددار فعلی گل ملی در جهان در تمجید از علی دایی، رکورددار فعلی گل ملی در جهان 
نوشت: «در دوره اي که گلزنان بزرگی همچون رونالدو، نوشت: «در دوره اي که گلزنان بزرگی همچون رونالدو، 
مسی، زالتان و سوارس حضور دارند، هیچکس نمی تواند 
حدس بزند بهترین گلزن ملی جهان از کشوري است که 
بخشی از تاریخ اســت. در حال حاضر این رکوردي که 
رونالدو به دنبال آن است، در اختیار علی دایی ملی پوش 
سابق ایران قرار دارد. دایی فارغ التحصیل در رشته متالوژي 
است و بر خالف آنچه اکنون اتفاق می افتد، فوتبالش را 
 سالگی آغاز کرد. او فوتبالش را در کوچه 
و خیابان و زمین هاي اطراف خانه آغاز کرد و در دانشگاه و 
تیم تاکسیرانی ادامه داد. دایی سپس به تیم بانک تجارت 
پیوست و بعد از آن با وجود داشتن پیشنهاد از لیگ ژاپن، 
بخاطر مشکل سربازي نتوانست به جی لیگ برود. این 
مهاجم پس از خدمت ســربازي، به پرسپولیس و پس از 
 او یک فصل خوب 
را پشت سر گذاشــت و با کسب عنوان 
آقــاي گلی آقــاي گلی 
آسیا، ایران را آسیا، ایران را 
به مقام سومی 

پس از این بود که اروپایی ها شروع به تحقیق در مورد این 

مهاجم مهاجم 2727  
ساله کردند و در نهایت دایی در فصل ساله کردند و در نهایت دایی در فصل 19981998- - 19971997  

به تیم تازه صعود کرده به بوندس لیگا -آرمینیا بیله فلد- به تیم تازه صعود کرده به بوندس لیگا -آرمینیا بیله فلد- 
پیوست. در پایان همین فصل او به بزرگ ترین رؤیاي خود پیوست. در پایان همین فصل او به بزرگ ترین رؤیاي خود 
بازي در جام جهانی دست پیدا کرد و با ایران در جام جهانی بازي در جام جهانی دست پیدا کرد و با ایران در جام جهانی 
9898 فرانسه و مقابل تیم هاي آلمان، یوگسالوي و آمریکا  فرانسه و مقابل تیم هاي آلمان، یوگسالوي و آمریکا 
بازي کرد. دایی در این جام جهانی مهاجم و کاپیتان ایران بازي کرد. دایی در این جام جهانی مهاجم و کاپیتان ایران 
بود اما موفق به گلزنی نشد. پس از این دایی به بهترین تیم بود اما موفق به گلزنی نشد. پس از این دایی به بهترین تیم 
فوتبال آلمان، بایرن مونیخ منتقل شد، جایی که بکن باوئر، فوتبال آلمان، بایرن مونیخ منتقل شد، جایی که بکن باوئر، 
او را مهاجمی در سطح جهانی نامید و با انتقال او به بایرن او را مهاجمی در سطح جهانی نامید و با انتقال او به بایرن 
موافقت کرد البته او در بایرن چندان موفق نبود و در طول موافقت کرد البته او در بایرن چندان موفق نبود و در طول 
فصل معموًال به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد و فصل معموًال به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد و 
فقط شش گل به ثمر رساند. با این حال او اولین آسیایی فقط شش گل به ثمر رساند. با این حال او اولین آسیایی 

حاضر در لیگ قهرمانان اروپا لقب گرفت.حاضر در لیگ قهرمانان اروپا لقب گرفت.
دایی با وجود کسب قهرمانی بوندس لیگا با بایرن، تصمیم دایی با وجود کسب قهرمانی بوندس لیگا با بایرن، تصمیم 
به ترك این تیم گرفت و به هرتابرلین پیوست. دایی در به ترك این تیم گرفت و به هرتابرلین پیوست. دایی در 
این تیم هم خیلی موفق نشــان نداد و طی سه فصل و این تیم هم خیلی موفق نشــان نداد و طی سه فصل و 
در در 8888 بازي فقط  بازي فقط 1212 گل به ثمر رســاند تا در  گل به ثمر رســاند تا در 3434 سالگی  سالگی 
تصمیم به بازگشت به خانه بگیرد. دایی به عنوان بازیکن- تصمیم به بازگشت به خانه بگیرد. دایی به عنوان بازیکن- 
مربی، سایپا را قهرمان ایران کرد و در جام جهانی مربی، سایپا را قهرمان ایران کرد و در جام جهانی 20062006  
هم موفق به گلزنی نشد تا یکســال بعد، از بازي اعالم هم موفق به گلزنی نشد تا یکســال بعد، از بازي اعالم 
بازنشســتگی کند. علی دایی یک مهاجم کالسیک و بازنشســتگی کند. علی دایی یک مهاجم کالسیک و 
قدرتمند بود که قد قدرتمند بود که قد 190190 سانتیمتري به او اجازه می داد تمام  سانتیمتري به او اجازه می داد تمام 
توپ هاي بلند را مال خود کند و قدرت بدنی باال به او این توپ هاي بلند را مال خود کند و قدرت بدنی باال به او این 
امکان را می داد تا از توپ مقابل بازیکنان حریف حفاظت امکان را می داد تا از توپ مقابل بازیکنان حریف حفاظت 
کند اما آنچه بیش از همه باعث شــد تــا او بتواند به این کند اما آنچه بیش از همه باعث شــد تــا او بتواند به این 
تعداد گلزنی کند، هوش باالي او بود. با تمام این اوصاف تعداد گلزنی کند، هوش باالي او بود. با تمام این اوصاف 
بزرگ ترین ناامیدي در زندگی حرفه اي دایی، عدم گلزنی بزرگ ترین ناامیدي در زندگی حرفه اي دایی، عدم گلزنی 
در جام جهانی بوده است. با این حال این مهاجم هنوز هم در جام جهانی بوده است. با این حال این مهاجم هنوز هم 
الگوي کودکان ایرانی است. با رکورد عجیب الگوي کودکان ایرانی است. با رکورد عجیب 109109 گل ملی  گل ملی 
در در 149149 بازي براي تیم ملی ایران، او در سال  بازي براي تیم ملی ایران، او در سال 20032003 با عبور  با عبور 
از رکورد پوشکاش،  بهترین گلزن ملی جهان لقب گرفت و از رکورد پوشکاش،  بهترین گلزن ملی جهان لقب گرفت و 
تا پایان دوران فوتبالش موفق شد اختالف خود با تا پایان دوران فوتبالش موفق شد اختالف خود با 8484 گل  گل 

زده پوشکاش را به زده پوشکاش را به 2525 گل برساند. گل برساند.
اما حاال سئوال این است که چه کسی می تواند این رکورد اما حاال سئوال این است که چه کسی می تواند این رکورد 
را بشکند؟ بدون شک رونالدو مهاجم خستگی ناپذیر رئال را بشکند؟ بدون شک رونالدو مهاجم خستگی ناپذیر رئال 
مادرید و تیم ملی پرتغال تهدید مهمى براي دایی محسوب مادرید و تیم ملی پرتغال تهدید مهمى براي دایی محسوب 
می شود. البته رونالدو تاکنون فقط می شود. البته رونالدو تاکنون فقط 6868 گل زده و بدیهی  گل زده و بدیهی 
است که با رکورد دایی فاصله زیادي دارد اما گفته می شود است که با رکورد دایی فاصله زیادي دارد اما گفته می شود 
این مهاجم قصد دارد تا این مهاجم قصد دارد تا 4040 ســالگی به فوتبالش ادامه  ســالگی به فوتبالش ادامه 
دهد و در این صورت این رکورد براي او دور از دســترس دهد و در این صورت این رکورد براي او دور از دســترس 

نخواهد بود.»نخواهد بود.»
مى بینید؟ هنوز از دایى ما ســخن مى گویند. بى جهت مى بینید؟ هنوز از دایى ما ســخن مى گویند. بى جهت 

ذوب آهن روى ابرها، سپاهان در مخمصه !
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جوانان سپاهان در فاز دفاعى نتوانستند  

تام در بســتن تیم پیشتام در بســتن تیم پیش 
هاى  رفت، مهــره هاىمى رفت، مهــره مى
کلیدى دیگرى را نیز بهکلیدى دیگرى را نیز به 
خدمت مى گرفت تا در 

لیدرهــاى قدیمى باشــگاه هاىلیدرهــاى قدیمى باشــگاه هاى 
وقتى به اصفهان مى آمدند سراغوقتى به اصفهان مى آمدند سراغ 

حاج مهدى همیشهحاج مهدى همیشه 

مسی، زالتان و سوارس حضور دارند، هیچکمسی، زالتان و سوارس حضور دارند، هیچک
حدس بزند بهترین گلزن ملی جهان از کشحدس بزند بهترین گلزن ملی جهان از کش
بخشی از تاریخ اســت. در حال حاضر اینبخشی از تاریخ اســت. در حال حاضر این
رونالدو به دنبال آن است، در اختیار علی درونالدو به دنبال آن است، در اختیار علی د
سابق ایران قراردارد. دایی فارغ التحصیلدرسابق ایران قرار دارد. دایی فارغ التحصیل در

است و بر خالف آنچه اکنون اتفاق می افتداست و بر خالف آنچه اکنون اتفاق می افتد
 سالگی آغاز کرد. او فوتبالش سالگی آغاز کرد. او فوتبالش

و خیابان و زمین هاي اطراف خانه آغاز کردو خیابان و زمین هاي اطراف خانه آغاز کرد
تیم تاکسیرانی ادامه داد. دایی سپس به تیمتیمتاکسیرانی ادامه داد. دایی سپس به تیم
پیوست و بعد از آن با وجود داشتن پیشنهادپیوست و بعد از آن با وجود داشتن پیشنهاد
بخاطر مشکل سربازي نتوانست به جی لیبخاطر مشکل سربازي نتوانست به جی لی
مهاجم پس از خدمت ســربازي، به پرسپومهاجم پس از خدمت ســربازي، به پرسپو
 او یک او یک
را پشت سر گذاشــت و بارا پشت سر گذاشــت و با

بهبه

پس از اینبودکه اروپایی ها شروع به تحقیقپس از این بود که اروپایی ها شروع به تحقیق
تا پیش
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ند که از سوىند که ازسوى

آرزوى قهرمانــىآرزوى قهرمانــى 
سپاهان را داشت،سپاهان را داشت، 
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پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن 
پیروى کنید، با قرآن خدا را بشناسید و خویشتن را با 
قرآن اندرز دهید و رأى و نظر خــود را برابر قرآن 
متهــم کنید و خواســته هاى خــود را با قرآن نادرســت 

موال على (ع)بشمارید. 

مهدى غالمى- شهردار گلدشت  

تجدید آگهى مزایده
شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 95/678/ش مورخ 95/7/18 
شوراى محترم اســالمى شهر در نظر دارد نســبت به فروش یک دستگاه 
کامیونت ون نیسان تیپ 2400 شماره انتظامى 13- 129 ع 58 مدل 1387 
به رنگ آبى روغنى- دوگانه سوز به قیمت کارشناسى (پایه) از طریق آگهى 
مزایده اقدام نماید، متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و 
دریافت مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

95/9/24 به شهردارى مراجعه نمایند. 

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

نوبت اول             آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم)

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/211 
مورخه 95/5/30 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش یکدستگاه خودرو 
سوارى پژو پارس TU5 مشکى رنگ مدل 1393 از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت ده 
روز جهت دریافت اسناد و مدارك، به شــهردارى (امور پیمانها) مراجعه 

نمایند. 
* ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

شماره تماس: 03155722207-8 

على پیراینده- شهردار جوشقان قالى

آگهى تجدید مزایده  
شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد با اســتناد به یکصد و نهمین جلسه رسمى 
شوراى محترم اسالمى شهر جوشقان قالى به شماره 107/215- 95/4/15 تعداد 15 
قطعه زمین با کاربرى مسکونى متعلق به خود را واقع در شهرك وحدت جوشقان 
قالى (فاز 2 بلوك E) از طریق مزایده عمومى به فروش برســاند. لذا از متقاضیان 
شــرکت در مزایده دعوت به عمل مى آید که از تاریخ یکشــنبه 95/09/14  الى 
چهارشنبه 95/09/24 همه روزه تا پایان وقت ادارى جهت دریافت اسناد و مدارك 

مزایده به شهردارى جوشقان قالى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: تلفن تماس: 5835408158354081- - 5566210255662102    

نشانى: استان نشانى: استان اصفهان- جوشقان قالى- میدان فاطمیه (س)اصفهان- جوشقان قالى- میدان فاطمیه (س)

نوبت دوم

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک مادر اهل نیجریه 
به نیروهاى پلیس گزارش داد که سه پسر او را سر بریده اند.

«سیسیلیا امبرگا» از تاراباى نیجریه گفت که سه پسر خود را که 
6، 8 و 10 ساله بودند براى آوردن آب با سطل به برکه نزدیک 
خانه فرستاده بود اما پسران او دیگر برنگشتند چراکه سه نفر که 
در میان بوته ها مخفى شده بودند به پسران او حمله کردند. وى در 
ادامه گفت که پسران او با هم تالش کردند تا مقابل آنها بایستند و 
با آنها مبارزه کنند اما نتوانستند و در آخر هم که مهاجمان فرار مى 
کردند سر بچه ها را بریدند و همراه خود بردند. گفتنى است؛ این 
مادر داستان را از بچه هاى دیگرى شنیده بود که همراه با فرزندان 
او براى آوردن آب رفته بودند که پس از شنیدن این ماجرا به محل 

حادثه رفت و بدن بى سر بچه هاى خود را روى زمین دید.

  جام نیوز | یک مرد هندى صد ساله که از طوالنى 
شدن عمرخود به ســتوه آمده بود، خودکشى کرد. این مرد با 
پریدن به داخل رودخانه اى در شهر پاناجى هند خودکشى کرده 
است. یک منبع خبرى هند در این باره نوشت: این مرد دو ماه 
قبل تولدش را جشن گرفته بود. او بعد از اینکه از طوالنى شدن 
عمرش به ستوه آمده، خودکشى کرده است. بنا به گفته پلیس، 
این مرد با پسرش در نزدیکى رودخانه Mandovi زندگى مى 
کرده است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که هیچکدام از افراد 
خانواده اش با او بدرفتــارى نمى کردند این مرد از مدت زمان 
طوالنى بیمار بوده است. او قبًال سعى کرده بود دوبار خودکشى 
کند اما روستای یان وى را نجات دادند. پلیس نیروى دریایى جسد 

این مرد را یافت و آن را از رودخانه بیرون کشید.

  خبرگزارى صدا و سیما | پدر یــک دانش آموز 
الرستانى از تنبیه بدنى فرزند 14 ســاله خود که در پایه هشتم 

مقطع متوسطه اول تحصیل مى کند خبر داد.
آقاى فضلى مدعى شد که مدیر مدرسه پس از خروج همه دانش 
آموزان از مدرسه، فرزند وى را از ناحیه گردن و سینه مورد ضرب 
و شتم قرار داده است. در پى شکایت پدر این دانش آموز، پزشکى 
قانونى آثار ضرب و شــتم را تأیید و پرونده را به مراجع قضائى 
ارسال کرده اســت. محمد فیاض پور مدیر آموزش و پرورش 
الرستان از بررســى پرونده زیر نظر کارشناســان حراست در 
آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این موضوع به صورت جدى 
در حال پیگیرى اســت و در صورت تأیید، با مدیر خاطى طبق 

قانون برخورد مى شود .

رو به رو شدن با 
بدن بى سر 3  فرزند 

خودکشى مردى که
نمى مرد

تنبیه بدنى دانش آموز 
از سوى مدیر مدرسه 030201

 رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: اعضاى باندى که با شــیوه اى خــاص اقدام به 
کالهبردارى از صنوف در اســتان هاى مختلف کشور 
کرده بودند، در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى استان 

دستگیر شدند.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ ستار خسروى 
اظهار داشت: در چند ماه گذشته شکایت هاى متعددى 
از صاحبان مغازه هاى مبل فروشــى، موبایل فروشى، 
فروشــگاه هاى پوشــاك، مواد غذایى، کیف و کفش، 
صنایع دستى و حتى پرنده فروشى شهر اصفهان مبنى بر 
کالهبردارى از آنان واصل شد و تحقیقات در این زمینه 
در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى 

این پلیس قرار گرفت.
وى افــزود: تحقیقات صــورت گرفته حاکــى از آن 
بود که یک باند کامــًال حرفه اى با جعــل فیش هاى 
پوز فروشــگاه ها و همچنین انجام یکســرى عملیات 
متقلبانه از طریق موبایل بانک از صنوف کالهبردارى 

مى کنند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
تصریح کرد: نحوه فعالیت کالهبرداران که ســه مرد و 
یک زن بودند به این صورت بود که براى خرید کاال به 
مغازه ها مراجعه کرده و پس از انتخاب اجناس اقدام به 

کشیدن کارت در دستگاه پوز مى کردند و پس  از اینکه 
پاسخى از مرکز دریافت نمى شد از فروشنده درخواست 
شماره حساب مى کردند تا مبلغ را از طریق موبایل بانک 
به  حســاب وى واریز کنند. وى بیان کرد: پس از اینکه 
شماره حساب را در موبایل خود وارد مى کردند و عملیات 
پرداخت را به صاحب مغازه نشــان مى دادند و اطمینان 
وى را جلب مى کردند، وى اقــدام به تحویل کاالها به 
خریداران کرده و آنان نیز بالفاصله دستور لغو عملیات 
پرداخت را مى دادند و صاحب مغــازه نیز پس از مدتى 
که حســابش را کنترل مى کرد، متوجه مى شد که پولى 

برایش واریز نشده است.
ســرهنگ خســروى گفت: بــا کامل و جامع شــدن 
تحقیقــات، عملیات براى دســتگیرى متهمان به طور 
ویژه آغاز شد و در آخرین مرحله که متهمان با مراجعه به 
یک مبل فروشى به همین شیوه اقدام به کالهبردارى 
کــرده بودنــد و صاحب مغــازه موضوع را بــه پلیس
 اطــالع داده بود موضــوع وارد مرحله تازه اى شــد و 
با پیگیرى هاى ویژه صــورت گرفته مخفیــگاه آنان 
دریکى از مناطق شــهر اصفهان مورد شناســایى قرار 

گرفت.
وى گفت: پس از شناســایى مخفیــگاه کالهبرداران، 
کارآگاهان در یک عملیات ضربتــى با هماهنگى مقام 

قضائى وارد محل شــده و هر چهار متهم را درحالى که 
قصد داشــتند محل را ترك کرده و از شهر خارج شوند، 

دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
افزود: از مخفیــگاه این متهمان تعداد هفت دســتگاه 
گوشى تلفن همراه، یک دســتگاه خودروى مدل باال، 
مقدار زیادى مواد غذایى و تعداد بسیار زیادى اموال که 
به روش کالهبردارى به دست آورده بودند، به ارزش دو 

میلیارد ریال کشف شد.
وى خاطرنشان کرد: متهمان که سابقه دار و اهل یکى 
از استان هاى شمال غربى کشور هســتند براى انجام 
عملیــات مجرمانه خــود منزلى را در اصفهــان اجاره 
کرده بودند که در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شــد حتى بابت هزینه مشــاور امالك نیز رسید جعلى 
دســتگاه پوز را ارائه کرده بودند. ســرهنگ خسروى 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه تحقیقات پلیس حاکى 
از کالهبــردارى متهمان با این روش در اســتان هاى 
مختلف کشــور از جمله مازندران، تهــران و اصفهان 
است از صنوفى که به این شــیوه از آنان کالهبردارى 
شــده مى خواهیم تا به   منظور پیگیرى شــکایت خود 
به پلیس آگاهى مرکز واقع در خیابــان قائمیه مراجعه 

کنند.

  ایسنا| معاون مبارزه بــا جرائم جنایى پلیس 
آگاهى پایتخت از دستگیرى نوجوان معتاد به حشیش 
که اقدام به قتل و سوزاندن جســد مادرش کرده بود، 

خبر داد.
در تاریخ 21 آبان ماه امسال یکى از اتباع افغانى مقیم 
ایران با مراجعه به کالنترى 151 یافت آباد به مأموران 
اعالم کرد که همسرش در تاریخ 20 آبان ماه از منزل 

خارج شده و دیگر بازنگشته است.
در ادامه با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع فقدان 
افراد و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى ناحیه 
27 تهران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره یازدهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و شاکى پرونده 
پس از حضور در اداره یازدهم پلیــس آگاهى تهران 
بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «روز بیستم 
آبان ماه زمانى که به خانه آمدم، همسرم در خانه حضور 
نداشت از پســرم به نام «فرهاد» پرسیدم که مادرش 
کجاســت که گفت به همراه هم و براى انجام تسویه 
حساب به محل کار فرهاد رفته و پس از تسویه حساب 
و در مسیر بازگشت به خانه، همسرم براى انجام خرید 
از وى جدا شــده و پس از آن دیگــر از او هیچ خبرى 

ندارد.»
با توجه به اظهارات شــاکى پرونده، کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهى بــه محل کار فرهــاد در یک 
کارگاه چرخکارى در همان منطقــه یافت آباد رفته و 
در تحقیقات از صاحبــکار فرهاد اطالع پیدا کردند که 
فرهاد در شهریور ماه نسبت به انجام تسویه حساب با 

صاحبکارش اقدام کرده است.
صاحبکار سابق فرهاد در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «فرهاد در تماس تلفنــى از من خواهش کرد 
در صورتى که پدرش به ســراغم آمد، به دروغ بگویم 
که فرهاد به همراه مادرش بــه مغازه من آمده و حتى 
خواســت که به پدرش بگویم که او به همراه مادرش 
و پس از گرفتن مبلغ 800 هزار تومان بابت تســویه 

حساب، مغازه را ترك کرده است.»
با تحقیقات به عمل آمده از صاحبــکار فرهاد و محرز 
شــدن کذب بودن اظهارات و گفته هــاى فرهاد به 
پدرش، تحقیقات از وى در دستور کار کارآگاهان اداره 
یازدهم قــرار گرفت و کارآگاهان به محل ســکونت 
شاکى پرونده مراجعه و از طریق پدر فرهاد اطالع پیدا 
کردند که پس از مراجعــه وى به کالنترى براى طرح 
شــکایت، فرهاد از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته

 است.
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 
تحقیقات میدانى از محل سکونت فقدانى اطالع پیدا 

کردند که تعدادى از اهالى محل، فرهاد را به همراه یکى 
از دوستانش در حال انتقال یک عدد چمدان مشاهده 
کرده اند و حتى یکى از همسایگان به علت سنگینى 
بیش از اندازه چمدان به کمــک آنها رفته و چمدان را 
براى آنها در داخل یک چرخ دســتى قرار داده است 
که در ادامه و با شناسایى یکى از همسایگان، وى در 
اظهاراتش ضمن تأیید اظهارات سایر همسایگان مبنى 
بر کمکش به فرهاد و دوســتش براى جابه جا کردن 
چمدان به داخل یک چرخ دستى، به کارآگاهان گفت: 
«زمانى که از فرهاد علت سنگینى چمدان را پرسیدم، او 
در پاسخ گفت که داخل چمدان مقادیرى لوازم خانگى 

است که قصد دارد آنها را به منزل خواهرش در همان 
نزدیکى ببرد.»

با شناسایى دقیق دوست فرهاد به نام «ابراهیم. ش» 
15 ساله، کارآگاهان در ساعت 11 هفتم آذرماه اقدام به 
دستگیرى وى کردند. ابراهیم در اظهارات اولیه منکر 
اظهارات همسایه خانواده فرهاد شد اما در ادامه مجبور 
به بیان حقیقت شــد و در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: «من و فرهاد با یکدیگر حشــیش مصرف مى 
کنیم و در تاریخ بیستم آبان فرهاد با من تماس گرفت 
و از من خواست تا به خانه شــان بروم؛ زمانى که وارد 
خانه شــدم، فرهاد مرا به باالى سر جنازه مادرش برد 

و آنجا بود که متوجه شــدم فرهاد، مادرش را با چاقو 
کشته است، به درخواســت فرهاد ابتدا آثار خون را از 
روى زمین پاك کرده و جنازه مــادرش را داخل یک 
چمدان قرار دادیم تا آن  را به محوطه سبزى کارى در 
همان نزدیکى محل زندگى فرهاد ببریم. در بیرون از 
منزل، یکى از همسایگان نیز در قرار دادن چمدان بر 
روى چرخ دســتى به کمک ما آمد و پس از آن جنازه 
را به باغچه ســبزى کارى منتقل کردیم؛ در آنجا بود 
که فرهاد با تهیه مقدارى بنزیــن، اقدام به آتش زدن 
جسد مادرش کرد و پس از آن هر دو نفر از محل خارج 

شدیم.»
با اعتراف ابراهیم مبنى بر ارتکاب جنایت توسط فرزند 
فقدانى، دستگیرى فرهاد در دستور کار کارآگاهان قرار 
گرفت و با انجام اقدامات پلیســى، سرانجام مخفیگاه 
فرهاد در یک سفره خانه سنتى شناسایى و کارآگاهان 
با اخذ نیابت قضائى به این سفره خانه در منطقه شهریار 
اعزام شــده و عامل اصلى جنایت را عصر همان روز 
دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهــى تهران بزرگ 

منتقل کردند.
فرهاد پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، صراحتًا به ارتکاب جنایت و در ادامه سوزاندن 
جســد مادرش اعتراف کــرد. وى در اعترافاتش و در 
خصوص انگیزه ایــن جنایت بــه کارآگاهان گفت: 
«مدتى بود که مــادرم به رفت و آمدهــا و همچنین 
نحوه خرج کردن پــول هایم گیر داده بــود و همین 
موضوع باعث شــد تا در روز جنایت و در حالى که از 
دستش عصبانى و خسته شــده بودم، در یک لحظه با 
چاقوى آشــپزخانه به وى حمله ور شده و ضربه اى را 
به پهلویش وارد کنم. در حالى که مادرم بر روى زمین
 افتاده بود، به بیرون از خانه آمده و شــروع به کشیدن 
ســیگار کردم؛ پس از تمام شدن ســیگار و مراجعه 
به داخــل خانه، متوجه شــدم که مــادرم فوت کرده 
که بالفاصله بــا ابراهیم تماس گرفتــه و بدون آنکه 
چیزى بــه او بگویم، از او خواســتم تا بــه منزلمان

 بیاید.»
براســاس اعالم مرکز اطالع رســانى پلیس آگاهى 
پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این 
خبر گفت: «با اعترافات صریح هــر دو متهم، آنان به 
شعبه هفتم بازپرسى دادسراى ناحیه 27 تهران معرفى 
و براى هر دو متهم قرار قانونى صادر شد و متهم اصلى 
پرونده با قرار بازداشت موقت و براى انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.» 

نوجوان  افغاننوجوان  افغان
 جسد مادرش  را جسد مادرش  را

 آتش  زد آتش  زد

انهدام باند کالهبردارى از صنوف کشور در اصفهان

اقدام به موقع مأمور وظیفه شناس پلیس شهرستان تیران و کرون در رساندن عزادار حسینی که در حین 
عزاداري دچار سکته قلبی شده بود وي را از مرگ حتمی نجات داد.

سرهنگ محمد حسین بابا کالنی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس اظهار داشت:  در سالروز شهادت 
امام رضا (ع) یکی از مأموران این فرماندهی حین انجام نظم دهی به دسته جات عزاداري متوجه می شود 
که پیر غالم عبدا... الحسین که پیشاپیِش هیئت در حال حرکت و عزاداري بود ناگهان به دلیل ایست قلبی 

بیهوش شده و بر روي برزمین می افتد.
وي افزود: این مأمور وظیفه شناس پلیس بالفاصله بامتوجه شدن موضوع به سرعت وارد عمل شده و ضمن 
خلوت نمودن اطراف بیمار او را سوار بر خودروي شخصی خود کرده و به اورژانس بیمارستان منتقل می کند.

این مقام مسئول عنوان داشت: این پیر غالم امام حسین (ع) با تالش پزشکان و انجام عملیات احیا به زندگی 
دوباره بازگشت و تحت درمان قرار گرفت. 

این مقام انتظامی با بیان اینکه هم اکنون حال عمومی بیمار مذکور رضایت بخش بوده و وي در سالمت کامل 
به سر می برد گفت: برابر اعالم پزشکان اگر فرد مذکور دیر به بیمارستان رسانده می شد شاید بازگرداندن 
وي به حیات دوباره کار مشکلی بود که در این زمینه تیم پزشکان و خانواده بیمار ضمن تشکر از مأمور نیروي 
انتظامی براي سالمتی و توفیق خدمت رســانی همه مأموران نیروي انتظامی و سبز پوشان نظم و امنیت 

کشور دعا کردند.

گاز منواکسید کربن در 24 ساعت در اصفهان، در چهار حادثه متوالى جان سه نفر را گرفت و هشت  نفر را 
راهى بیمارستان کرد.

مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان به ایرنا گفت: در تازه ترین حادثه در ساعت 
 CO 16 و 34 دقیقه روز جمعه یک خانم در خیابان زینبیه شمالى شهر اصفهان به دلیل مسمومیت با گاز

ناشى از آبگرمکن جان خود را از دست داد.
عباس عابدى همچنین افزود: در حادثه اى دیگر، ساعت 14 و 14 دقیقه روز جمعه سه نفر از اعضاى یک 
خانواده شامل یک مرد، یک زن و یک کودك در شهرك شــهید کشورى اصفهان به دلیل استنشاق گاز 

منواکسیدکربن حاصل از بخارى گازسوز، دچار مسمومیت شدند. 
همچنین براثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ناشى از بخارى بدون دودکش در نطنز دو نفر جان خود را از 

دست دادند و در شاهین شهر نیز پنج نفر مسموم و راهى بیمارستان شدند.

مأمور وظیفه شناس پلیس 
ناجی عزادار حسینی

قاتل خاموش 
باز هم در اصفهان قربانى گرفت

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده (مرحله اول) نوبت دوم

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 2227- 2228- 2230- 2231- 2232- 2233 
همگى مورخ 95/9/2 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 6 قطعه زمین واقع در فاز 5 مسعودآباد 
با کاربرى مسکونى (طبق کارشناسى پیوس ت) به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى با شرایط 50 درصد نقد و 
مابقى در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، 
اخذ مدارك و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 
آران وبیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)
1- قطعه زمین شماره 613 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 
2- قطعه زمین شماره 611 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 

3- قطعه زمین شماره 609 به مساحت 147/38 مترمربع جمعاً به مبلغ 750/000/000 ریال. 
4- قطعه زمین شماره 612 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 

5- قطعه زمین شماره 608 به مساحت 143/45 مترمربع جمعاً به مبلغ 730/000/000 ریال. 
6- قطعه زمین شماره 610 به مساحت 151/31 مترمربع جمعاً به مبلغ 760/000/000 ریال.
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

فناورى هاى جدید کوالکام
  ایتنا| کوالکام از تراشــه جدید خــود با نام 
Snapdragon 835 و همچنین نسل جدید فناورى 

شــارژ ســریع یا Quick Charge براى گوشى هاى 
هوشمند و تبلت ها خبر داده اســت. کوالکام مى گوید 
سامسونگ را براى تولید Snapdragon 835 انتخاب 
کرده است؛ چرا که این غول فناورى کره اى نخستین 
سازنده اى است که مى تواند پردازنده هاى 10 نانومترى 

تولید کند.
تولید پردازنده هــاى 10 نانومترى این امــکان را به 
تراشه هاى موبایل مى دهد یا از 27 درصد عملکرد باالتر 
برخوردار باشند، یا 40 درصد مصرف انرژى را کاهش 
دهند. گفتنى است Snapdragon 835 اکنون در حال 
تولید است و انتظار مى رود در نیمه نخست سال 2017 
روانه بازار شود. کوالکام همچنین از نسل جدید فناورى 
شارژ سریع یا Quick Charge خود براى گوشى هاى 
هوشمند و تبلت ها خبر داد. این اتفاق یک هفته پس از 
آن رخ داد که گوگل از سازندگان وسایل اندرویدى اکیداً 
خواســت تا به دلیل دغدغه هاى مربوط به سازگارى 

وسایل، از فناورى Quick Charge صرفنظر نمایند.
گفته مى شود فناورى Quick Charge 4، بیست درصد 
سریع تر وسایل را شارژ خواهد کرد و شامل سازوکارهاى 

محافظتى در برابر شارژ اضافى باترى خواهد بود.

اپلیکیشن حرفه اى ضبط 
مکالمات با یادداشت در اندروید

 PRO Robot Note Call Recorder  نصف جهــان
برنامه اى حرفه اى و پر کاربرد از استودیوى BigD براى 
ضبط مکالمات در تبلت ها و گوشــى هاى اندرویدى 
 PRO Robot Note Call Recorder است. اپلیکیشن
به شما کمک مى کند تا به صورت خودکار تماس هاى 
ورودى و خروجى را با کیفیتى فوق العاده ضبط کرده و 
در همان لحظه یادداشت هاى خود را بر روى فایل ضبط 
شده سنجاق و پیوست کنید. تنظیمات موجود هر کسى 
را قادر مى ســازد تا به صورت خاص همه تماس ها را 
ضبط و یا اینکه آن را به گونه اى برنامه ریزى کند که تنها 
تماس هاى شماره اى خاص ذخیره شوند. پس از ضبط 
مکالمات اطالعاتى نظیر شماره تماس گیرنده و نام آن 
نیز به صورت کامال خودکار همراه با اطالعات بر روى 

فایل صوتى قرار مى گیرد.

■ برخى از قابلیت ها و امکانات اپلیکیشــن 
PRO Robot Note Call Recorder اندروید :

ضبط خودکار تمامى تماس هاى ورودى و خروجى با 
کیفیتى باالى HD،  سیستم هوشمند بِلک لیست براى 
رد تماس هاى مزاحم،  نمایش خودکار صفحه یادداشت 
فایل ضبط شده پس از پایان تماس،  انتخاب گزینه ضبط 
تماس تنها براى شماره هایى خاص،  حذف تمام صدا 
هاى اینترنال در هنگام ضبط تماس ها،  قابلیت ویرایش 
یادداشت هاى هر فایل ضبط شده،  به اشتراك گذاشتن 

فایل هاى صوتى ضبط شده با دوستانتان و ...

  «IT Weekend» برگزارى رویداد
در دانشگاه صنعتى شریف 

نصف جهــان  رویدادهــاى IT Weekend برگرفته از 
کنفرانس هاى TED اما در حــوزه تخصصى فناورى 
اطالعات است که با احترام به ارزش هاى فرهنگى ایران 
اسالمى و در چارچوب قوانین کشور برگزار شده و مردم 
تهران (و ایران) را براى شــرکت در رویدادى شبیه به 

کنفرانس هاى «تد» گرد یکدیگر مى آورند. 
در این رویداد که با همکارى پارك علم و فناورى پردیس 
به صورت خودگردان برگزار مى شــود، افراد سرشناس 
در حوزه فناورى اطالعات تجربیات خود در جلســاتى 
که شبیه جلسات TED برگزار مى شوند را با مخاطبان 
به اشــتراك مى گذارند. این رویداد از ساعت 9 صبح تا 
17 آخرین پنجشنبه دى ماه جارى در دانشگاه صنعتى 
شریف برگزار خواهد شــد. عالقمندان مى توانند براى 
کسب اطالعات بیشتر به سایت رسمى رویداد به آدرس

 www.itweekend.ir مراجعه نمایند.

نصف جهان فروشگاه اینترنتى بانى مد فعالیت خود را در زمینه پوشاك به صورت تخصصى از سال 1392  آغاز نمود و با 
تالشهاى بى وقفه ضمن تنوع بخشیدن به انواع محصوالت و همکارى با معتبرترین برندهاى دنیا (جین وست، ساموئل 
و کوین، بالنو، جوتى جینز)،  کیفیت اجناس  خود را به میزان قابل توجهى افزایش داد که رضایت اکثریت مشتریان گرامى 

گواه بر این ادعاست و این رضایت پشتوانه استوارى است که نیل به اهداف تدوین شده را در بلند مدت محقق مى سازد.
محصوالت ارائه شده توسط بانى مد براى خانمها شامل تاپ و تى شرت، شومیز و بلوز و دامن، لباس مجلسى، کت و کاپشن، 
پلیور و ژاکت، سویشرت ، شلوار کتان ، شلوارك،تونیک و مانتو، شــلوار جین و براى آقایان شامل لباس مردانه،پیراهن، 
پلیور، تیشرت، سویشرت، کت و کاپشن، شلوار جین، شلوار کتان، شلوارك و لباس زیر و براى کودکان گروه دخترانه شامل 
تیشرت، کاپشن و شلوار و در گروه پسرانه، پیراهن، تیشرت، کاپشن و شــلوار و در گروه اکسسورى براى خانم ها کاله، 
دستکش، شال گردن، صندل، جوراب، کفش، لباس زیر و براى اکسسورى براى آقایان کاله، دستکش، شال گردن، صندل، 

جوراب، کمربند، کفش و به طور مشترك شامل چتر، دستبند و کیف مى باشد.
http://www.banimode.com :وب آدرس

نصف جهان  Leap of Fate  بازى جدید و زیبا در سبک بازى هاى اکشن براى دستگاه هاى اندرویدى است. با نصب 
این بازى برروى دستگاه اندرویدى تان سفر رویایى خود را آغاز کنید و در مقابل طیف گسترده اى از شیاطین و دشمنان 
به ایفاى نقش بپردازید و آن ها را یکى پس از دیگرى از بین ببرید! هر کدام از شخصیت ها داراى توانایى هاى منحصر 
به فرد و خاصى هســتند که از توانایى هاى آن ها مى توانید در مقابل دشمنان استفاده کنید، دشمنان شما موجودات 
فرا زمینى هستند که قصد گرفتن جان شما را دارند! سیســتم ابتکارى درختى بازى به شما امکان ارتقاى توانایى ها 
را مى دهد و مى توانید به هر جا که دوست دارید بروید و منظور این است که با یک بازى دنیاى باز روبرو هستید که 

مى تواند شما را ساعت ها به گوشى میخکوب کند!
از ویژگى هاى بازى نیز مــى توان به مواردى چون حضور در نقش 4 شــخصیت اصلى، داســتان فــوق العاده و 
درگیرکننده، کاوش دنیاى فانتزى، رویارویى با طیف گسترده اى از دشــمنان با قدرت هاى کم و زیاد، کنترلرهاى 
لمســى عالى براى هدایت و کنترل شــخصیت ها، صداگذارى هیجان انگیز و گرافیک خیــره کننده اچ دى اش

 اشاره کرد! 

راهنماى خرید

نصف جهان  اگر فضاى هارددیسک داخلى کامپیوترتان 
پر شــود چه کار مى کنید؟ اگر تا کنون براى آزاد شدن 
فضاى خالى مجبور بودید بخشــى از اطالعات خود را 
پاك کنید، به خــود و اطالعات تان ظلم مى کردید. زیرا 
مى توانســتید به سادگى یک هارددیســک اکسترنال 
تهیه کنید و بخشــى از اطالعات تان را بــه این گروه 
از محصــوالت انتقــال دهیــد. یکــى از مهم ترین و 
خوش نام ترین برندهاى موجــود در دنیاى تجهیزات 
ذخیره سازى، وســترن دیجیتال اســت. هارد دیسک  
اکســترنال مدل المنتز (Elements) این شــرکت از 
طراحى زیبا با ابعاد کوچک و وزن ســبک بهره مى برد 
و داراى هد 2.5 اینچى است. این هارد دیسک شباهت 
 My) زیادى با هارد دیسک هاى ســرى ماى پاسپورت
Passport) شرکت وســترن دیجیتال دارد. طراحى 

باریک هارددیسک اکســترنال المنتز به نحوى است 
که حس خوبى از ذوق و هنر طراحان را در ذهن متبادر 

مى کند و باعث مى شــود از در اختیار داشتن اش به خود 
ببالید. طراحى باریک این محصول باعث مى شــود به 
راحتى درون کیف لپ تاپ یا کوله پشتى جاى داده شود 
و حجم زیادى هم اشــغال نکند. هارددیســک  المنتز، 
در ظرفیت هاى پانصد گیگابایتى، یــک و دو ترابایتى 
طراحــى و تولید شــده اند که مــدل دو ترابایتى کمى 
ضخیم تر و سنگین تر از مدل هاى دیگر است و معموًال 
در رنگ مشکى تولید مى شــود. هارددیسک المنتز از 
رابط پرســرعت USB 3.0 براى انتقال اطالعات بهره 
مى برد که به صورت نظرى قادر اســت اطالعات را با 
حداکثر ســرعت پنج گیگابیت بر ثانیه (640 مگابایت 
بر ثانیه) منتقل کند. البته اگر لپ تاپى در اختیار دارید که 
به نسخه هاى قبلى پورت USB مجهز است و تصمیم 
به تهیه  این هارددیسک گرفته اید نباید هیچ نگرانى اى 
به دل راه دهید؛ زیرا پورت USB3.0 از نسخه ى 2.0 و 
1.1 هم پشــتیبانى مى کند.این محصول خوش ساخت 

و قابل اطمینان، انرژى مورد نیــاز خود را از طریق رابط 
USB تأمین مى کند، بنابراین نیازى نیست یک آداپتور 

برق با وزنى اضافى را همیشه همراه خود داشته باشید. 
سازگارى با سیســتم عامل هاى جدید مانند ویندوز 8، 
قابلیت پشتیبان گیرى دســتى و خودکار و سازگارى با 
نرم افزار امنیتى و انحصارى SmartWare وســترن 
دیجیتال از دیگر قابلیت هاى این هارد دیســک خوب 
هستند. سرى المنتز از ابتدا براى استفاده در کامپیوترهاى 
ویندوزى طراحى شــده اند و در حالــت پیش فرض با 
فایل سیستم NTFS ارایه مى شوند. البته کاربران سیستم 
عامل مک (Mac) هنوز قادرند این هارددیسک را تهیه 
کرده و به انتخاب خودشــان با فایل سیستم اختصاصى 

مک، فرمت کنند.
هم اکنون این هارد دیســک اکســترنال را مى توانید 
با قیمتى در حدود 200000 تومان از فروشــگاه هاى 

Wاینترنتى خریدارى نمایید.
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 آنالین
 پوشاك

بازى اَکشن «جهشى 
به سوى سرنوشت» 
اندروید

 
پیش بینى آینده

 به کمک ابزار آنالین
  ایتنا| Predictive World  ابــزار آنالینى 
است که با استفاده از اطالعات فیس بوك کاربران 
و اطالعات دموگرافیکى که از قبل دارد، اطالعات 
جالبى در مورد شــما و آینده احتمالى تان به دست 
مى دهــد. مثال طول عمــر، احتمال مــرگ قریب 
الوقوع، خطرات کارى، شــخصیت، احتمال اعتیاد، 
عالیق موسیقیایى و …مشخص است که شما هر 
قدر در فیس بوك فعال تر بوده باشید، اطالعات این 

ابزار دقیق تر خواهد بود.
ما هر روز اطالعات خواســته یا ناخواسته زیادى در 
مورد شخصیت، سبک زندگى و شیوه زندگى مان، در 
اینترنت به جا مى گذاریم، حاال تصور کنید که کسى 
بیاید واقعــا یک تحلیــل ژرف روى این اطالعات 
انجام بدهــد. مثال از روى لحــن و محتواى کوتاه  
نوشته  هایمان در توییتر یا فیس بوك، عکس هایى 
که در اینستاگرام مى گذاریم و مطالبى که به اشتراك 

بگذاریم، پى ببرد.
در مورد مــا کاربران ایرانى، چــون اصوال برخى از 
چیزها را عــادت نداریم به اشــتراك بگذاریم و به 
عالوه زبان ما فارسى است، دقت ابزار عموما پایین تر 

از کاربران فرنگى خواهد بود.

نانو فناورى در خدمت آسایش
نصف جهــان  گروهى از دانشمندان حوزه نانوفناورى 
موفق به طراحى روبان هــاى نازك و انعطاف پذیرى 
شــدند که مى توان آن ها را در بافت هاى یک پارچه 
جاســازى کرد. به این شــکل هر دو رویکرد تولید 
انرژى خورشــیدى و ذخیره ســازى انرژى توامان با 
یکدیگر در اختیار ما قرار مى گیرند. بدون شــک این 
نوآورى مى تواند انقالبى در گجت هاى پوشــیدنى 

به وجود آورد.
این دســتاورد به شــما این نوید را مى دهد تا بتوانید 
در آینده یک ژاکت خورشــیدى را خریدارى کرده و 
گوشى همراه خود را با استفاده از آن شارژ کنید. دکتر 
جایان توماس، دانشــمند مرکز نانوفناورى فلوریدا و 
مدیر پروژه تحقیقاتى فوق در این ارتباط گفته است: 
«شــاخص ترین نکته مهم در ارتباط با این فناورى 
به قابل حمل بودن آن باز مى گــردد. به جاى آن که 
دو دســتگاه مجزا از یکدیگر در اختیار داشته باشید، 
ما توانستیم سلول هاى خورشیدى و ذخیره سازهاى 
خورشــیدى را با یکدیگر ادغام کنیم و در قالب یک 

رشته مجزا مورد استفاده قرار دهیم.»
این رشته از یک سلول خورشــیدى و یک ابرخازن 
ذخیره ســاز انرژى که یک الکترود را به اشتراك قرار 

مى دهند؛ ساخته شده است. 
بدون شک این فناورى یک قدم به سوى آینده است. 
زمانى که دیگر هیچ گونه نگرانى از بابت تامین انرژى و 
حتى فراموش کردن شارژ پیش از خروج از خانه وجود 

نخواهد داشت.

کلیک

فناورانه   ایتنا| تا سال 2021 نرم افزارهاى کاربردى زندگى 
روزمره بشر، بسیار هوشمند تر و قدرتمند تر خواهد شد و به 
عبارتى براى انجام بســیارى از کارها، هوش مصنوعى 
جایگزین بشــر خواهد شــد. هوش مصنوعى امروزه از 
روبات ها گرفته تا دستیارهاى صوتى روى موبایل در حال 
رشد و فعالیت اند و تقریبا هیچ بخشى از فناورى را نمى توان 

یافت که هوش مصنوعى در آن فعالیتى نداشته باشد. 
پروفســور Manuela Veloso، رئیس بخش یادگیرى 
 ، Carnegie Mellon University ماشینى دانشــگاه
پروژه آزمایش یک روبات سگ مانند (شبیه یک دوچرخه 
الکتریکى) متحرك در محوطه آزاد دانشگاه را در دست 
اقدام دارد که نام آن را «کبات (Cobot) » گذاشته است. 
این روبات وظیفه اسکورت و همراهى میهمانان و راهنمایى 
آنان از یک ساختمان به ساختمان دیگر در محیط دانشگاه 
را دارد و زمانى که کارى از عهده آن خارج باشد، قابلیت این 
را دارد که از انسان ها کمک بخواهد. اخیرا گفت وگویى با 
پروفسور ولوسو در مورد روبات ها، برنامه ریزى ماشینى و 
چالش هاى فناورى هوش مصنوعى انجام شده که در ادامه 

خالصه اى از این گفتگو را مى خوانید:
یکى از بزرگ ترین روند هایى که طى  
5سال اخیر بسیار گسترش پیدا کرده، 
فرآیند اتوماسیون یا «خودکارسازى» 
اســت، به عالوه شــاهد ســاخت 
ابزارآالت هوشمند تر مانند گوشى هاى 
موبایل و کامپیوترها نیز بوده ایم. آینده 
5 ساله این پروسه را چگونه مى بینید؟ 
به عقیده من تا 5 ســال آینده یک نوع همزیســتى بین 
انسان ها و سیستم هاى هوش مصنوعى پدید خواهد آمد 
که امیدواریم در خدمت بشر قرار بگیرد. این سیستم هاى 
هوش مصنوعى شــامل نرم افزارهایــى خواهد بود که 

کنترل دنیاى دیجیتال را در دســت مى گیرند. به عالوه، 
سیســتم هایى که در فضاى فیزیکى اطراف ما درحرکت 
خواهند بود مانند پهپاد ها، روبات ها و خودروهاى الکتریکى 
و سیســتم هایى که فضاى فیزیکى اطــراف را پردازش 
مى کنند مانند اینترنت اشیا . انسان در دنیاى فیزیکى اطراف 
شاهد سیستم هاى هوشمندتر خواهد بود که این سیستم ها 
صرفا به گوشى موبایل و کامپیوتر ختم نخواهد شد. این 
سیستم ها در دنیاى فیزیکى واقعى اطراف انسان حضور 
پررنگ خواهند داشت. اطالعات محیط اطراف را دریافت 
و پردازش مى کنند و به انســان کمک خواهند کرد تا از 
قابلیت هاى محیط اطراف به طور صد درصدى استفاده کند. 
با گذشت زمان متوجه مى شویم که این سیستم هاى هوش 
مصنوعى چه تاثیرى روى حل مشکالت جامعه انسانى 
دارنــد. معضالتى از قبیل کنترل ترافیک در شــهرهاى 
بزرگ، پیش بینى هاى دقیق و مستدل آب و هوا و کمک به 

تصمیم گیرى انسان ها در امور مختلف.
در حــال حاضــر بعضــى از ایــن 
سیستم هاى هوش مصنوعى به نظر 
کمى ترسناك به نظر مى آیند، مثال وقتى 
یک الگوریتم یا یک روبات تصمیمى 
مى گیرد، شاید نتوانیم درست متوجه 
شویم که چرا چنین تصمیمى گرفته و 
به همین دلیل اعتماد کردن کمى مشکل 
مى شود. محققان فناورى چگونه این 

مساله را توجیه مى کنند؟
یکى از مواردى که من به شخصه روى آن کار مى کنم این 
است که این دستگاه ها را طورى طراحى کنم که قابلیت 
«توضیح دادن» مسائل را داشته باشند. تحقیقات زیادى 
در این مورد انجام شده است تا ترتیبى صورت بگیرد که 
انسان ها قادر باشند از این سیستم ها سوال بپرسند و آنها 

جواب مشخص و واضحى به سوال مربوط بدهند. زمانى 
که کبات، روبات من، کمى دیــر به دفتر بازمى گردد، من 
مى توانم از او بپرســم «چرا دیر کردى؟» یا «از چه راهى 
آمدى؟» و وى به سوال من جواب مى دهد. به همین دلیل 
ما روى این قابلیت به خصوص سرویس هاى هوشمند، 
تمرکز زیادى داریم. ما مى خواهیم این سیستم ها قادر باشند 
با انسان ارتباط برقرار کنند و اعتماد آنها را جلب کنند زیرا 

اعتماد مبناى اصلى هر رابطه اى است. 
فکر مى کنید چرا این سیستم ها طى 
چند ســال اخیر آنقدر ســریع رشد 
داشته اند؟ چرا 50 سال پیش، سرعت 
رشــد این فناورى آنقدر زیاد نبوده 

است؟
این حقیقتى است که یک سیستم هوش مصنوعى براى 
اینکه بداند مثال یک تلفن همراه چیســت یا یک لیوان 
چه وسیله اى اســت یا اینکه آیا شخصى سالم است، باید 
اطالعات مربوط بــه آن را از قبل دریافت کرده باشــد. 
تحقیقاتى که از 50 سال پیش اســتارت زده شد دقیقا از 
همین مرحله آگاهى سازى و ورود اطالعات به این سیستم 
شروع شد. البته باید عنوان کنیم که طى چند سال گذشته 
بیشتر این اطالعات دیجیتالى شــدند، به طورى که گویا 
نسخه اى از کل دنیا در اینترنت وجود دارد. به همین دلیل 
سیســتم هاى هوش مصنوعى امروزى بر پایه داده هاى 

موجود اطالعات را تفسیر و پردازش مى کنند.
یکى از بزرگ ترین دستاوردهاى بشر 
در 5سال گذشته، توسعه تکنولوژى 
سیستم هاى دســتیارهاى شخصى 
همچون Siri و Alexa بوده اســت، 
به نظر شما این سرویس ها در 5سال 
آینده با چه تغییراتى روبه رو خواهند 

شد؟
من خودم یکى از طرفداران الکسا هستم. یکى در خانه دارم 
و آنقدر مکالمات مختلفى مى توانم با این دستگاه برقرار کنم 
که باورنکردنى است. اما در ابتدا فقط یک سرى سوال پایه 
مانند «هوا چطور است» از او مى پرسیدم اما االن تبدیل 
شده است به سواالتى مانند «کارهاى امروز روى تقویم 
من چیست؟» الکسا یاد مى گیرد و این خیلى جالب است 

که با گذر زمان چقدر مى تواند پیشرفت کند.
بسیارى معتقدند که خیلى زود فناورى 
هوش مصنوعى بر انســان ها چیره 
خواهد شد. آیا نسل بشر با سرنوشتى 

محتوم روبه رو است؟
من دید بســیار مثبتى دارم. فناورى به وسیله انسان خلق 
شده است. این سیستم ها از آسمان نیامده اند یا فضایى ها 
آن را طراحى نکرده اند. اینها همــه نتیجه پژوهش هاى 
انسان ها اســت. سرنوشــت این فناورى نیز مانند تمام 
ساخته هاى دست بشر، به این بستگى دارد که ما انسان ها از 
آن چگونه استفاده مى کنیم. اما نکته مهم این است که باید 
اولویت بندى در اولویت کار هاى ما قرار گیرد و تمرکزمان 
را روى اولویت ها قرار دهیم. روبات ها و سیستم هاى مشابه 
براى کمک به بشر تولید شده اند و اگر انسان ها اجازه دهند، 
آنها کار خود را به درستى انجام خواهند داد. انسان ها باید 
یاد بگیرند که کارهایى را که توسط روبات ها و ماشین ها 
قابل انجام هســتند به آنها واگذار کنند و خود روى موارد 
دیگر زندگى تمرکــز کنند. بهتر کردن روابط انســانى، 
پیشرفت جامعه، بهبود شرایط طبیعى و کره زمین، درمان 
سرطان، ریشه کنى فقر و بسیارى از موارد دیگر که همت 
و مســاعدت انســان ها را مى طلبد. یارى به انسان براى

پیدا کردن انسانیت گمشده اش؛ هدف خلق فناورى باید  
همین باشد.

هارد دیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل المنتز 

ترس از هوش مصنوعى را کنار بگذاریمترس از هوش مصنوعى را کنار بگذاریم
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حصر وراثت
آقاى غالمرضا رفیعى فرزند اکبر داراي شماره شناسنامه 114 به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 1055/95 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر رفیعى فرزند عزیزاله به 
شناسنامه شــماره 23 در تاریخ 1395/02/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رقیه امیرخانى فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه یا کدملى 
3 نسبت به متوفى (زوجه) 2- فاطمه رفیعى فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا کدملى 63 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- محبوبه رفیعى فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا کدملى 126 نســبت به متوفى (فرزند) 4- اسماعیل رفیعى 
فرزند اکبر به شماره شناســنامه یا کدملى 1160111774 نســبت به متوفى (فرزند) 5- جواد رفیعى فرزند اکبر 
به شماره شناسنامه یا کدملى 181 نســبت به متوفى (فرزند) 6- حمید رفیعى فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا 
کدملى 1730 نسبت به متوفى (فرزند) 7- محمدرضارفیعى فرزند اکبر به شماره شناسنامه یا کدملى 280 نسبت 
به متوفى (فرزند) 8- غالمرضا رفیعى فرزند اکبر به شــماره شناسنامه یا کدملى 114 نسبت به متوفى (فرزند) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 95/569 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/195 /9
حصر وراثت

آقاى مجتبى سلیمانى فرزند قاسم داراي شماره شناسنامه 47622/ ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1183/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم سلیمانى فرزند 
ابراهیم به شناسنامه 85 در تاریخ 1394/11/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مجتبى ســلیمانى فرزند قاسم به شماره شناسنامه یا کدملى 
47622 نسبت به متوفى (فرزند) 2- اشرف محمدى دیزیچه فرزند عباس به شماره شناسنامه یا کدملى 64 نسبت 
به متوفى (همسر) 3- ابراهیم سلیمانى دیزیچه فرزند قاسم به شــماره شناسنامه یا کدملى 73 نسبت به متوفى 
(فرزند) 4- مجید سلیمانى دیزیچه فرزند قاسم به شماره شناســنامه یا کدملى 2602 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- شهین سلیمانى دیزیچه فرزند قاسم به شماره شناسنامه یا کدملى 5974 نسبت به متوفى (فرزند) 6- زهره 
ســلیمانى دیزیچه فرزند قاسم به شماره شناسنامه یا کدملى 2767 نســبت به متوفى (فرزند) 7- امیر سلیمانى 
دیزیچه فرزند قاسم به شماره شناسنامه یا کدملى 236 نسبت به متوفى (فرزند) 8- على سلیمانى دیزیچه فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه یا کدملى 1160060304 نســبت به متوفى (فرزند) 9- حمید سلیمانى دیزیچه فرزند 
قاسم به شماره شناســنامه یا کدملى 212 نســبت به متوفى (فرزند) و الغیر. 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: 
95/564 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/196 /9

حصروراثت
آقـاي ظهراب لطفى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 5 بـه شـرح دادخواست به کالسه 404/95 ش 2  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا لطفى بشناسنامه 5750030350  در 
تاریخ 95/08/10 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ظهراب 
لطفى فرزند على کرم به ش.ش 5 (پدر متوفى) 2- خدیجه لطفى قرقرى فرزند عباس به ش.ش 7 (مادر متوفى) 
3-  فاطمه معروفى معروف آبادى فرزند غالمرضا به ش.ش 5750082512 (همســرمتوفى) 4- یک جنین . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م 

الف: 75 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/197 /9
ابالغ راى

تاریخ رسیدگى و صدور حکم 95/8/17 شــماره پرونده: 314/95 ش 2 شماره دادنامه 386/95 شعبه رسیدگى 
کننده: شــعبه دوم مجتمع شــوراى حل اختالف چادگان خواهان:  آقاى عزیزاله رشــیدى فرزند اسداله ساکن 
چادگان، روستاى اصفهانک عبدل خوانده: آقایان 1- غالمعباس بنیادى فرزند مرادعلى آدرس مجهول   المکان 
2- روزعلى گوروئى فرزند سهراب ساکن چادگان روستاى چهل چشمه خواسته: الزام به انتقال سند رسمى راى 
شورا در خصوص دعوى خواهان آقاى عزیزاله رشــیدى فرزند اسداله بطرفیت خواندگان آقایان 1- غالمعباس 
بنیادى فرزند مرادعلى 2- روزعلى گوروئى فرزند ســهراب به خواسته صدور حکم دایر بر الزام خواند ردیف اول 
به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودروى وانت نیسان به شماره انتظامى 
225 و 68 ایران 24 به نام خواهان با احتساب مطلق خسارات قانونى مقوم به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال، نظر 
به مبایعه نامه عادى مورخ 90/5/25، تصرف مشارالیه در وسیله نقلیه مذکور حکایت از انعقاد عقد بیع در خصوص 
آن خودرو فى مابین خواهان (خریدار) و خواننده ردیف دوم (فروشنده) دارد و عقد بیع متعاقدین را به اجراى کلیه 
تعهدات قانونى، قراردادى و عرفى ناشى از آن از جمله تنظیم سند رسمى به نام خریدار ضبط بایع ملزم مى نماید 
و با توجه به اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از پلیس اطالعات و امنیت عمومى چادگان به شماره و تاریخ وارده 
249-95/7/4 مالکیت قانونى و رسمى وســلیه نقلیه فوق الذکر به نام خوانده ردیف اول دعوى معرفى گردیده 
است و از طرفى مشارالیه با وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى را نیز در جهت اثبات برائت 
خود یا بى اعتبارى دعوى خواهان و مستندات وى ارائه ننموده است لذا قاضى شورا با احراز مالکیت خوانده مذکور 
و نیز احراز صحت بیع صورت گرفته دعوى خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اصل 
صحت و لزوم قراردادها و به اســتناد مواد 10،219، 220 ، 222، 231، 362، 1258 از قانون مدنى و مواد 198، و 
519 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى وســیله نقلیه فوق الذکر به نام خواهان بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ نهصد و هفده هزار و 
پانصد ریال بابت هزینه دادرسى در حق مشارالیه صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز 
بعد از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس ازآن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظر خواهى در دادگاه 
محترم حقوقى شهرستان چادگان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه دعوى متوجه ایشان 
نمى باشد لذا قاضى شورا به استناد ماده 89 از قانون آئین دادرسى مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد 
دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید راى صادره حضورى و ظرف 20 روز قابل اعتراض تجدید نظرخواهى 
در دادگاه محترم حقوقى شهرستان چادگان مى باشــد.م الف:74 هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف چادگان/9/198
حصر وراثت

مصطفى غالمى دیزیچه فرزند یداله با بشماره شناسنامه 99 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1287  
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله غالمى دیزیچه فرزند 
مصطفى به شماره شناسنامه 30 به تاریخ 1395/08/05 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- قدرت اله غالمى دیزیچه فرزند یداله شماره شناسنامه یا کدملى 68 نسبت به 
متوفى (فرزند) 2- مصطفى غالمى دیزیچه فرزند یداله شماره شناسنامه یا کدملى 99 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- مجتبى غالمى فرزند یداله شماره شناسنامه یا کدملى 3 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مرتضى غالمى فرزند 
یداله شماره شناسنامه یا کدملى 80 نسبت به متوفى (فرزند) 5- زهرا غالمى دیزیچه فرزند یداله شماره شناسنامه 
یا کدملى 79 نسبت به متوفى (فرزند) 6- آمنه غالمى دیزیچه فرزند یداله شماره شناسنامه یا کدملى 2182 نسبت 
به متوفى (فرزند) 7- فاطمه وکیلى سهروفروزانى فرزند حســن شماره شناسنامه یا کدملى 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 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: 95/571 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/256
حصر وراثت

محمد جعفرى باغملکى فرزند محمود با بشماره شناسنامه 541149165 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1307  این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود جعفرى 
باغ  ملکى فرزند باقر به شماره شناسنامه 2 به تاریخ 1395/8/5 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمد جعفرى باغ  ملکى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 
541149165 نسبت به متوفى (فرزند) 2- مریم امینى الرگانى فرزند عبداله شماره شناسنامه یا کدملى 27 نسبت 
به متوفى (همسر) 3- مرضیه جعفرى باغ  ملکى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 5410320867 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: 95/570 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/255
حصر وراثت

خلیل رضایى داراي شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 1087/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رقیه هاشمى بشناسنامه 808 در تاریخ 95/8/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- قدرت اله رضائى ش.ش 18 ، 
2- خلیل رضائى ش.ش 11،  3- صفر رضائى ش.ش 947،  4- مجید رضائى آبادچى ش.ش 192،  5- توران 
رضائى ش.ش 6 ، 6- معصومه رضائى ش.ش 4،  7- ایــران رضائى آبادچى ش.ش 8 (فرزندان 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 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2626 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/126
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 834/95 خواهان حبیب ملک مکان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت مهدى رضا 
زارع تقدیم نموده  است. وقت رسیدگى براى روز مورخ 95/10/15 ســاعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به  شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 26899 شعبه 27 حقوقى شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/9/274
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759504397 شماره پرونده: 9509983759500553 شماره بایگانی شعبه: 950561 
خواهان نادعلى پروانه جزى دادخواستی به طرفیت خوانده ســیدفرهاد سجادى به خواسته مطالبه وجه و تأمین 
خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759500553 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/08 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده سیدفرهاد سجادى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1292 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/9/343
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 835/95 خواهان حبیب ملک مکان دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت على باز 
کشاورز تقدیم نموده  است. وقت رسیدگى براى روز مورخ 95/10/15 ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 26900 شعبه 27 حقوقى شــوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/275 /9
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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
   رأى شــماره 5994 مورخــه 1395/5/20 خانم فاطمــه پورپیرعلى آبپونه به شناســنامه شــماره 3 کدملى 
5499468605صادره تیران وکرون فرزند آقاجان درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/33 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 حوزه ثبت اصفهان 
 رأى شماره 5993 مورخه 1395/5/20 خانم لیال پورعلى به شناسنامه شماره 332کدملى 5499096831صادره 
تیران وکرون فرزند عبداله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 168/33مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 
 رأى شــماره 6305مورخه 1395/5/30خانم زهرا پورقیصرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 5061کدملى 

1092278516صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/75 
مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 749اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 

 رأى شــماره 6304مورخه 1395/5/30آقاى حمید ایمانیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1308کدملى 
1091303177صادره نجف آباد فرزند فضل اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/75 

مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 749اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى اصالحى شــماره 2473مورخه 1395/2/27 پیرو رأى شماره 17643 مورخه 1394/6/24 مربوط به آقاى  
مرتضى صداقت نجف آبادى مبنى برصدورسند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 112/2 باقیمانده 
واقع درقطعه شش نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى شماره قطعه اشتباهآ قطعه سه قیدشده وبه 

قطعه شش اصالح میگردد راى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد 
 رأى شماره 6303مورخه 1395/5/30 آقاى على پورپیرعلى به شناسنامه شماره 1 کدملى 5499455775صادره 
تیران فرزند احمد درششدانگ یکبابخانه به مساحت 179/37 مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 481واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى شماره 3617مورخه 1395/3/29آقاى حبیب اله سورانى به شناسنامه شماره 8کدملى 1159706891صادره 
فریدن فرزند تیموردرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
 رأى شماره 3613مورخه 1395/3/29آقاى حبیب اله سورانى به شناسنامه شماره 8کدملى 1159706891صادره 
فریدن فرزند تیموردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/98مترمربع پالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان
 رأى شــماره 3612مورخــه 1395/3/29خانــم نســرین خدابخشــى بــه شناســنامه شــماره 11کدملى 
1159723532صادره ازفریدن فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

148/98مترمربع قسمتى ازپالك ثبتى 87اصلى بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 974مورخــه 1395/1/30 آقــاى حســن مختارى بــه شناســنامه شــماره 21897 کدملى 
4722907285صادره نجف اشرف فرزند محمدکریم درششــدانگ به استثناى بهاى یک چهارم اعیانى مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 483/2 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 

اصفهان 
رأى شــماره 22305مورخه 1394/11/25 خانم مهین منصورى قراقوشــى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
4622954796صادره شــهرکرد فرزند رجب على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

198/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 22302مورخه 1394/11/25آقاى على منصورى قراقوشــى به شناســنامه شــماره 7کدملى 
4622935368صادره شــهرکرد فرزند میرزارضادرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

198/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 3697مورخه 1395/3/30 آقاى صفرپورمهربه شناسنامه شماره 125 کدملى 1911494309 صادره 
رامهرمزفرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 

دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 6726مورخه 1395/6/4 خانم مهرى خزائیلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 25779کدملى 
1090255731صادره نجف آباد فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 173/43 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 882وپالك 883واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 2407مورخــه 1395/2/26 آقاى محمدعلــى غریبى به شناســنامه شــماره 25086کدملى 
1090248784صــادره نجف آباد فرزند غضنفردرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

173/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 882وپالك 883واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6173مورخــه 1395/5/26 آقاى شــکرخداململى تارازى به شناســنامه شــماره 380کدملى 
1840597593صادره ایذه فرزند ارزانى درششدانگ یکباب مغازه ومسکونى فوقانى به مساحت 46/83 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9029مورخه 1395/7/25خانم مریم بهارلوئى به شناسنامه شماره 87کدملى 4622928019صادره 
شهرکرد فرزندحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/18مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 144واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9027مورخه 1395/7/25 آقاى حسین عظیمى به شناسنامه شماره 1 کدملى 4622846926صادره 
شهرکرد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/18 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 483واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7321مورخــه 1395/6/18خانــم پرویــن لرى حصــورى به شناســنامه شــماره 64کدملى 
1159656533صادره فریدن فرزند براتعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 120/74مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6814مورخــه 1395/6/7 خانم بتول مغــزى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 552کدملى 
1091499179صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 154/86مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 369واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6164مورخــه 1395/5/26آقــاى جهانگیــر لطفــى نجــف آبادى به شناســنامه شــماره 
631کدملى109098934صادره نجف آباد فرزند عزیزاهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/88مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 362 واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6170مورخــه 1395/5/26آقاى افراســیاب طهماســى به شناســنامه شــماره 434کدملى 
1970684674صادره مسجدسلیمان فرزند مراد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/38 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6351مورخــه 1395/5/31خانــم فاطمــه معتمــدى محمدآبــادى به شناســنامه شــماره 
22070کدملى1090218613صادره نجف آباد فرزند محمدابراهیم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 147مترمربع قسمتى ازپالك شماره 930واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6350مورخه 1395/5/31خانم الهــه ابوتراب نجف آبادى به شناســنامه شــماره 786کدملى 
1091356548صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 147مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 930واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6793مورخه 1395/6/6خانــم مریم محمدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 936کدملى 
1091222134صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/20مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 589واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان
رأى شــماره 8886مورخــه 1395/7/22 آقــاى مصطفى میرعباســى به شناســنامه شــماره482کدملى 
1090940947صادره نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 259واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8992مورخــه 1395/7/24خانــم نازبیگم رســتمى بــه شناســنامه شــماره 1413کدملى 
4171329507صادره الیگودرزفرزند علیرضا درچهارونیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

139/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8993مورخــه 1395/7/24 آقاى رضا رســتمى به شناســنامه شــماره 1080593217کدملى 
1080593217صادره نجف آباد فرزند على دریک ونیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

139/95مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9044مورخه 1395/7/25 خانم اکرم کیوانى به شناسنامه شماره 696کدملى 1091120927صادره 
نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 127/68 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 786واقع درقطعه 8نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9042مورخــه 1395/7/25 آقــاى منصوریوســف زاده بــه شناســنامه شــماره 176کدملى 
1091074941صادره نجف آبادفرزند حبیب اله درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

127/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 786واقع درقطعه 8نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6813مورخه 1395/6/7 خانم طاهره منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره  460کدملى 
1091512604صادره نجف آباد فرزند سبزعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/82 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 444واقع دردرقطعه 3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
1395 اقــاى امیــر فــرد رضایــى بــه شناســنامه شــماره  /6 رأى شــماره 7296مورخــه 18/
3965کدملى1092123180صــادره نجف آباد فرزند غریب درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 117/81 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6333مورخــه 1395/5/31 آقاى علــى گلهرانــى گلدره به شناســنامه شــماره 304کدملى 
1090636466صادره نجف آباد فرزند عیدى محمددرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 146/87 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
 رأى شــماره 7802مورخه 1395/6/30 آقــاى مهدى راهى به شناســنامه شــماره 1080301976کدملى 
1080301976صادره نجف آباد  فرزنداحمددرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 177/86 مترمربع قسمتى 

ازپالکهاى شماره 471/1و1223/1واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6169مورخه 1395/5/26آقاى صفرداودوندبه شناسنامه شماره 51کدملى 2002857482صادره 
دزفول فرزند قلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/42 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8899مورخه 1395/7/22 آقاى کاوس طهماســبى مرادى به شناسنامه شــماره 1379کدملى 
4689300011صادره اردل فرزند امیرقلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 220مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8906مورخــه 1395/7/22خانــم مهنازصفارنوگورانــى بــه شناســنامه شــماره 47378 
کدملى1280899352صادره اصفهان فرزند ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 183/75مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 6343مورخه 1395/5/31آقاى مصطفى نادرى به شناسنامه شماره 6کدملى 5499727570صادره 
تیران فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 247/86مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 6344مورخه 1395/5/31خانم شهنازمداحى به شناسنامه شماره 1487کدملى 1090347839صادره 
نجف آباد  فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 247/86مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 6342 مورخه 1395/5/31 آقاى مصطفى نادرى به شناسنامه شماره 6کدملى 5499727570صادره 
تیران وکرون فرزند حسین درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6167مورخــه 1395/5/26آقــاى جمعــه عیدى ونــدى به شناســنامه شــماره 87کدملى 
5559544175صادره فارسان فرزندجانعلى درششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/65مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6811مورخــه 1395/6/7خانــم ســکینه پوالدچنــگ بــه شناســنامه شــماره 278کدملى 
1091474583صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/45مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 473واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
1395 آقــاى امیرمحمــد ســپیانى بــه شناســنامه شــماره  /5 رأى شــماره 6340مورخــه 31/
1030کدملى1129136353صــادره فریدونشــهر فرزنــد نصراله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

201/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6804مورخــه 1395/6/7 خانــم ســعیده افشــارى اســفیدوجانى بــه شناســنامه شــماره 
5940کدملى1092144005 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 

131/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6805مورخه 1395/6/7 آقاى مصطفى سلیمانى  به شناسنامه شماره 1170کدملى1092239588 
صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/37 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 743واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6166مورخــه 1395/5/26آقــاى محمــد جمشــیدیان بــه شناســنامه شــماره 12کدملى 
1091697094صادره نجف آباد فرزند نصرت اهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/39 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 583واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9034مورخه 1395/7/25 خانم مریم لطفى به شناسنامه شماره 1703 کدملى 1091279608صادره 
نجف آبادفرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/30  مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 215واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9031مورخه 1395/7/25 آقاى یداله عرشى به شناسنامه شماره 128 کدملى 1091168172صادره 
نجف آبادفرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/30  مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 215واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9018 مورخه 1395/7/25 آقاى جعفریوســفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 883کدملى 
1091082014 صادره نجف آباد فرزند حسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 202/46 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 131واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 8901 مورخه 1395/7/22 آقاى احمد عباسى به شناسنامه شماره 17کدملى 5499668868صادره 
تیران فرزند میرزادرششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 49/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 

رأى شماره 8903 مورخه 1395/7/22آقاى احمدعباسى به شناسنامه شماره 17کدملى 5499668868صادره 
تیران فرزند میرزادرششدانگ یکباب خانه به مســاحت 305/16مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9005مورخه 1395/7/25 آقاى محمود سیاهى به شناسنامه شماره 12کدملى 5499660727صادره 
تیران فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162/50 مترمربع ازپالك شماره 

87/833 واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 9008مورخه 1395/7/25 خانم عصمت سیاهى به شناسنامه شماره 3کدملى 1091950717صادره 
نجف آباد فرزند اسماعیل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/50 مترمربع ازپالك شماره 

87/833 واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 6349مورخه 1395/5/31خانم ربابه خانیان به شناسنامه شماره 1236کدملى 1091162646صادره 
نجف آباد فرزند قنبرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/96مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 324 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6348مورخه 1395/5/31آقاى سعیدخانیان به شناسنامه شماره 847کدملى 1091122431صادره 
نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/96مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 324 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6779مورخــه 1395/6/6آقــاى حجت اهللا عباســیان نجــف آبادى به شناســنامه شــماره 
2130کدملى1091336180صادره نجف آباد فرزند محموددرچهارونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6778مورخه 1395/6/6خانم مریم چاوشى به شناسنامه شماره 11601کدملى1092200614صادره 
نجف آباد فرزند محمدعلى دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/75مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 751/5 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6149مورخه 1395/5/26آقاى اکبرســرمدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 229کدملى 
1091016712صادره نجف آبادفرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 291/90 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 633واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6150مورخــه 1395/5/26خانم زهرا نوائــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 871کدملى 
1091081891صادره نجف آبادفرزند فتح اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 291/90 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 633واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7805مورخه 1395/6/30 خانم عزت پوریوســف به شناسنامه 367 کدملى 1091037612صادره 
نجف آباد فرزند محمدششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 31/49مترمربع قسمتى ازپالك شماره 18/38واقع 

درقطعه 11نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9014مورخه 1395/7/25 آقاى یاورکیماســى به شناسنامه شماره 4کدملى 1129859126صادره 
فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7300مورخه 1395/6/18 آقاى مهــران ظاهرى عبده وندبه شناســنامه شــماره 125کدملى 
5559508772صادره کوهرنگ فرزند احمددرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 155/60 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9012مورخــه 1395/7/25 آقاى حســین آســترکى بــه شناســنامه شــماره 1123کدملى 
4848688337صادره ازنافرزند محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 138مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7322مورخه 1395/6/18آقاى اصغرکریمى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1129786651صادره 
فریدونشهرفرزند اسفندیاردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 271/01مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 7305مورخه 1395/6/18 آقاى رضامهدورى به شناسنامه شماره 140کدملى 1129289291صادره 
فریدونشهرفرزندموسى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 261/59 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9030مورخه 1395/7/25 آقاى فتح اهللا درویشى چم حیدرى به شناســنامه شماره 887کدملى 
1090918607صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن درششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 268/65 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 391/4585واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
رأى اصالحــى  شــماره 8028 پیــرو رأى 22402 مربوط بــه تقاضاى آقــاى محمدطاهرکیماســى مبنى 
برصدورســندمالکیت یکباب مغازه قســمتى ازپالك 87بخش 12ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشتباهآخانه 

قیدشده است وششدانگ یکباب مغازه صحیح است رأى قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرامیباشد
رأى شــماره 8882مورخــه 1395/7/22خانــم زهــره حجتــى نجــف آبــادى بــه شناســنامه شــماره 
958کدملى1090975511صادره نجف آباد فرزند غالمحسین دردودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 268/86 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8883مورخــه 1395/7/22آقــاى محمدعلــى رجائى نجــف آبادى به شناســنامه شــماره 
1368کدملى1090935838صادره نجف آباد فرزندیداله درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

268/86 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8879مورخــه 1395/7/22آقــاى محمدعلــى رجائى نجــف آبادى به شناســنامه شــماره 
1368کدملى1090935838صادره نجف آباد فرزندیداله درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 16/50مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8880مورخــه 1395/7/22آقــاى محمدعلــى رجائى نجــف آبادى به شناســنامه شــماره 
1368کدملى1090935838صادره نجف آباد فرزندیداله درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 16/25مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 22371مورخــه 1394/11/26 آقــاى علــى موســوى زاده بــه شناســنامه شــماره 
7118کدملى1128881543صادره فریدونشهرفرزندحسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249/97مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8866مورخه 1395/7/22 خانم عصمت صافى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1014کدملى 
1090761181صادره نجف آباد فرزند جعفرقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 279/70مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 765 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 21292مورخــه 1394/10/22 آقاى محمدعلى شــکرالهى به شناســنامه شــماره 21کدملى 
4622772167صادره شــهرکرد فرزند حســینقلى درسه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

296/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 21293مورخــه 1394/10/22 خانــم ســکینه شــکرالهى به شناســنامه شــماره 53کدملى 
4622836300صادره شهرکرد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/40مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8884مورخه 1395/7/22 آقاى شکراله خزاعلى به شناسنامه شماره 5 کدملى 5859963815صادره 
اروندکنارفرزندحموددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 308/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8869مورخــه 1395/7/22 آقــاى روح الــه کاظمى بــه شناســنامه شــماره 2186کدملى 
1091234639صادره نجف آباد فرزند قنبردرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 128/81 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 22308مورخه 1394/11/25 آقاى قلى القاســى بابا احمدى به شناســنامه شماره 4173کدملى 
6639412810صادره مسجدسلیمان فرزند خان محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 22329مورخــه 1394/11/25 آقــاى حاضربــک اســدى به شناســنامه شــماره 14کدملى 
1129292835صادره فریدونشهر فرزندمسیح درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 243/22مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6332مورخــه 1395/5/31 آقاى دیده مــان خواجوى پور به شاســنامه شــماره 584 کدملى 
1128952157صادره فریدونشهر فرزندحسن جون درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8950مورخــه 1395/7/24 خانــم ســمانه بلنــد باال بــه شناســنامه شــماره 7482کدملى 
1092159411صادره نجف آباد فرزند محموددرسه دانگ  مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 70واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8892مورخه 1395/7/22 آقاى رســول معینى نجف آبادى  به شناسنامه شــماره 1603کدملى 
1091278105صادره نجف آباد فرزند على محمددرسه دانگ  مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/20 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 70واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
شــماره  شناســنامه  بــه  باقــرى  عــذرا  خانــم   1395 /7 /22 8904مورخــه  شــماره  رأى 
761کدملــى 5759188356صــادره چــادگان فرزنــد حســن آقادرششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 114مترمربــع قســمتى ازپــالك شــماره 87اصلــى واقــع دریزدانشــهربخش 12ثبــت

 اصفهان 
رأى شــماره 7661مورخه 1395/6/25 خانم بهجت منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1219کدملى 
1090835159صادره نجف آباد فرزند عشــقعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

291/76مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان
رأى شــماره 7660مورخه 1395/6/25 آقاى محمدحســین شــریفیانا  به شناســنامه شــماره 407کدملى 
1090873298صادره نجف آباد فرزند براتعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

291/76مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان
رأى شــماره 6158مورخه 1395/5/26 خانم رضوان کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 13کدملى 
1091093350صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/90 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 369واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6156مورخه 1395/5/26 آقاى مهدى کریمى پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 2151کدملى 
1818126354صادره آبادان فرزند مصطفى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/90 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 369واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9040مورخــه 1395/7/25 خانــم قدســیه مرتضوى بــه شناســنامه شــماره 246 کدملى 
1090968396صادره نجف آباد فرزند مجتبى درپنج ونیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 

15/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 143/7 واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9038مورخه 1395/7/25 آقاى رضا کیهانیان  به شناسنامه شماره 602 کدملى 1090928173صادره 
نجف آباد فرزند عباس درنیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/05 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 143/7 واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 10101مورخه 1395/8/22 آقاى بهزاد کاظمى به شناسنامه شماره323کدملى 1091567549صادره 
نجف  آباد فرزند حیدر درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/54 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/12واقع 

درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6160مورخه 1395/5/26 آقاى رضا افشارى گشــنیزجانى به شناسنامه شــماره 3761کدملى 
5759302094صادره فریدن فرزند بهرام درششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/43 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7800مورخــه 1395/6/30آقاى احمدعزیزى ســمندگانى به شناســنامه شــماره 16کدملى 
5759621823صادره چادگان فرزند اســمعیل ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 237/60 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 590واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 9287مورخه 1395/8/1 آقاى خداکرم آزادى به شناسنامه شماره 1064کدملى 1128956950صادره 
فریدونشهر فرزند غارتى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 283/62 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى 

واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 10432مورخه 1395/8/29 آقاى مهدى صالحى کهریزسنگى به شناســنامه شماره 85کدملى 
1091759601صادره نجف آباد فرزند غالمعلى ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 98/10 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 391/4482واقع دربخش 9 ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7804مورخه 1395/6/30 آقاى على مختارى اسفیدواجانى به شناســنامه شماره 3596کدملى 
1091428611صادره نجف آبادفرزند رجبعلى ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 147/66 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 116واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7796مورخه 1395/6/29 آقاى على طالب به شناسنامه شماره 2148کدملى 1091336369صادره 
نجف آباد فرزند عباسعلى ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 216واقع 

درقطعه 4 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7642مورخــه 1395/6/25آقاى شــنبه اســفندیارى به شناســنامه شــماره 26261کدملى 
1090260555صادره نجف آباد فرزند مرحوم عظیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/63 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7807مورخه 1395/6/30 خانم محدثه وثوقیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 83کدملى 
1091565147صادره نجف آباد فرزند احمدششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/26 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 852واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 

رأى شــماره 2491مورخه 1395/2/28 اقاى على رحم القاسى بابااحمدى به شناســنامه شماره 1231کدملى 
6639606461صادره مسجدسلیمان فرزند خداداددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/08مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 6964مورخه 1395/6/11آقاى مهدى گل افشــانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 624کدملى 
1091089086صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/05مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1543/12واقع درقطعه 1نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7799مورخه 1395/6/30 آقــاى فرامرزعبداللهى میرآبادى به شناســنامه شــماره 23کدملى 
1091900833 صادره نجف آباد فرزند حیدرششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/30مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 901واقع درقطعه 9نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8875مورخه 1395/7/22خانم شهین زمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 25683کدملى 
1090254768صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/30 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 399واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 8870مورخه 1395/7/22آقاى ســعادت میرزاخانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1902کدملى 
1819361081صادره آبادان فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/30 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 399واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7652مورخه 1395/6/25 آقاى بیژن صالحى به شناسنامه شماره 663کدملى 5759588273صادره 
فریدن فرزند مختاردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/28مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع 

دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9207مورخه 1395/7/29آقاى علیرضا قادرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 3412کدملى 
1092118659صادره نجــف آباد فرزند حیدردرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

136/91مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/4 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9208مورخه 1395/7/29خانم الهه خزائیلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 11883کدملى 
1092203400صادره نجف آباد فرزند حســن درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

136/91مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/4 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7655مورخه 1395/6/25 خانم اعظم فاضلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1881کدملى 
1091231583صادره نجف آباد فرزند محموددرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

127/88مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7654مورخــه 1395/6/25 آقــاى اکبربــاب الخانــى  به شناســنامه شــماره 1702کدملى 
1091183945صادره نجف آباد فرزندحســینعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

127/88مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9211مورخه 1395/7/29 خانم فرشــته قیصریه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1کدملى 
1091779597صادره نجــف آبادفرزندیداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

129/52مترمربع قسمتى ازپالك شماره 248واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9210مورخــه 1395/7/29 آقــاى روح اهللا صالحــى  بــه شناســنامه شــماره 632کدملى 
1090456034صــادره نجف آباد  فرزندیداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

129/52مترمربع قسمتى ازپالك شماره 248واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7653مورخه 1395/6/25آقاى قنبرمنجزى به شناسنامه شماره 242کدملى 5559123684صادره 
فارسان فرزند شکرى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 278/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 10449مورخه 1395/9/1 خانم فاطمه هادى به شناسنامه شماره 13کدملى 5499878481صادره 
تیران فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 202/05مترمربع قســمتى ازپالك شماره 343واقع 

درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7659خانم خدیجه شرفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 971کدملى 1090931867صادره نجف 
آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

179واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7658 آقاى محمدرضا عظیما نجف آبادى به شناسنامه شماره 25کدملى 1090846843صادره نجف 
آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

179واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7657 آقاى هوشنگ خلیلیان به شناسنامه شماره 408کدملى 1091018502 صادره نجف آباد فرزند 
حسن درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 93/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855واقع 

درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7656 مورخه 1395/6/25خانم زهرا جاللى  به شناسنامه شماره 1476کدملى 1090347723 صادره 
نجف آباد فرزند حیدر دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 93/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

855واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9203مورخــه 1395/7/29 آقــاى چنگیزعیدى ونــدى به شناســنامه شــماره 346 کدملى 
5559482110صادره کوهرنگ فرزند عوضعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 301/87مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 2559مورخه 1395/2/29 آقاى مجیدعشورى به شناسنامه شماره 79کدملى 1129619648صادره 
فریدونشهر فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8893مورخــه 1395/7/22 خانم مهنازآیتــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 266کدملى 
1091576947صادره نجف آباد فرزند ســیدرضا دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8894مورخه 1395/7/22 خانــم ایران مردانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 902کدملى 
1090916752صــادره نجف آباد فرزندمانده على  دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 8895مورخــه 1395/7/22 خانــم اکرم ســلیمانى  بــه شناســنامه شــماره 28261کدملى 
1090280645صــادره نجف آباد فرزنــد على دریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شماره 8897مورخه 1395/7/22 خانم محبوبه عســگرپورنجف آبادى به شناسنامه شماره 2223کدملى 
1091414874صادره نجف آباد فرزند ســعادت دریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

195/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 10466مورخــه 1395/9/1 آقــاى داود مردانــى نجــف آبــادى بــه شناســنامه شــماره 
1210کدملى1091604282صادره نجف آباد فرزند محمدحسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 150/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7662مورخه 1395/6/25خانم مینا بصیرت به شناسنامه شماره 1802کدملى 1091410666صادره 
نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/60مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 276واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7665مورخه 1395/6/25 آقاى احمد عباسیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 32360کدملى 
1090321732صادره نجف آباد فرزند محمود درچهارونیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

197/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7664مورخه 1395/6/25 خانــم اطهرامامى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 4822کدملى 
1091440875صادره نجف آباد فرزند عباسقلى دریک ونیم دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

197/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 751/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7809مورخه 1395/6/30 خانم بتول فالحیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 488کدملى 
1091048908صادره نجف آبادفرزند قدیرعلى ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/20مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 930واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 6967 مورخه 1395/6/11 خانم اعظم روحى به شناسنامه شماره 2315کدملى 1091259585صادره 
نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 156مترمربع قســمتى ازپالك شماره 723/1واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7639مورخه 1395/6/25 خانم خاورعیدیوندى به شناسنامه شماره 191کدملى 5559437298صادره 
کوهرنگ فرزند نیازعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/15مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
رأى شــماره 9020مورخــه 1395/7/25 آقاى حجت الــه عبدالعظیمى به شناســنامه شــماره 34 وکدملى 
1091705569 صادره ازنجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/03 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 472واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شــماره 7810مورخه 1395/6/30خانم راهیل اخضرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 2357کدملى 
1091338469 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/41 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1159/1 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
رأى شماره 7640مورخه 1395/6/25 خانم دختربس اسدى به شناسنامه شماره 230کدملى 1129295796صادره 
فریدونشهر فرزند اسماعیل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره  87اصلى واقع 
دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان  م الف 2659 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/9/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/9/29   

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد/9/249
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100354005550 شماره پرونده: 9509980362001067 
شماره بایگانی شعبه: 950939 شاکى علیرضا رضایى دادخواستى به طرفیت متهم 
مجید کامرانى به خواســته ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر حوادث کار به میزان 
60 درصد تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان (114 جزایى سابق) واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 347  ارجاع و به کالسه 9509980362001067 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/15 و ســاعت 8:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 27599 

شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى سابق)/9/406

احضار
شماره درخواست: 9510463761500031 شماره پرونده: 9509983761501030 
شماره بایگانی شعبه: 951103 (آگهى احضار متهم) نظر به اینکه آقاى سام دوستانى 
فرزند جهانگیر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى با تبر و تخریب عمدى و فحاشى از 
طرف این دادسرا به شکایت آقاى محمدرضا امیرى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا در مورخ 1395/10/11 در این شعبه 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از تاریخ 
مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 1302 شعبه چهارم دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/9/342
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پس از پنج دهه جنگ، بیش از چهار    ایرنا |
سال مذاکره و دو مراسم امضاى توافق، کنگره کلمبیا 
سرانجام شامگاه چهارشنبه رسماً توافق صلحى را که 
به شورشیان چپگراى این کشور اجازه ورود به عرصه 

سیاسى را مى دهد، تصویب کرد.
این پیمان صلح 310 برگى پس از سناى کلمبیا در 
مجلس نمایندگان این کشــور هم به اتفاق آراء به 

تصویب رسید.
در توافق جدید حدوداً 50 تغییر کــه پیش تر مورد 
انتقاد مخالفان قرار گرفته بود، اعمال شده است. این 
دومین توافق صلح است. توافق اول در رفراندومى که 
ماه پیش برگزار شد، رد شد. حال تغییراتى در همان 
توافق انجام شده اســت. «خوآن مانوئل سانتوس» 
رئیس جمهورى کلمبیا گفته است که دیگر رفراندوم 

دومى برگزار نمى شود.
مجلس نمایندگان کلمبیا بــه اتفاق آراء طرح صلح 
اصالح شده با گروه شورشى فارك را تصویب کرده 
است که یک روز پس از اقدام مشابه مجلس سناى 

کلمبیا صورت مى گیرد.
رئیس جمهورى کلمبیا گفت که دولت اکنون مى تواند 
فرآیندى را آغاز کند که با خــروج مبارزان فارك از 
اردوگاه هاى جنگلى و خلع سالح آنها همراه است. 
طرح تازه را دولت و شورشــیان یــک هفته پیش، 
کمتر از دو ماه بعد از مخالفت اکثریت مردم در یک 
همه پرسى با توافق صلح اولیه، امضا کردند. 2 / 50 
درصد رأى دهندگان در آن همه پرسى با توافق صلح 
مخالفت کــرده بودند. توافق جدید به همه پرســى 
گذاشته نمى شود و تصویب آن در کنگره کافى است.

این توافق به معنى پایان پنج دهه درگیرى مسلحانه 
اســت که 260 هزار کشــته به جا گذاشــته است. 
«رودریگو لوندونو»، رهبر فارك گفته است که این 
توافق «پایانى قطعى» براى جنــگ داخلى و حل 
اختالفات به شکلى متمدنانه است. رئیس جمهورى 
کلمبیا هم مى گوید توافق جدید بهتر از توافق قبلى 
است و بسیارى از نگرانى هاى موجود درباره توافق 
قبلى در آن برطرف شــده اســت. مخالفان توافق 
قبلى مى گفتند در آن به فارك امتیازات زیادى داده 

شده بود.

 مشرق| پادشــاه مراکش در واکنش 
به شایعات مطرح شده درخصوص پروژه هایى که 
این کشور در ماداگاســکار کلید زده، گفت: حضور 
مراکش در قاره آفریقا براى برخى خوشایند نیست.

«محمد ششــم» پادشــاه مراکش در حاشــیه 
ســفر رســمى اش به شــهر آنتاناناریوو، پایتخت 
کشــور ماداگاســکار اظهار داشــت: «مى دانم 
که حضور مراکش در قاره ســیاه و به شکل خاص 
سفر کنونى ام براى برخى خوشایند نیست اما همه 
مى دانند که مــا منتظر اعالم بازگشــت رباط به 
اتحادیه آفریقا جهت کار و ســرمایه گذارى در این 

قاره نمى مانیم.»
محمد ششــم در اولین مصاحبه مطبوعاتى خود 
از سال 2005 گفت: «ســفرهاى اخیرم به برخى 
کشــورهاى آفریقایى و پروژه هایى کــه در این 
کشورها کلید زدیم، در راستاى به اشتراك گذارى 
تجربیــات بودند. ما بــه دنبال این هســتیم که 
بدون هیچ گونه حس برترى و خــود بزرگ  بینى 
و یا حس اســتعمارى تجربیات خود بــا دیگران 

تقسیم کنیم.»
پادشاه مراکش افزود: «همه کشورهاى چه دوستان 
قدیمى و چه جدید به ویژه در شرق آفریقا همگى در 
مورد حمایت از عضویت مجدد مراکش در اتحادیه 

آفریقا اتفاق نظر دارند.»
وى  در ادامه ابراز امیدوارى کرد که کشورش بتواند 
نمونه اى از همکارى هاى قوى و همبستگى میان 

برخى کشورهاى آفریقایى را ایجاد کند.
پادشاه مراکش در ادامه این مصاحبه برخى شایعات 
مبنى بــر اینکــه پروژه هایى که در ماداگاســکار 
آغاز شده تنها به نفع مســلمانان است را تکذیب 
کــرد و گفــت: «این شــایعات بى اســاس بوده 
و پروژه هــاى مذکور طبیعتًا براى همه ســاکنان 
ماداگاســکار است.»پادشــاه مراکــش طى چند 
روزگذشته سفر خود به کشــور ماداگاسکار را آغاز 
کــرده اســت. وى در کاخ ریاســت جمهورى در 
آنتاناناریوو با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد و دو 
طرف22 توافقنامه همکارى هاى دوجانبه به امضا 

رساندند.

او را در حال پیاده روى با ســگ کوچکــش در جنگل 
دیده اند. او را در حــال خرید مواد غذایى از فروشــگاه 
محله شان در شب شکرگزارى دیده اند. سرزده در مراسم 
اهداى جایزه یونیسف به «کیتى پرى» خواننده پاپى که 
حامى اش بوده، حاضر شــده و بدون آرایش در مراسم 

بنیاد دفاع از کودکان شرکت کرده است.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از فرادید، در روزهایى 
که «دونالد ترامپ» سرمایه دار، در میان حیرت جهانیان، 
مشغول چیدن مهره هاى کابینه اش است، سیاستمدار 
کهنه کارى که واشنگتن را مثل کف دستش مى شناسد، 
کتاب مى خواند، در ســلفى هواداران غمگینش ظاهر 

مى شود و با سگ هایش پیاده روى مى کند.
چهره آرایش  کرده «هیالرى کلینتون» را مردم آخرین 
بار فرداى روز انتخابات روى صحنــه  دیدند، هنگامى 
که او با بغضى آشکار، بیانیه اش را خواند و به هواداران 
گریانش گفت که او هم بسیار غمگین است و تلخى این 

شکست به این زودى ها از بین نمى رود.
بغض کلینتون حتمًا در خلوت و دور از چشم دوربین ها 
شکسته است اما از فرداى آن روز او ماسک سیاستمدار 
همیشه خندانش را کنار گذاشــت و همراه با تالى سگ 
پشــمالویش راهى پیاده روى طوالنى روزانه در پارك 

جنگلى نزدیک خانه اش شد.
خانــه کلینتون هــا در منطقه چاپاکو در شــمال ایالت 
نیویورك است جایى که اطرافش جنگل و رودخانه اى 

کوچک قرار دارد.
هیالرى کلینتون تنها کسى نبود که آن روز براى ترمیم 
دلشکســتگى ناشــى از نتیجه انتخابات، راهى جنگل 
شده بود، «مارگوت گســتر» یکى از هوادارانش همان 
روز سلفى خودش و فرزند کوچکش را با کلینتون روى 
صفحه فیسبوکش منتشر کرد و نوشت وقتى از غم ناشى 
از شکست نامزد محبوبش، براى پیاده روى به این پارك 

جنگلى آمده، به هیالرى کلینتون برخورده است.
کلینتون چند روز بعد با چهره بدون آرایش در مراســم 
بنیاد دفاع از کودکان حاضر شد و گفت که حضورش در 

این مراسم اصًال تصمیم آسانى نبوده است.
پس از آن باز هــم هــواداران کلینتون، هر جــا به او 
برخورده اند ســلفى هایى گرفتند و منتشر کرده اند که 
نشــان مى دهد او قصد دارد با دلبســتگى هاى زندگى 

روزمره، از افسردگى بعد از انتخابات بیرون بیاید. یکى از 
این دلبستگى ها کتاب خواندن است.

«جسیکا ویک» که در یک کتابفروشى در غرب رودآیلند 
کار مى کند چند روز بعد از انتخابات عکسى از خودش در 
کنار هیالرى کلینتون در فیسبوکش منتشر کرد و نوشت 
که کلینتون ها به کتابفروشى اش سر زده اند و او با دیدن 
کلینتون نتوانسته  است جلوى اشک هایش را بگیرد و به 
او گفته که حامى سرسخت او و همه ارزش هایى است 
که او برایشان ایستادگى کرده است.در روز شکرگزارى 
هم صاحب یک فروشگاه مواد غذایى در منطقه چاپاکو 
و بعضى مشتریانش، سلفى هایى از خودشان با هیالرى 
کلینتون منتشــر کردند که با خانــواده اش براى خرید 

خوراکى هاى الزم براى شام شکرگزارى آمده بود.
پیاده روى هاى هیالرى کلینتــون در جنگل این روزها 
چنان سروصدایى کرده که به نوشته نشریه ووگ، بعضى 
از شــهروندان آمریکایى به امید روبه رو شــدن با او به 

جنگل هاى اطراف خانه اش سر مى زنند.

این نشریه نوشــته اســت که او حاال باید به فهرست 
بلندباالى دستاوردهایش، پیشــگامى در ترویج پیاده 

روى و کاهش وزن را هم اضافه کند.
ووگ نوشــته:«چه چیز بهتر از اینکه مــردم را به امید 
یک عکس و ستاره شدن در شــبکه هاى اجتماعى از 
خانه بیرون بکشى؟ اسمش را بگذارید پیاده روى براى 
هیالرى، هر چه هست این غیرمنتظره ترین مدى است 

که در موضوع سالمت، امسال رایج شده است.»
در این میان کسى هم یک حســاب توئیترى با عنوان 
«هیالرى کلینتون در جنگل» ساخته تا خبرها و تصاویر 

مربوط به پیاده روى هاى او را منعکس کند.
همانطور که کلینتون در ســخنرانى بعد از اعالم نتایج 
انتخابات گفت، او در طول زندگى حرفه اى اش روزهاى 
تلخ و سخت هم داشته اســت و حتمًا تجربه آن روزها 
به کارش خواهد آمد. از جمله تجربــه روزهایى که در 
مقام بانوى اول آمریکا پس از انتشــار خبر رســوایى 
رابطه همســرش با «مونیکا لوینسکى» به نوشته یکى 

از دوستانش «متحیر، دل شکسته و خشمگین» بود.
هیالرى کلینتون که نتوانســت عنوان نخستین رئیس 
جمهور زن تاریــخ آمریکا را به دســت آورد، احتماًال تا 

مدتى به واشنگتن، پایتخت آمریکا سر نخواهد زد.
زنان هوادار او اما تصمیم دارند یک روز بعد از ســوگند 
ریاست جمهورى ترامپ در واشنگتن براى «حفاظت از 
حقوق شان، امنیت شان، سالمت شان و خانواده هایشان» 

تظاهرات کنند.
تا امروز 125 هزار نفر گفته اند در این تظاهرات شرکت 
مى کنند شاید این، روزى باشــد که هیالرى کلینتون 

دوباره با واشنگتن آشتى کند.

تصویب توافق صلح هیالرى کلینتون این روزها چه مى کند؟
کنگره کلمبیا 
با شورشیان فارك

حضور جدى
 مراکش

 در ماداگاسکار 

ابالغ راى
شماره پرونده: 472/95  ش 5 ح شــماره دادنامه 619 تاریخ 95/8/22 خواهان صفر قاسمى فرزند هیبت ا... به نشانى 
شاهین شهر خیابان حافظ شمالى فرعى 5 غربى پ 52 خوانده آقاى اکبر عابدى درب کوشکى فرزند محمدعلى به نشانى 
مجهول المکان موضوع الزام به فک پالك خودرو پیکان به شماره انتظامى ب 51 -987  ایران 13 به انضمام خسارت 
قانونى و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام 
مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید: راى شورا در خصوص دادخواست صفر قاسمى به طرفیت اکبر عابدى درب کوشکى به خواسته الزام به 
فک پالك خودرو پیکان به شماره انتظامى ب 51-987  ایران 13 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى به شرحى 
که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته است خوانده در سال 86 خودروى مذکور را که تاکسى 
مدل 63 مى باشد از اینجانب خریدارى نموده است لیکن ، از فک پالك خوددارى نموده و پالك شخصى اینجانب در ید 
خوانده باقى مانده است و به دلیل فقدان مدارك شهود تعرفه شده خواهان در جلسه نسبت به وقوع/ معامله در تاریخ مذکور 
فى مابین خواهان و خوانده گواهى نمودند. نظر به شهادت شهود که حکایت از انجام معامله مابین طرفین دارد و خوانده 
علیرغم ابالغیه نشر آگهى در جلسه حضور نیافته است و با توجه آخرین سند مالکیت صادره از پلیس راهنمایى رانندگى 
خودرو بنام خواهان مى باشد بنابراین خواسته خواهان محرز و مسلم بوده و به استناد مواد 10، 220، 1301 قانون مدنى 
حکم به فک پالك خودرو موصوف توسط خوانده آقاى اکبر عابدى درب کوشکى و مستنداً به مواد 515، 519 قانون آیین 
دادرسى به پرداخت مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا مى باشد. م الف: 1223 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/8/1262
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 450/95 ش ح 3 - 1395/08/25 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مسعود گوگونانى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده آقاى سجاد انصارى پور به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده  که پس از ارجاع به شماره 540/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/10/21 ساعت 4/15 عصر 
تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 2604 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/118

حصر وراثت
میترا کیانفر داراي شناسنامه شماره 626 به شرح دادخواست به کالسه 1096/95 ش ح/14 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقاى الهام جانمى بشناسنامه 403 در تاریخ 95/7/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- میثاق جانمى به ش.ش 9670 ، 2- میعاد جانمى 
به ش.ش 6- 232823- 127 (پسران متوفى) 3- میترا کیانفر به ش.ش 626 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 2627 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /9/124
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103730306100  شماره پرونده: 9509983730301978 شماره بایگانی شعبه: 951995 
خواهان مریم محمدى دادخواســتی به طرفیت خوانده مهدى صفرى به خواسته طالق و به درخواست زوجه تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983730301978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/29 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمناً داور خود را نیز به شعبه معرفى نماید. م الف: 2624 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستري  شهرستان نجف آباد/9/127
حصر وراثت

کپل جان اشکوه داراي شناسنامه شماره 232 به شرح دادخواست به کالسه 1095/95 ش ح/14 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفرقلى صمیمى نجف آبادى بشناسنامه 268 در تاریخ 
94/10/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ایرج صمیمى 
نجف آبادى به ش.ش 2375 ، 2- ایمان صمیمى نجف آبادى به ش.ش 9428 (پســران متوفى) 3- آزاده صمیمى 
نجف آبادى به ش.ش 14220،  4- پریســا صمیمى به ش.ش 460،  5- آرزو صمیمى نجف آبادى به ش.ش 4741 
(دختران متوفى) 6- کپل جان اشکوه به ش.ش 232 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2623 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/128
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/272781- 1395/6/20 آقاى حسن درعلى بنى  فرزند محمد با وکالت محمد بخشیانى فرزند بختیار 
بموجب وکالتنامه شماره 54030 مورخ 1395/5/28 دفترخانه 87 یزدانشهر نجف آباد بموجب درخواست وارده به شماره 
951218641032348  مورخ 1395/6/11 و به استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 87/6711 واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان که در صفحه 548 
دفتر 30  امالك ذیل ثبت 3038 بنام نامبرده (حسن درعلى بنى) ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است.نحوه گم شدن یا از بین رفتن:در اثر سهل انگارى 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 نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ ( غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 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: 2622 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد/9/129 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759303723 شــماره پرونده: 9509983759301129 شماره بایگانی شعبه: 951160 
خواهان پریوش رئیسى نافچى دادخواستی به طرفیت خوانده بابک رئیسى به خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش 
به درخواست زوج تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301129 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/10/20 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

1258 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان شاهین شهر و میمه/160 /9
حصر وراثت

بدرى گل خندان بشناسنامه شماره 9 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
469/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سیدناصر فروتن به شناسنامه شماره 34699 در 
تاریخ 95/8/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- بدرى گل خندان فرزند مرتضى شماره شناسنامه 
9 نسبت با متوفى (همسر) 2- نیره سادات فروتن فرزند سیدناصر شماره شناسنامه 386 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مولود 
سادات فروتن فرزند سیدناصر شماره شناسنامه 1284 نسبت با متوفى (فرزند) 4- سیدمحمدعلى فروتن فرزند سیدناصر 
شماره شناسنامه 10180 نسبت با متوفى (فرزند) 5- عفت فروتن فرزند محمدحسن شماره شناسنامه 19185 نسبت 
با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1228 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/161

ابالغ راي
شماره پرونده: 440/95 ش 9 ح شماره دادنامه: 523- 95/7/17 تاریخ رسیدگى: 95/7/5 خواهان: على آقایى به نشانى: 
شاهین شهر- خ مخابرات- نبش فرعى 9 و 10 غربى- لوازم خانگى سعادت، خواندگان: 1- محمود آقایى و 2- شهناز 
الماسیان هر دو به نشانى: شاهین شهر- ردانى پور- بلوار نبوت- نیم فرعى 8 شمالى- پالك 137،  3- محمد قاسمى و 
فرهاد حاج میرزا حیدرعلى هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمى یکدستگاه خودروى تویوتا 
پرادو به شماره انتظامى 928 م 38- ایران 44 و هزینه دادرسى. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى على 
آقایى به طرفیت محمود آقایى ، شهناز الماسیان ، محمد قاسمى و فرهاد حاج میرزا حیدرعلى به خواسته الزام به انتقال سند 
رسمى یکدستگاه خودروى تویوتا پرادو به شماره انتظامى 928 م 38- ایران 44 و هزینه دادرسى بدین شرح که به موجب 
مبایعه نامه مورخ 94/4/9 خودروى فوق را از خوانده ردیف اول خریدارى کردم  وى از خوانده ردیف دوم، خوانده ردیف دوم 
از خوانده ردیف سوم و خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف چهارم خریدارى کرده است وى در ذیل مبایعه نامه متعهد به انتقال 
سند شده است و لیکن تاکنون اقدامى نکرده اند لذا تقاضاى رسیدگى دارم. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، 
کپى مصدق مبایعه نامه مورخ 94/9/6، پاسخ استعالم از راهور و با توجه به اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه 
در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده اند به استناد مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى و 219، 220، 237، 362 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول که به استناد مبایعه نامه با 
یکدیگر رابطه قراردادى دارند و خوانده ردیف چهارم مالک خودرو به انتقال سند یکدستگاه خودروى تویوتا با مشخصات 
فوق صادر و اعالم مى دارد در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم، به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى 
قرار رد دعوى صادر مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1354 علوى مقدم قاضى شعبه نهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/162
اجراییه

شماره: 97/95 ش 8 ح- 95/8/22 به موجب راي شماره 376 تاریخ 95/5/24 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه:  افشین نیکخواه به نشانی: مجهول المکان محکوم است به: فک پالك 
خودرو پژو 405 به شــماره 491 ل 27- 43 و تعهدات مربوط به وکالتنامه در خصوص تعویض پالك و پرداخت مبلغ 
555/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له: سیدمحمد رضوانى فر فرزند سیدحسین به نشانى: شاهین شهر- 
فرعى 5 شرقى مجتمع آسمان ط 3 هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. به استناد ماده 19 آئین نامه 
اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این 
اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد 
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 1256 

شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شم اره یک)/9/163
ابالغ 

شــماره ابالغیــه: 9510103759504215 شــماره پرونــده: 9509983759500256 شــماره بایگانــى 
شــعبه: 950263 در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى مهران شــکراللهى بطرفیت مهدى مســلمى نســبت به 
دادنامــه شــماره 950997375950820 صادره از این شــعبه، به پیوســت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم 
تجدیدنظرخواهى به شــما ابالغ میشــود. مقتضى اســت حســب ماده 346 قانــون آئین دادرســى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امــور مدنــى چنانچه پاســخى داریــد ظــرف ده روز پــس از رویــت اخطاریــه، به 
این دادگاه اعالم نماییــد یا به دادگاه تحویــل دهید. واال پرونده بــا همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. 

م الف: 1221 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/164
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759500820 شماره پرونده: 9509983759500256 شماره بایگانی شعبه: 950263 خواهان: 
آقاى مهران شکراللهى فرزند اکبر با وکالت آقاى محمدرضا فدایى فرزند على اصغر به نشانى: اصفهان خیابان نیکبخت 
ضلع شمالى ساختمان دادگسترى کل استان مجتمع ادارى نیکبخت طبقه پنجم واحد 220، خواندگان: 1- آقاى سیدرضا 
حسینى فرزند سیداحمد 2- خانم شهال اورنگى سردشتى فرزند سلیمان همگى به نشانى: شاهین شهر خ مخابرات فرعى 
6 شرقى پالك 109 واحد 4،  2- آقاى مهدى مسلمى فرزند نظرعلى به نشانى: اصفهان- خ شیخ بهایى کوى آتش نشانى 
پ 118 (مجهول المکان)، خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، رأى دادگاه: در خصوص ادعاى مهران شکرالهى 
فرزند اکبر با وکالت آقاى محمدرضا فدایى به طرفیت 1- شهال اورنگى سردشتى فرزند سلیمان 2- سیدرضا حسینى 
فرزند سیداحمد 3- مهدى مسلمى فرزند نظرعلى مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله تجدیدنظرخواهى در 
پرونده کالسه 9407800940971 شعبه چهارم حقوقى دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و موداى اظهارات گواهان که 
حاکى از عدم قدرت خواهان در پرداخت هزینه دادرسى مى باشد و همچنین عدم ایراد خوانده به ادعاى خواهان و اینکه 
خواهان فردى است فاقد درآمد مکفى براى پراخت هزینه دادرسى و لذا ادعاى وى را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 
و 506 و 511 و 514 قانون آئین دادرسى مدنى راى بر قبولى موقت اعسار مشارالیه از پرداخت یک سوم هزینه دادرسى 
مرحله تجدیدنظر در پرونده کالسه 940780 صادر و اعالم مى نماید. بدیهى است به محض حصول تمکن مالى براى 
خواهان و یا محکوم له واقع شدن وى در دعواى اصلى مکلف به پرداخت هزینه دادرسى خواهد بود. رأى صادره حضورى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1222 طباطبایى 

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/165 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730100400 شماره پرونده: 9409983730100904 شماره بایگانی شعبه: 940911 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409973730101398 محکوم علیه ابوالقاسم کریمى 
فرزند قاسمعلى به نشانى شهرستان نجف آباد امیرآباد ك شهید الیاس حیدرى منزل ابوالقاسم کریمى محکوم است به 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2790000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواست 94/8/9 تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
به نشانى اصفهان خ هزار جریب سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اجرائى و نیز پرداخت مبلغ 4500000 ریال به 
عنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 2595 میرفتاح دادرس  شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/9/177
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730100401 شماره پرونده: 9409983730100679 شماره بایگانی شعبه: 940685 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابى مربوطه 9409973730101333 محکوم علیه حسنعلى 
صادقى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون و ششصد وپنج هزار 
و پانصد و چهار ریال بابت اصل خواسته و 1950000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 
94/6/15 تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص تورم درحق محکوم له سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به نشانى 
اصفهان خ هزار جریب سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اجرائى و نیز پرداخت مبلغ 3083275 ریال به عنوان نیم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

2594 میرفتاح دادرس  شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/9/178
حصروراثت

خانم عصمت معتمدى سده داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 65 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 6/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله معتمدى سده ء بشناسنامه 1056 در 
تاریخ 95/04/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- عبداله 
معتمدى سده فرزند حبیب اله، ش.ش 27 ت.ت 1330 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محسن معتمدى سده فرزند 
حبیب اله، ش.ش 32 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حمیدرضا معتمدى سده فرزند حبیب اله، ش.ش 
1138 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مریم معتمدى سده فرزند حبیب اله، ش.ش 111 ت.ت 1356 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- عصمت معتمدى سده فرزند حبیب اله، ش.ش 65 ت.ت 1337 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 6- غالمرضا معتمدى سده فرزند حبیب اله ش.ش 3031 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- کبرى 
معتمدى فرزند حبیب اله ش.ش 89 ت.ت 1333 صادره از لنجان ( دختر متوفى ) 8- محمدرضا معتمدى سده فرزند 
حبیب اله ش.ش 55 ت.ت 1339 صادره از لنجان (پسر متوفى) 9- فرحناز معتمدى سده فرزند حبیب اله ش.ش 39 
ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى)و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 776 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/9/181
حصر وراثت

خانم گوهر حیدرى برنجگانى داراي شناسنامه شماره 450 به شرح دادخواست به کالسه 162/95 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاســمعلى کاظمى زردخشوئى بشناسنامه 24 درتاریخ 
95/08/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جواهر کاظمى 
زردخشوئى به ش.ش 8  مادر متوفى 2- گوهر حیدرى برنجگانى به ش.ش 450 همسر متوفى 3- امیر حسین کاظمى 
زردخشوئى به 6200084742 فرزند متوفى 4- ابوالفضل کاظمى زردخشوئى به  6200134936 فرزند متوفى 5- هانیه 
کاظمى زرد خشوئى به  6200106231 فرزند متوفى والغیر. 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 دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 777 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران(مجتمع 

شماره یک)/9/182
حصروراثت

آقاى صفرعلى ادیبى سده داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 75 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 97/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على ادیبى سده بشناسنامه 377 در تاریخ 95/04/1  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا شیرمحمدى باباشیخعلى 
فرزند قاسمعلى، ش.ش 242 ت.ت 1366 صادره از لنجان (همسرمتوفى) 2- شهال ادیبى سده فرزند فضل اله، ش.ش 
26 ت.ت 1346 صادره از لنجان (مادر متوفى) 3- صفرعلى ادیبى سده فرزند حاجى محمد، ش.ش 75 ت.ت 1341 
صادره از مسجد سلیمان (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 778  توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/9/183
حصر وراثت

مجتبى سعیدى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 1160183740 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 103/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر سعیدى بشناسنامه 331 در تاریخ 
1395/02/08 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- گوهر جاللى 
ورنامخواستى فرزند خدارحم ش.ش 104 ت.ت 1331 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- زهرا سعیدى فرزند صفر 

ش.ش 396 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- عبدالغفار سعیدى ورنامخواستى فرزند صفر ش.ش 4465 
ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- جواد سعیدى فرزند صفر ش.ش 192 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 5- مجتبى سعیدى فرزند صفر ش.ش 1160183740 ت.ت 1370 صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- زیبا سعیدى 
ورنامخواستى فرزند صفر ش.ش 61 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فهیمه سعیدى ورنامخواستى فرزند 
صفر ش.ش 165 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- شهال سعیدى فرزند صفر ش.ش 9949 ت.ت 1356 
صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 781 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/9/184
حصر وراثت

اکبر رجبى چمگردانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1037 بـه شـرح دادخواست به کالسه 90/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امامقلى رجبى چمگردانى بشناســنامه 1471 در تاریخ 
1395/06/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلى 
رجبى چمگردانى فرزند امامقلى ش.ش 120 ت.ت 1338 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمد رجبى چمگردانى 
فرزند امامقلى ش.ش 81 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- مصطفى رجبى چمگردانى فرزند امامقلى 
ش.ش 15 ت.ت 1343 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- محمود رجبى چمگردانى فرزند امامقلى ش.ش 159 ت.ت 
1350 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- حســن رجبى چمگردانى فرزند امامقلى ش.ش 150 ت.ت 1352 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 6- اکبر رجبى چمگردانى فرزند امامقلى ش.ش 1037 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
7- صدیقه رجبى چمگردانى فرزند امامقلى ش.ش 117 ت.ت 1346 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- معصومه رجبى 
چمگردانى فرزند امامقلى ش.ش 534 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- سکینه رجبى چمگردانى فرزند 
امامقلى ش.ش 745 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 760 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/9/185
حصر وراثت

محمدرضا طهماسبى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 698 بـه شـرح دادخواست به کالسه 53/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا طهماسبى سرقلى نوترگى بشناسنامه 392 در تاریخ 
74/01/03  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا طهماسبى 
فرزند غالمرضا ش.ش 324 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- محمدرضا طهماسبى فرزند غالمرضا ش.ش 
698 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- بى ماه طهماسى سرقلى نوترکى فرزند غالمرضا ش.ش 1395 ت.ت 
1348 صادره از ایذه (دختر متوفى) 4- هما طهماسبى سرقلى نوترکى فرزند غالمرضا ش.ش 2 ت.ت 1353 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 5- توران طهماسبى سرقلى نوترکى فرزند غالمرضا ش.ش 767 ت.ت 1354 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 6- مژگان طهماسبى سرقلى نوترکى فرزند غالمرضا ش.ش 1472 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7- زیور طهماسبى فرزند غالمرضا ش.ش 152 ت.ت 1359 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- زینب طهماسبى 
فرزند غالمرضا ش.ش 234 ت.ت 1361 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- شوکت نصیرى راسفند فرزند رجبعلى ش.ش 
523 ت.ت 1322 صادره از ایذه (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 762 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/9/186
حصر وراثت

غالم على شریفى سده داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 3083بـه شـــرح دادخواست به کالسه 337/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نصرت ادیبى سده بشناسنامه 49 در تاریخ 
92/11/28  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالم على شریفى 
سده فرزند امراله ش.ش 3083 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- علیرضا شریفى سده فرزند امراله ش.ش 
12 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محمدجواد شریفى سده فرزند امراله ش.ش 225 ت.ت 1361 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- رشید شریفى سده فرزند امراله ش.ش 284 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- افسانه 
شریفى سده فرزند امراله ش.ش 724 ت.ت 1346 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 6- وجیهه شریفى سده فرزند امراله 
ش.ش 348 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- نیره شریفى سده فرزند امراله ش.ش 1772 ت.ت 1359 
صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 689 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/9/187
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100368304662 شماره پرونده: 9209980358700590 
شماره بایگانى شــعبه: 950243 خواهان دادخواســتى به طرفیت خوانده محمد 
و مرتضى حافظى به خواســته مباشــرت در ســرقت و معاونت در سرقت تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به 
شــعبه 3 دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خیابان چهارباغ 
باال- چهارراه نظر- مجتمــع دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان اصفهان ارجاع و به 
کالسه 9209980358700590 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/10/14 
و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 27685 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان/9/414
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