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اوباما مخالفان توافق وین
 را جارو کرد!

خبرگزاری آسوشیتدپرس با اش��اره به تازه ترین هشدار 
باراک اوباما به کنگره آمریکا در باره رد احتمالی توافق وین 

نوشت:رییس جمهوری آمریکا با سخنرانی ...

سفارت  انگلیس در ایران
 بازگشایی می شود

وزی��ر ام��ور خارج��ه انگلس��تان از بازگش��ایی س��فارت 
 این کش��ور در ایران ت��ا پایان س��ال جاری می��ادی خبر

 داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نق��ل از رویترز » فیلیپ 
هاموند« وزیر امور خارجه انگلستان...

شهادت و مجروح شدن 7 ایرانی 
در حادثه تروریستی کویت

س��فیر جمهوری اس��امی ایران در کویت در صفحه 
شخصی خود در فیسبوک خبر داد که در بین کشته 

شدگان حادثه تروریستی روز گذشته...

سپاهان
 ناپرهیزی کرد

 س��پاهان که همواره یکی از پرسروصداترین تیم های 
نقل و انتقاالت فوتبال ایران در س��ال های اخیر بود، 
امسال به شکل کم سابقه ای در این عرصه کم سروصدا 

ظاهر شد و تنها دو بازیکن بزرگسال...

اکران »کشمکش«  در سینما  همایون 

پراید،  رتبه  نخست  تصادفات  جاده ای  
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 آتنا قلی پور؛ به کودکان شهرم که نگاه می کنم  دیگر حس 
کودکی ام به سراغم نمی آید.

 انگار همه چیز در یک س��ونامی از بین رفته و انس��ان ها ی 
دیگری به شهر وارد شده اند که حال شان با ما فرق می کند.

 دیدن کودک معصوم با یک س��ادگی ظاهری و خنده های 
مس��تانه بی خبری را دیگر نمی بینم . یاد دوران کودکی ام 
افتادم در آن هنگام که چادر به سر می کردم و یاد می گرفتم 
چگونه عفت و متانت یک دختر مسلمان را داشته باشم.نگاهم 

را و خواسته هایم را کنترل کنم . 
قیدهایم را مقید ش��ده بدانم و بی پروا نباشم و حرمت نگاه 
و خواس��ته های پدر و مادر و بزرگ ترها را حتی اگر دوست 
نداشتم نگه دارم. اما این روزها و با اوج گیری روزافزون شبکه 
های اجتماع��ی و ماهواره ای��ی، برای ما دخت��ران و مادران 
مسلمان ایرانی نکته ایی قابل تأمل است! ما که همیشه بانو 
فاطمه زهرا )س( را الگو قرار می دادیم و ایشان را مظهر پاکی 
و صداقت زن مسلمان می دانسته ایم چه اندازه به این اسوه 
به عنوان یک زن اقتدا کرده ایم ؟ اگر ما حضورمان در خانه، 
محل کار و یا جامعه به عنوان نماینده یک زن مسلمان ایرانی 
در نظر بگیریم، آیا به  وظایف خود در هر یک از این حوزه ها 
عمل کرده ایم!؟ آنچه که امروز دنیای غرب برای لکه دار کردن 
دامان زنان ایرانی به آن به شکل خیلی استادانه و ماهرانه عمل 

می کند را چقدر در حوزه خود احساس کرده اید!؟
رواج بی بند و باری، فس��اد اخاقی، دین زدگی و ... که ریشه 
خانواده و اساس خانه که مادر و زن است را نشانه رفته است را 
درک کرده ایم!؟ا بتذال در جامعه ایرانی- اسامی و فروپاشی 
بنیان خانواده ها با به تصویر کشیدن بی محتواترین اهداف 
برای ی��ک زن،  زنگ خطری بزرگ اس��ت که باره��ا و بارها 
توسط مسووالن گوشزد شده است ؛ ولی تا خود زنان و مردان 
سرزمین پاک من نخواهند هرگز راهکارهای ارائه شده عملی 
نخواهد بود! روی صحبتم با مسووالن و برنامه ریزان حوزه زنان 

و خانواده است:                                                                                ادامه در صفحه 3

لطفا کمی تامل تفکری

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور )دو مرحله ای با ارزیابی کیفی( 

1- نام و نشانی کارفرما: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
 فوالدش�هر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پس�تی 8491741111، صندوق پستی 84915-167 

تلفن 5-03152630161 دورنویس: 03152624181 
2- موضوع خدمات مشاوره: انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی  تهیه کلیه اسناد مناقصه و تعیین 
بر آورد محاس�باتی و ریالی در ارتباط با پروژ ه های پیمانی س�اختمانی، آماده س�ازی و ابنیه عمومی و 
همچنین پروژه های انبوه سازی، تعاونی های مسکن و مشارکتی در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر 

و همچنین محدوده توسعه آن در طرح مسکن مهر. 
3- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت عمران شهر جدیدفوالدشهر. 

4- شرایط مناقصه گران. 
- داشتن شخصیت حقوقی. 

- داشتن حداقل رتبه س�ه در گرایش های س�اختمان های آموزش�ی، ورزشی، بهداش�تی و درمانی و 
ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و راهس�ازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
)داشتن هر سه رتبه الزامی است( و ارائه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار )ارائه تصویر 

برابر با اصل گواهی الزامی است(. 
- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر. 

5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به صورت حضوری. 
- ارائه معرفینامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی با ذکر موضوع و شماره فراخوان و کد کاربری 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات الزامی است. 
6- محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی 

WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا از طریق مراجعه 
به بایگانی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر. 

7- زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 94/04/31 تا تاریخ 94/05/04.
8- مهلت تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تا پایان وقت  اداری مورخ 94/05/11.

9- محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی: طبقه همکف دس�تگاه مناقصه گزار- دبیرخانه شرکت عمران 
شهر جدید فوالدشهر. 

10- زمان بازگشایی پاکات: در تاریخ 94/05/12 راس ساعت 00: 8 صبح. 
بدیهی است دعوتنامه کتبی و اسناد ارزیابی فنی و مالی، برای مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی امتیاز 

قابل قبول را کسب نمایند فرستاده خواهد شد. 

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید فوالدشهر

شماره 94/2924/ص مورخ 94/4/24 

  تجدید آگهی مزایده    

  تجدید آگهی مزایده    

شهرداری زرین شهر به اس�تناد موافقت نامه ش�ماره 166 مورخ 
94/3/24 شورای اسالمی شهر در نظر دارد واحد تجاری شماره 
37 طبقه اول مجتمع گلری�ز را از طریق مزایده عمومی به فروش 
رساند. لذا  از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 

مورخ 94/5/8 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

 ش�هرداری زرین ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نامه ش�ماره 165 
مورخ 94/3/24 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد سه پالک 
زمین با کاربری تجاری واقع در شهرک مشاغل شهری را از طریق 
 مزایده عمومی به فروش رس�اند. لذا  از متقاضیان دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 94/5/8 به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند. 

جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

نوبت دوم

نوبت  دوم

پول پارو کردن در بهترین لیگ های دنیا
لیگ های معتب��ر فوتبال اروپا تا یک م��اه دیگر یکی پس از دیگری آغاز می ش��ود. پن��ج لیگ اللیگای 
اس��پانیا، لیگ برتر انگلیس، س��ری آ ایتالی��ا، بوندس��لیگای آلمان و لوش��امپیونه فرانس��ه همچنان 
در صدر برتری��ن لیگ ه��ای فوتبال اروپ��ا قرار دارن��د و باید بیش��ترین می��زان دس��تمزدهای داده 
ش��ده به بازیکنان در این پن��ج لیگ رد و ب��دل شود.براس��اس آخری��ن گزارش ها، میزان دس��تمزد 
 هفتگ��ی و ماهان��ه و البت��ه س��االنه بازیکنان ش��اغل در ای��ن لیگ ه��ا )غی��ر از ایتالیا( ب��رای فصل 
2016 � 2015 باز هم افزایش خواهد یافت. حتی بدون این افزایش، بازیکنان ش��اغل در این پنج لیگ 
معتبر فوتبال دنیا، بیشترین دستمزد را در مقایسه با دیگر بازیکنان شاغل در لیگ های مختلف دریافت 

می کنند. میزان پول هایی که در برخی از این لیگ ها به بازیکنان داده...
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یادداشت



ارتش س��وریه و رزمن��دگان مقاومت لبنان ب��ا کنترل بر 
مناطقی جدید ش��هر الزبدانی در نزدیک��ی مرزهای لبنان 
ای��ن ش��هر را از تمامی جه��ات محاصره کردن��د و اکنون 
 شمارش معکوس برای حمله گسترده به این شهر آغاز شده

 است.
در ش��رایطی که صف��وف افراد مس��لح در ش��هر الزبدانی 
واق��ع در حوم��ه غرب��ی دمش��ق دچ��ار فروپاش��ی 
ش��ده  اس��ت،  ارت��ش س��وریه ب��ا کنت��رل ب��ر مناطقی 
 جدی��د ای��ن ش��هر را از تمامی جه��ات محاص��ره کرده

 است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، واحده��ای مهندس��ی ارتش 
س��وریه پ��س از آزادی مناط��ق جدی��د در الزبدان��ی 

 ب��رای پاکس��ازی آنه��ا از تله ه��ای انفج��اری وارد عمل
 شدند.

ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت با کنترل درب الکالسه، 
مزارع س��هل الزبدانی و جاده اصلی » الزبدانی � الروضه � 
بردی« و تمامی ورودی های جنوبی این شهر را به کنترل 
خود درآوردند و ارتش با ایجاد یک حلقه امنیتی در اطراف 
شهر در خالل چندین ساعت آینده به این شهر وارد خواهد 

شد.
همزمان جنگنده های ارتش س��وریه و توپخانه این کشور 
نیز این ش��هر را بمب��اران کردن��د که هی��ات هماهنگی 
 افراد مسلح به کش��ته شدن 65 تروریس��ت اعتراف کرده 

است.

نمایندگان مجلس شورای اس��المی، جرایم نگهداری، عرضه یا 
فروش کاال و ارز قاچاق توس��ط واحدهای صنفی یا صرافی ها را 

مشخص کردند.
 نمایندگان در جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی در جریان 
بررسی طرح اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماده 
5،  این طرح را با 119 رای موافق، 13 رای مخالف و 9 رای ممتنع 
از مجم��وع 194 نماینده حاضر تصویب کردند.براس��اس ماده 5 
متن زیر به عنوان ماده 18 مکرر به قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز الحاق می شود.
ماده 18 مک��رر - نگهداری، عرضه ی��ا ف��روش کاال و ارز قاچاق 
 موضوع ماده 18 این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا

 صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال به ترتیب 

زیر جریمه می شود:
الف - مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای 

ریالی ارز قاچاق
ب - مرتبه دوم جریمه نقدی معادل 6 براب��ر ارزش کاال یا بهای 
ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر س��ردر محل کس��ب به 

عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت 6 ماه
نمایندگان همچنین ماده 6 این طرح را با 123 رای موافق و 7 رای 
ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس 
این ماده عبارت زیر به انتهای تبصره یک ماده 20 قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز الحاق می شود: در هر مرحله از رسیدگی چنانچه 
متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله 

نقلیه رفع توقیف می شود.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران گفت: تروریست هایی 
که در اواخ��ر ماه مبارک رمض��ان در نوار مرزی سیس��تان و 
بلوچستان دستگیر شدند، می توانستند حداقل 100 انفجار 
بزرگ در کشور ایجاد کرده و تخریب سنگینی به وجود آورند.

 سردار قاس��م رضایی ، در آیین گرامیداش��ت شهید منصور 
توحیدی،  شهید امنیت و اقتدار با اشاره به اینکه تاکنون شش 
هزار و 544 شهید از استان کرمان جان خود را فدا کرده اند، 
 اظهار داشت: جایگاه و مقام شهید آنچنان است که امروز لحظه

 لحظه ها را متوجه معبود می کند.
وی افزود: شهادت برگرفته از آموزه های عاشورایی است و اگر 
می گوییم شهدا زنده اند به معنای آن است که تحول آفرین 
هستند و ما هم به خود می بالیم که در کنار این شهدا بوده ایم، 
اما افسوس که جا مانده ایم. رضایی با اشاره به اینکه شهادت 
امروز هم برای این ملت بزرگ و ش��جاع که در برابر استکبار 
ایستاده اند، مهر تایید بر حرکت صحیح آرمان انقالب اسالمی 
است، اظهار کرد: سعادت بشریت آرمان انقالب اسالمی است 
و این آرمان را به واس��طه خون شهدا در س��ایر کشورها باید 
مشاهده کرد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی کشور تصریح 
کرد:  امروز به واسطه همین عزت است که در پشت میز مذاکره 
مقتدرانه شش قدرت جهانی در برابر ایران به زانو در می آیند. 
رضایی تاکید ک��رد: باید قدر خود را بدانیم ک��ه خداوند ما را 

مسلمان آفرید و درک عاشورا را به ما الهام داد و انقالب اسالمی 
شعاعی از عاش��ورا را داد و ما نیز از آن بهره مند شدیم و امروز 

جزو افرادی هستیم که در این انقالب زندگی می کنیم.
وی ابراز داش��ت: مردم ایران والیت مدار هس��تند و اگر سایر 
کش��ورها هم بخواهند پرده ها را کنار بگذارن��د، باید بگویند 
چیزی که کم داریم،  عدم چنگ زدن به ریسمان والیت فقیه 
اس��ت و پیروی از والیت فقیه افتخار ما ایران��ی ها و مدافعان 

حریم انقالب اسالمی است.
رضایی گفت: دکلمه ای که این فرزند شهید خواند پاسخی به 
این توطئه است؛ زیرا پدر خود را تقدیم انقالب و نظام کرده و 
ایشان شجاعانه از پدر سلحشور خود مدح سرایی می کند که 
این پیام باید در سایت ها بنشیند؛  برای آنهایی که در کمین 
این انقالب نشسته اند تا ضربه ای به ما بزنند. فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران افزود: این دکلمه همه 
را به وجد آورد و این میدان نبرد، این دختر شهید است و این 
دختر به همه نظامیان و مرزبانان و رده هایی آشکار و پنهان 
برای امنیت این کش��ور تالش می کنند پیام می فرستد و به 
جامعه بصیرت می دهد. رضایی اظهار کرد: زمانی که نیروهای 
مرزبانی کشور در شب 24 ماه رمضان افطار کردند، در حالی 
که خبر داشتند گروهکی قصد ورود دارد، اما نمی دانستند از 
کجا وارد می شوند با دید یک مومن روزه داری که افطار کرده و 

پای دیده بانی بود، ورود آنها را رصد کرده و آنها را دیده بود که 
این افراد چه زمانی از مرز پاکستان وارد شدند.

وی افزود: پس از اعالم موضوع به فرماندهان مرزبانی، آرایش 
نظامی گرفته ش��د و تاکتیک ها برنامه ریزی ش��د و پس از 
دو ساعت درگیری، س��ه نفر از اعضای این گروهک دستگیر 
شدند. رضایی با اشاره به اینکه شهید توحیدی در 30 متری 
مواضع اعضای این گروهک بودند که به شهادت رسیدگفت: 
در این عملیات دو ساعته نهایتا سه نفر چریک ماهر با تجربه 
و کامال انتحاری دس��تگیر ش��دند و پس از بازجوی��ی از آنها 
 مشخص شد که هدف دیکته شده از س��وی استکبار به آنها 
نا امن کردن منطقه جنوب شرق کشور بوده است. وی افزود: 
از اعضای این گروه تروریس��تی 140 چاشنی نوری، صوتی، 
زمانی و تله های مختلفی که تله در تله می شدکش��ف شده 
اس��ت.فرمانده مرزبانی نی��روی انتظامی کش��ور گفت: اگر 
خداوند عنایت نمی کرد و با تالش همرزمان شهید توحیدی 
و فرزندان ایران اس��المی ای��ن کار اتفاق نمی افت��اد، امروز 
 این جا نمی توانس��تیم بنش��ینیم؛ زیرا آنها منطقه را ویران

 می کردند. رضایی با اشاره به اینکه اعضای این گروهک تمام 
فنون را فرا گرفته بودندگفت: آنها می توانستند حداقل 100 
انفجار بزرگ را ایجاد کرده و تخریب سنگینی را به وجود آورند.

وی ابراز داش��ت: خون پاک ش��هید توحیدی و تالش سایر 
همرزمان ایش��ان امروز آرامش را مستقر کرده است. رضایی 
با اش��اره به اینکه هدف گروهک تروریستی جیش ظلم تنها 
سیستان و بلوچستان نبوده و در بم و کرمان نیز برنامه هایی 
داشتند تصریح کرد: از یکی از آنها سوال کردم که رابطه این 
اقدام با مذاکره ای که ایجاد شده است چیست و گفت اگر این 

اتفاق می افتاد در میز مذاکرات تاثیر می گذاشت.
وی اظهار کرد: شهید توحیدی،  شهیدی است که به صورت 
مس��تقیم با توطئه های اس��تکبار و در راس آنه��ا آمریکای 
جنایتکار مبارزه کرده و یک شهید تروریستی است.فرمانده 
مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی گفت: آن دولتی که 
دم از حقوق بشر و مقابله با تروریست می زند، اینجا باید جایگاه 
خود را پیدا کند و دنیا متوجه اقدامات آنها شود. رضایی افزود: 
امکانات کشف شده از اعضای این گروهک تروریستی پرچم 
و آرم آمریکا را داشت و این جاست که باید دید چه کسی ضد 

حقوق بشر و حامی ترویست است.
وی اظهار کرد: دشمنی استکبار جهانی دشمنی با جغرافیای 
سیاسی ایران نیست؛  بلکه دشمنی آنها با آرمان انقالب و اسالم 
است و در مقابل همه مسیرهای انحراف آنها ایستادگی می کند 
و آنها می ترسند که این روحیه انقالبی در بین ملت های سایر 
 کشورها رس��وخ کند و البته این آرمان در همه ممالک رخنه

کرده است.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران خبر داد:

خنثی سازی 100 انفجار بزرگ  در شرق کشور
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رییس شورای پش��تیبانی فلوجه از فرار همه سران داعش 
به ترکیه خبر داد.

 عبدالرحمن النمراوی گفت: پس از محاصره شهر فلوجه از 
سوی نیروهای عراقی همه س��ران ارشد داعش از این شهر 
گریختند. وی تأکید کرد: س��رکردگان داعش از فلوجه به 
منطقه » عن��ه« در غرب رمادی گریختن��د و پس از آن به 

سوریه رفتند و از آنجا وارد خاک ترکیه شدند.
رییس شورای پشتیبانی فلوجه گفت: فلوجه اکنون کامال 
محاصره اس��ت و هیچکدام از عناصر داعش نمی توانند از 
آن فرار کنند.النمراوی دلیل تأخیر در آزادسازی فلوجه را 
وسیع بودن روستاهایی عنوان کرد که در اطراف فلوجه قرار 
دارد. وی خاطرنشان کرد: فلوجه به زودی پس از پاکسازی 

روستاهای اطراف آن آزاد می شود.

وزیر ام��ور خارجه انگلس��تان از بازگش��ایی س��فارت این 
 کش��ور در ای��ران ت��ا پایان س��ال ج��اری می��الدی خبر

 داد.
 به گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از رویت��رز » فیلیپ 
هاموند« وزیر امور خارجه انگلس��تان ام��روز در اظهارات 
کوتاهی گفت: س��فارت انگلیس در ایران تا پیش از پایان 

سال جاری بازگشایی خواهد شد.

وزارت ام��ور داخله )کش��ور( افغانس��تان گفت��ه که پس 
 از این فروش اس��لحه پالس��تیکی در این کش��ور ممنوع 

است.
 صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک 
نشست خبری گفت که به تمام نیروهای امنیتی اعالم شده 
که از فروش اس��لحه پالس��تیکی در این کشور جلوگیری 
کنند. به گفته او قرار اس��ت در همکاری ب��ا وزارت تجارت 
و اتاق تجارت افغانس��تان از ورود اسلحه پالستیکی و سایر 
اس��باب بازی های خطرناک به این کشور جلوگیری شود. 
س��خنگوی وزارت داخله از خانواده های افغان نیز خواست 
تا در جلوگیری از فروش و استفاده از اسلحه پالستیکی به 

پلیس کمک کنند.

کواکبی��ان در گفت وگوی��ی خاطرنش��ان کرد: تص��ورم  در 
م��ورد احمدی نژاد و طی��ف منتس��ب ب��ه وی در انتخابات 
این ب��وده که حلق��ه اولیه مق��داری خود را کنار کش��یده و 
یک حلق��ه ثانویه و دومی را ب��رای انتخاب��ات مجلس آماده 
 کرده ان��د. وی درباره اینکه آیا منظ��ورش از این حرف حزب

  جدید التاسیس یکتاست گفت: بله، حتما همین طور بوده. 
به ه��ر ح��ال نمی توانن��د منکر این ش��وند که منتس��ب به 
احمدی نژاد نیستند. هر چند بگویند ارتباط تنگاتنگی در حال 
حاضر با شخص احمدی نژاد ندارند؛ آنچه مسلم بوده اکثریت 
آنها وزرا و اعضای کابینه رییس جمهور دولت نهم و دهم بوده 
و فضای حاکم بر این جریان، همان تفکر احمدی نژادی است.

چین،  ترکی��ه را به س��ازماندهی و اع��زام ترک ه��ای ایغور 
این کش��ور به س��وریه و عراق مته��م کرد. فایننش��ال تایمز 
نوش��ت: چین دیپلمات های ترکیه را به دادن گذرنامه های 
 جعلی به ایغورهای این کش��ور متهم کرد. چی��ن اعالم کرد

 دیپلمات های ترکیه به اتباع ایغور این کش��ور که خواس��تار 
خروج از این کش��ور هس��تند گذرنامه های جعلی می دهند 
تا با این کار آنها را برای پیوس��تن به گروه های تروریس��تی 
در س��وریه و عراق س��ازماندهی کنن��د. بع��د از اینکه دولت 
تایلند با فش��ارهای چین ش��ماری از ایغوره��ای چینی را به 
پکن تحویل داد، تنش بی��ن چین و ترکیه باال گرفته اس��ت 
و در هفته گذشته استانبول ش��اهد اعتراضاتی علیه چین در 
 خصوص رفتار با مسلمان های ترک تبار ایغور این کشور بوده

 است.

بعد از اع��الم جمع بندی مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه 
1+5 نخس��تین هیأت اقتصادی سیاسی آلمانی وارد ایران 
ش��د. این هیات صدنفره ب��ا رهبری مع��اون صدراعظم و 
وزیر اقتصاد و ان��رژی آلمان و اعضای 20 ش��رکت بزرگ 
آلمانی راهی ایران ش��ده بود. به نوشته تسنیم، محمدرضا 
نعمت زاده،  وزیر صنعت رایزن��ی خود با هیأت آلمانی را در 
فضای غیررسمی و در رستوان آغاز کرد. نعمت زاده در قالب 
ناهار کاری با این هیات دیدار کرد و در پایان هم بدون اعالم 
خبری از جزییات مذاکره خود با طرف آلمانی بر این نکته 
بسنده کرد: »خوشبین هستیم که بتوانیم در دوره جدید، 
همکاری  بیشتری با ش��رکت های آلمانی را داشته باشیم؛  
البته مشغول مذاکره با شرکت های بزرگ اروپایی هستیم 

تا بعد از رفع محدودیت ها، همکاری ها را شروع  کنیم«.

فرار سران داعش 
از فلوجه به ترکیه

سفارت انگلیس در ایران
 بازگشایی می شود

فروش اسلحه پالستیکی
 در افغانستان ممنوع شد

خیز بلند حلقه دوم احمدی نژاد 
برای انتخابات

ترکیه چینی  های ایغور
 را جذب داعش می کند

مذاکرات رستورانی
 آقای وزیر با ژرمن ها

شنیده ها 

جرایم عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق مشخص شد شمارش معکوس برای آزادی » الزبدانی«

 دبی��ر س��تاد حقوق بش��ر ق��وه قضایی��ه گف��ت: توافق
  هس��ته ای نش��انه روش��نی از صداقت ای��ران در بحث

 دست یابی به فناوری هسته ای اس��ت و امیدوارم طرف 
غربی نیز همی��ن گونه در اجرای تعه��دات خود صداقت 

داشته باشد.
 محمد جواد الریجان��ی،  در دیدار قائم مق��ام وزیر امور 
خارجه س��وییس گفت: تالش های رییس جمهوری ما و 
تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در حصول به توافق 
با گروه 1+5 عمال به دنیا نشان داده که ایران در خصوص 
 فناوری هس��ته ای صادق اس��ت و در پی تولید س��الح

 هسته ای نبوده و نیس��ت. دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید 
براینکه امیدواریم طرف های مذاکره کننده نیز در عمل 
و در اجرای تعهدات خود این صداقت را نشان دهندگفت: 
بای��د خاطر نش��ان کنم که ع��زم ایران برای دسترس��ی 
 به علم و فن��اوری جدی اس��ت و در این زمین��ه از ابتدا 
محدودیت ها و تحریم هایی که علیه ایران اعمال ش��ده 
است ناشی از معیارهای دوگانه و تبعیض نسبت به ایران 

بوده است.
الریجانی با انتق��اد از وجود طرز فکر نادرس��تی در میان 
برخی از طرف های غربی مبنی ب��ر اینکه ایران در بحث 
هسته ای پیشرفت های فنی و علمی باالتر از حد مجازی 
داشته است افزود: جمهوری اسالمی ایران طبیعتا برای 
رفع سو تفاهم ها و اعتماد سازی، آمادگی انجام اقداماتی 
را که در توافقنامه آمده است دارد؛  ولی اگر کسی فکر کند 
که ما در خصوص پیش��رفت های فنی، صنعتی و علمی 
دارای سقفی هس��تیم و می توان محدودیت های علمی 

برای ما گذاشت دچار فهم اشتباه شده است.
دبیر س��تاد حقوق بش��ر با تاکید براینکه طبیعتا ایران به 
همه مواد موافقتنام��ه ای که امضا کرده اس��ت پای بند 
 خواهد ب��ود گفت: به همی��ن میزان ما نی��ز انتظار داریم

 طرف های مقابل، به لف��ظ و معنای این توافقنامه پایبند 

باشند.
الریجانی با اش��اره به س��ابقه تاریک برخی از کشورهای 
غربی در تعامل با ایران گفت: اگ��ر چه ما در بعضی از این 
کشورها س��ابقه خصومت دیرینه ای نسبت به کشورمان 
س��راغ داریم و فکر نمی کنیم این خصومت ها به زودی 
و یا به س��رعت از بین ب��رود گفت: در عی��ن حال رییس 
جمهوری محت��رم ایران قدم ش��جاعانه ای برداش��ته و 
مورد حمای��ت اکثریت ملت و مس��ووالن نظام اس��ت و 
 مطمئن هستم که این تالش ها می تواند نادرستی عمده

 تهمت هایی را که نسبت به ما در جهان مطرح شده است 
ثابت کند و بی اس��اس ب��ودن آنها را به نمای��ش بگذارد.

دبیر ستاد حقوق بش��ر در خصوص همکاری های حقوق 
بشری میان ایران و س��وییس نیز گفت: دو کشور زمینه 
های زیادی در خصوص همکاری های مش��ترک داشته 
اند که متاس��فانه در س��ال های اخیر کاهش پیدا کرده 
اس��ت و امیدواریم در زمینه انرژی و سایر زمینه ها رشد 
س��ریع پیدا کند.قائم مقام وزیر امور خارجه سوییس نیز 
ضمن ابراز خرس��ندی ازتوافق هس��ته ای به عمل آمده 
 میان ایران و قدرت های جهانی، نسبت به آینده توافقات 
 هسته ای اظهار امیدواری کرد و باز شدن و گسترش مسیر
 همکاری های کشورهای اروپایی با ایران را خواستار شد.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در صفحه شخصی 
خود در فیسبوک خبر داد که در بین کشته شدگان حادثه 
تروریستی روز گذشته در مسجد امام صادق )ع( دو ایرانی 

به شهادت رسیدند و پنج نفر نیز مجروح شدند.
 بر اساس آنچه که رس��انه های خبری اعالم کرده اند در 
جریان حمله تروریستی روز گذشته به مسجد شیعیان در 
کویت نزدیک به 27 نفر شهید و ده ها نفر مجروح شده اند.

همچنین سفیر ایران در کویت با تسلیت این حادثه اظهار 
کرد: تروریس��م هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست و 
متأس��فانه در حال حاضر شاهد آن هس��تیم که به شکل 
گس��ترده در منطقه فعال شده و کش��ورهای اسالمی را 
در معرض تهدید قرار داده است.وی تصریح کرد: حادثه 
 تروریس��تی روز گذش��ته اقدامی ناجوانمردان��ه بود که

 گروه های تروریستی نس��بت به نمازگزارانی که در حال 
اقامه نماز در مس��جد امام صادق )ع( بودن��د انجام دادند 
و باعث ش��هادت و مجروح ش��دن تعدادی از نمازگزاران 
شدند.وی با بیان این که مسئولیت این حمله تروریستی 
را گروه داعش در والیت نجد بر عهده گرفته، اظهار کرد: 
س��اعاتی پس از این حمله تروریس��تی وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در تماس تلفنی با وزیر ام��ور خارجه کویت 
این حمله تروریس��تی را به ش��دت محکوم ک��رد و آن را 
اقدامی وحش��یانه و ناجوانمردانه دانست و با دولت، ملت 
و خانواده ش��هدا و مجروحان کویتی ابراز همدردی کرد.

وی با بیان این که امیر کویت نیز بالفاصله بعد از وقوع این 
حمله تروریستی به محل حادثه رفت و شخصاً از مسجد 
محل حادثه بازدید ک��رد و متعاقب آن هی��أت وزیران و 
مجلس آن کش��ور به صورت جداگانه و فوری جلس��اتی 
را برگزار کردند، ادامه داد: تروریس��م هی��چ حد و مرزی 
برای خ��ود قائل نیس��ت. در حال حاضر ش��اهد فعالیت 
گروه های تروریستی در کش��ورهایی چون سوریه، عراق 
و برخی دیگر از کشورهای اس��المی هستیم.سفیر ایران 

در کویت با بیان این که متأس��فانه تروریس��م به ش��کل 
گسترده ای فعال شده است و کش��ورهای اسالمی را در 
معرض تهدید قرار داده است، تصریح کرد: با کمال تأسف 
امتداد تروریسم به کویت نیز رس��یده چنانکه شاهد این 
اقدام تروریستی و وحشیانه در مس��جد و در هنگام نماز 
بودیم.وی با اشاره به حمالت تروریستی که چندی قبل 
در مساجد شیعه نشین عربستان صورت گرفت، ادامه داد: 
این حمالت تروریستی و گستردگی آن اقتضا می کند که 
تمام کشورهای اس��المی بدون هیچ گونه درنگی نسبت 
به مبارزه با این پدیده تروریستی و گروه های تکفیری با 
یکدیگر متحد شوند.عنایتی با تأکید بر این که تروریسم 
تالش��ی همه جانبه را برای برهم زدن نظم و انضباط در 
کشورهای منطقه، کش��تن بی گناهان و بی ثبات کردن 
ارکان کش��ورهای اسالمی آغاز کرده اس��ت، تأکید کرد: 
با توجه به این وضعیت باید کش��ورهای اس��المی بدون 
هیچ درنگی برای مبارزه با تروریس��م و ریشه کن کردن 
 آن با یکدیگر همکاری کنند.گروه تروریس��تی داعش در 
بیانیه ای مسوولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفت.

این اقدام تروریستی از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کش��ورمان و همچنین مرضیه افخم س��خنگوی 

وزارت امور خارجه محکوم شد.

شهادت و مجروح شدن 7 ایرانی در حادثه تروریستی کویتتوافق هسته ای نشانه روشنی از صداقت ایران است
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خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به تازه ترین هشدار 
باراک اوباما به کنگره آمریکا در باره رد احتمالی توافق 
وین نوش��ت:رییس جمهوری آمریکا با س��خنرانی در 
جمع کهنه سربازان این کش��ور، تندروهای آمریکایی 
مخالف نتیجه مذاکرات ای��ران و 1+5 » در کنگره« را 

جاروک��رد.
 به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،  اوباما سه شنبه 
شب در این نشست که در ایالت پنسیلوانیا برگزار شد، 
گفت: مخالفان توافق وین همان گروهی هس��تند که 
شتابزده وارد جنگ عراق شدند و گفتند فقط چند ماه 

زم��ان       م��ی ب��رد«
وی افزود: سیاس��تمدارانی که فورا امکان حل و فصل 
دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران را رد می کنند همان 

گروهی هستند که زمینه ساز آغاز جنگ عراق بودند.
آسوشیتدپرس در باره سخنان اوباما گزارش داد: رییس 
جمهوری آمریکا با عزمی جدی و لحنی مبارزه جویانه، 
جنگ عراق را که برخی کهنه سربازان حاضر در مراسم 
نیز در آن شرکت داش��ته اند، »جنگی بدفرجام« برای 

آمری��کا     خ��و  ا  ن��د.
جان کری نیز در این باره اعالم کرد: اگر کنگره نتواند 
 توافق هس��ته ای ب��ا ای��ران را تصویب کن��د، تبعاتی

 فاجعه بار خواهد داشت و به شما می گویم آمریکا همه 
اعتبار خود را از دس��ت خواهد داد.

وزیر خارج��ه آمریکا افزود: در صورت شکس��ت توافق 
هس��ته ای، اگر تصمیم ب��ه اس��تفاده از گزینه نظامی 
بگیری��م، آیا فکر می کنید که س��ازمان مل��ل نیز با ما 
خواهد بود؟ آیا فکر می کنید ک��ه هم قطاران اروپایی 
واش��نگتن از م��ا حمای��ت خواهن��د کرد؟ شکس��ت 
مذاکرات یک اش��تباه اس��ت.کری گفت: ایران خواهد 
گفت هم��ان ط��ور ک��ه گفتیم نم��ی توان ب��ه غرب 
اعتماد ک��رد و با آنه��ا مذاکره ک��رد. آنه��ا )غربی ها( 
صادق نیس��تند و ش��ما را فریب می دهن��د. آنها ما را 
متوق��ف کردن��د و کنگ��ره از مذاکرات عقب نش��ینی 
 کرد و کس��ی در غ��رب نیس��ت ک��ه بت��وان مذاکره

 ک��رد.
وی همچنین در پاسخ به برخی اظهارات درباره این که 
دولت اوباما بسیار مشتاق توافق هسته ای است و هزینه 
سنگینی را به خاطر آن خواهد پرداخت، اظهار کرد که 

من س��ه بار مذاکرات را ترک کرده اس��ت.
ک��ری اظه��ار ک��رد: اگ��ر کنگ��ره رای الزم س��لب 
اختی��ار ح��ق وت��وی ریاس��ت جمه��وری را ب��ه 
 دس��ت آورد، رد تواف��ق عواق��ب وخیم��ی خواه��د

 داش��ت.

آسوشیتدپرس:

اوباما
 مخالفان توافق وین را جارو کرد!



 رییس خدم��ات فنی و ف��روش عمده ش��رکت گاز اس��تان اصفهان، 
با بیان اینک��ه ورژن جدید نرم افزار ت��ی ام ام اس برای نخس��تین بار 
در بین ش��رکت های گاز اس��تانی در اصفهان راه اندازی و اجرا ش��ده 
گفت: در حال حاضر در 80 درصد از نواحی گازرس��انی س��طح استان 
این نرم افزار نصب شده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بیش از 24هزار 
کیلومتر شبکه، در حدود یک میلیون انشعاب ، بیش از هزار  کیلومتر 
خط انتقال و 800 ایس��تگاه تقلیل فش��ار و حفاظت از زنگ در سطح 
اس��تان وجود دارد که بخش��ی از آن مدفون در زیر زمین است اظهار 
داش��ت: مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات این حجم به صورت دستی 
بسیار مش��کل و هزینه بر اس��ت . رییس خدمات فنی و فروش عمده 
ش��رکت گاز اس��تان اصفهان،تصریح کرد: با اس��تفاده از این نرم افزار 
تعمیرات به صورت مکانی��زه، با برنامه ریزی دقی��ق و کمترین هزینه 
انجام خواهد ش��د.عصیانی گفت: این نرم افزار یک اب��زار خدماتی در 
بخش تعمیرات است که در دو بخش تغذیه اطالعات و گزارش گیری 
و تحلیل اطالعات و تحلیل نرم افزار اجرایی شده است. وی افزود: برای 
 اس��تفاده از این نرم افزار ابتدا کلیه اطالعات تغذی��ه و گزارش گیری 
 می ش��وند و در مرحله دوم گ��زارش ه��ای وارده م��ورد تحلیل قرار

 می گیرند.عصیانی با بیان اینکه نصب این نرم افزار از ش��هریور س��ال 
گذشته آغاز شد بیان داشت : از ابتدای امسال تا کنون اطالعات بیش 
از 29 هزار شیر فوالدی، 16 هزار شیر پلی اتیلن، 21 هزار نقطه اندازه 
گیری، 335 ایستگاه حفاظت از زنگ ،2 هزار ایستگاههاي تقلیل فشار 
 و اندازه گیري ، 40 هزار کامپونت هاي ایس��تگاه هاي تقلیل فش��ار و 
اندازه گی��ري و در نهای��ت  231 ه��زار عملیات هاي ارجاع ش��ده در 
سطح استان دراین نرم افزار تغذیه شده اس��ت. وی افزود، تغذیه کلیه 
اطالعات ش��بکه ها و تجهیزات و تاسیسات گازرس��انی، برنامه ریزی 
منظم و دقیق،اورهال ایستگاه ها در قالب برنامه روزانه، مانیتورینگ و 
 تحلیل گزارش از عملیات های تعمیراتی از مهم ترین قابلیت های این 
نرم افزار خدماتی است. رییس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز 
 استان اصفهان خاطر نشان س��اخت: با این سیستم مکانیزه بسیاری از 
هزین��ه ه��ا، تردده��ای نی��روی انس��انی از نواح��ی ب��ه اداره 
 مرک��زی و بس��یاری از کاغ��ذ ب��ازی ه��ای اداری از بی��ن رفت��ه 

است.

80 درصد ادارات گاز رسانی 
مجهز به نرم افزار TMMS شدند 

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان 
گفت: خس��تگی، خواب آلودگی و 
سرعت باال مهم ترین علل تصادفات 

رانندگی در استان اصفهان است.
به گزارش خبرن��گار زاینده رود، س��رهنگ رضا رضایی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه با اش��اره به افزایش 
صد درص��دی ایس��تگاه های امنیت و س��المت در ایام 
نوروز 94 نسبت به مدت مش��ابه سال 93 اظهار داشت: 
این ایستگاه ها در سال 94 به 40 عدد افزایش یافت که 
نتیجه آن کاهش 13 درصدی تصادفات فوتی در استان 

اصفهان در طی 4 ماهه ابتدای سال شد.
وی در ادامه به اجرای دو طرح  مهم برای نیمه ش��عبان 
و مراس��م ارتحال حضرت امام خمین��ی )ره( در خرداد 
ماه س��ال جاری اشاره کرد و ابراز داش��ت: از آنجایی که 
استان اصفهان با 9 استان کش��ور همجوار و مسیر تردد 
مسافران جنوب و شرق کشور به طرف تهران است  و نیز 
با توجه به همزمانی تعطیالت رحلت امام خمینی )ره( ، 
نیمه شعبان و روز جمعه ،  حجم ترددهای مسافرتی در 

جاده های استان بسیار باال بود.
رییس پلیس راه استان اصفهان با تاکید بر اینکه طی سه 
روز تعطیلی در نیمه شعبان نیروهای پلیس راه استان به 
صورت صد درصدی به میدان وارد شدند افزود: همچنین 
در طرح عید سعید فطر نیز پلیس به صورت تمام قد در 
جاده ها فعالیت داش��ت که در نهای��ت منجر به کاهش 
70 درصدی تصادفات فوت��ی و 50 درصدی تصادفات 
جرحی در جاده های اس��تان اصفهان در روز های 25 تا 
19 خردادماه یعنی از دو روز قبل از عید سعید فطر تا دو 

روز بعد از این عید بودیم. 
وی با بیان اینکه در تعطیالت عید سعید فطر هیچگونه 
تصادف فوتی در استان گزارش نشده است  ادامه داد: در 
این بازه زمانی محورهای اصفهان – شهرکرد، اصفهان 
– نجف آباد – تیران و جاده قدی��م اصفهان – تهران به 

صورت جدی کنترل شد.
س��رهنگ رضایی به وضعیت خاص روزهای اخیر اشاره 
کرد و بیان داش��ت: با توجه ب��ه ش��رایط بارندگی روز 
دوش��نبه حدود 4 میلیون تردد خودرویی ثبت ش��د و 
حتی یک م��ورد تصادف منجر بخ جرح ی��ا فوت در روز 

دوشنبه نداشته ایم.
رییس پلیس راه اس��تان اصفهان از افزای��ش برخورد با 
تخلف سرعت در جاده های اس��تان اصفهان خبر داد و 
گفت: در چهار ماهه نخست سال گذشته 430 هزار مورد 
تخلف سرعت گزارش شده بود و این در حالی است که 

به دلیل اقدامات خوب پلیس راه،  این آمار به 488 هزار 
مورد در چهار ماهه اول سال جاری افزایش یافته است.

وی دلیل اصلی تصادف��ات جاده ای اس��تان اصفهان را 
خستگی و خواب آلودگی عنوان کرد و ابراز داشت: باید 
توجه داشته باشیم که جاده های استان اصفهان طوالنی 
و اکثرا دارای منظره خسته کنند برای راننده هستند و از 
این رو جذابیتی برای مسافران ندارند که این امر موجب 

خستگی و خواب آلودگی راننده می شود. 
س��رهنگ رضایی س��رعت غیرمجاز را دومی��ن عامل 
صادفات در استان برش��مرد و بیان داش��ت: با توجه به 
افزایش توان عملیاتی پلیس افزای��ش برخورد با تخلف 
سرعت را در سال جاری شاهد بودیم و 12 درصد میزان  
برخورد پلیس با تخلف سرعت غیرمجاز نسبت به سال 
گذشته بیشتر و 1033 دستگاه خودرو پرسرعت در طول 

4 ماهه نخست سال متوقف شدند.
رییس پلیس راه استان اصفهان دو بانده کردن برخی از 
محورهای استان اصفهان را امری ضروری خواند و افزود: 
بس��یاری از نقاط و مقاطع حادثه خیز اس��تان اصفهان 
در مس��یرهای دو طرفه وجود دارند که نیاز به اصالح و 

بازسازی دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
یک هزار و 33 دس��تگاه خودرو به دلیل انجام دو تخلف 
همزمان متوقف شده اندگفت: این خودروها به مدت سه 
روز توسط پلیس توقیف می ش��وند و در طول این مدت 
راننده خودرو  در کالس های آموزشی شرکت می کند 
که نش��ان دادن صحنه های منجر به تصادفات از جمله 
موارد ارائه ش��ده در این کالس های آموزش��ی است و 

تاثیرگذار بوده است.
سرهنگ رضایی در ادامه با بیان اینکه وضعیت راه های 
استان اصفهان برخالف باور بس��یاری از مسووالن اصال 
مناسب حجم تردد نیست  افزود: قرار است که در سال 
جاری 30 هزار کیلومتر از جاده های کش��ور به صورت 
الکترونیکی توس��ط پلی��س راه پایش ش��ود که محور 
ش��مال به جنوب اس��تان اصفهان نیز در این طرح قرار 

خواهد گرفت.
وی در ادامه با اش��اره به توقیف 197 فق��ره گواهینامه 
از رانندگانی که 30 نمره منفی داش��تند نیز گفت: این 
افراد هر کدام در هنگام انجام دو تخلف همزمان توقیف 
ش��ده اند و  در این راستا حساس��یت روی خودروهای 

عمومی دو برابر خودروهای شخصی بوده است.
رییس پلیس راه اس��تان اصفه��ان درادامه با اش��اره به 
تفکیک نوع تصادفات استان اصفهان نیز بیان داشت: 38 
درصد تصادفات واژگونی خودرو، 46 درصد بر اثر برخورد 
خودرو با شیء ثابت  بوده است و بر این اساس 50 درصد 
تصادفات میان دو وسیله نقلی نیست و ناشی از واژگونی 

و خستگی و خواب آلودگی راننده است. 
وی اضافه کرد: بر این اساس تمهیدات الزم برای توقف 
رانندگان در طول مس��یر حرکت اندیشیده شده است 
و در نوروز 93 و 94  در مس��یرهایی خ��اص خودروها 
با وجود س��رعت مج��از و رعایت قوانی��ن رانندگی تنها 
برای اس��تراحت و پذیرایی از راننده متوقف می شدند 
که نتیجه آن کاه��ش خواب آلودگی رانن��ده و کاهش 
تصادفات شده اس��ت و در آینده نیز قصد د اریم حداقل 
10 ایستگاه س��المت را در طول س��ال در نقاط خاص 

مستقرکنیم.
وی با بیان اینک��ه بیش از 35 درصد تصادفات اس��تان 
اصفه��ان در فاصله 15 کیلومتری ش��هرهای اس��تان 
اصفهان اتف��اق می افتد، افزود: 60 درص��د از تصادفات 
اس��تان در روز و در بازه زمانی 12 ظهر تا  5 بعدازظهر 

اتفاق می افتد.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه 60 درصد تصادفات مربوط 
به خودروهای س��واری اس��ت، گفت: خ��ودرو پراید در 
تصادفات جاده ای استان اصفهان رتبه نخست را به خود 
اختصاص می دهد و به دلیل نا ایم��ن بودن این خودرو 
در تم��ام تصادفات واژگونی خودرو پراید بدون اس��تثنا 

فوتی داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه چندی پیش طرح عدم خروج 
پراید از دهانه شهرها مطرح شده بود، افزود: از این رو از 
آنجایی که این خودرو بیشتر توسط قشر ضعیف جامعه 
استفاده می شود نمی توانستیم این طرح را اجرایی کنیم.

رییس پلیس راه اس��تان اصفه��ان در ادامه در خصوص 
درصد وق��وع تصادف��ات در جاده های اس��تان نیز بیان 
داش��ت: 35 درصد از تصادفات در بزرگراه های اس��تان 
 و 13 درص��د نی��ز در آزادراه ه��ا اتفاق افتاده اس��ت که 
 به طور کل��ی 50 درصدتصادفات در ای��ن دو نقطه رخ 
می دهد. وی در ادامه با بیان اینکه 60 درصد از کسانی 
که در اس��تان تصادف می کنند بومی اس��تان هستند، 
ادامه داد: این باور که می گویند تصادفات استان توسط 
مس��افران اتفاق م��ی افتاده ب��ه میزان زی��ادی صحت 
ندارد. س��رهنگ رضای��ی در خصوص تع��داد مقاطع و 
نقاط حادثه خیز اس��تان اصفهان نیز گفت: در اس��تان 
 اصفه��ان 22 مقط��ع و 130 نقطه حادث��ه خیز وجود 

دارد.
رییس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: رانندگان فاقد 
گواهینامه و مصرف کننده مش��روبات الکلی در استان 

اصفهان تعداد محدودی را به خود اختصاص می دهند.
وی در ادامه با اشاره به نصب 32 دوربین کنترل سرعت 
در جاده های اس��تان اصفهان بیان داشت: در جاده های 
استان دوربین نامحسوس نداریم و فقط برخی از تیم های 
سیار در برخی از جاده های استان کنترل نامحسوس را 
انجام می دهند.س��رهنگ رضایی در ادامه در خصوص 
اقدامات پلیس در جاده های استان اصفهان در روزهای 
اخی��ر و در ط��ی بارندگی ها نی��ز ابراز داش��ت: در هیچ 
نقطه  ای در اس��تان اصفه��ان هیچ خودرویی در س��یل 
 گیر نک��رده و آبگرفتگی خ��ودرو در جاده های اس��تان

 نداشتیم.

رییس پلیس راه خبر داد:

پراید،رتبهنخستتصادفاتجادهای
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سناریوی تملک سینما همایون س��واالت متعددی را 
دراذهان ایجادکرده چراکه ازسویی شهرداری با مصوبه 
شورای شهر این زمین را برای کمک به مصلی خریده و 
ازسوی دیگر حوزه هنری خود را مالک این سینما می داند. اواخر فرودین ماه 
امسال بود که رسول زرگرپور، استاندار اصفهان برای دید و بازدید نوروز برای 
نخستین بار به شورای اسالمی شهر اصفهان آمد و پس از گفت و شنودی دو 
ساعته تنها درخواست خود را از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان 
کرد و این درخواست مبنی بر تصویب الیحه ارائه شده از سوی شهرداری 
برای خرید زمین سینما همایون که از مستغالت مصلی اصفهان است بود؛ 
 چرا که تصویب این الیحه می توانس��ت کلید قفل 20 ساله بهره برداری از

 ابر پروژه مصلی اصفهان را باز کند. شورای اسالمی شهر اصفهان نیز کمتر 
از یک هفته از اعالم درخواست استاندار به این خواسته وی لبیک گفته و با 
تصویب الیحه پیشنهادی در خصوص خرید زمین سینما همایون به مبلغ 

25 میلیارد تومان موافقت کردند.
حوزه هنری از سال ۶۲،  سرقفلی سینما همایون را دارد

اما دعوت از رس��انه های اصفهان برای بازدید از س��ینماهای حوزه هنری 
اصفهان که سینما همایون نیز یکی از این پروژه ها بود،  در نوع خود جالب 
توجه بود؛ چرا که مصطفی حس��ینی، مدیر امور س��ینمایی حوزه هنری 
اصفهان در این بازدید س��ینما همایون را متعلق به ح��وزه هنری اصفهان 
دانست و اظهار داشت: سرقفلی این س��ینما پس از انقالب و در سال 62 به 
حوزه هنری واگذار شده و عرصه و عیان آن مربوط به بنیاد شهید بوده است.

وی که معتقد است سینما همایون در لیست 6 سینمای واگذار شده به حوزه 
هنری اصفهان بر اساس دس��تور رهبر معظم انقالب است افزود: واگذاری 
این سینما در لیس��ت پیگیری قضایی برای واگذاری به حوزه هنری است. 
معاون امور سینمایی حوزه هنری اصفهان با تاکید بر اینکه نگاه اقتصادی 
به سینما همایون این محل را تهدید می کندادامه داد: برخی نظر به تغییر 
کاربری این پروژه دارند و این افراد دلس��وز فرهنگ در پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی نیستند. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه تنه��ا پاس��اژ ورودی س��ینما همای��ون 
مل��ک اوق��اف اس��ت اب��راز داش��ت: ورودی س��ینما همای��ون در طول 
فعالی��ت از راه��روی پاس��اژ موقوف��ه بودک��ه ب��ا حک��م دادگاه ح��ق 
 ت��ردد به اف��رادی ک��ه قص��د ورود و خروج ب��ه س��ینما را داش��تند داده 

شد.
سینما همایون از مستغالت مصلی اصفهان بود

 ام��ا ابراهیم پرچم��ی، مدیرعامل پ��روژه مصل��ی اصفهان در ای��ن میان، 

با بیان اینکه سینما همایون از مس��تغالت مصلی اصفهان بوده و به منظور 
بهره برداری از فاز اول این پروژه بر اس��اس قراردادی به شهرداری اصفهان 
واگذار ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر بیع نامه این ملک بین 
ش��هرداری و هیات مدیره مصلی اصفهان منعقد ش��ده است و شهرداری 
نیز دو میلیارد تومان ب��رای بهره برداری از این پروژه طی دو ماه گذش��ته 

پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس بیع نامه منعقد شده 20 درصد از پول زمین سینما 
همایون را شهرداری به صورت نقد و 80 درصد آن را نیز به صورت غیر نقدی 

پرداخت خواهد کرد.
شهرداری اصفهان،  مالک سینما همایون

اما عدنان زادهوش، عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ، ک��ه در حال 
حاضر و پس از تصوی��ب الیحه خرید زمین س��ینما همایون ش��هرداری 
اصفهان را تنها مالک این سینما و پاس��اژ مقابل آن می داند اظهار داشت: 
 هنوز ش��هرداری تصمیمی برای تغییرکاربری این س��ینما در دستور کار 

ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ازمان طراح��ی، برنامه ری��زی و ام��ور مال��ی 
ش��هرداری اصفه��ان در خص��وص تغیی��ر کارب��ری ای��ن پ��روژه 
تصمیم گی��ری می کنن��د، اب��راز داش��ت: در ای��ن می��ان بای��د در نظ��ر 
داش��ت که ب��رای بهره ب��رداری بهین��ه از ای��ن پ��روژه باید ش��هرداری 
 اصفهان زمین س��ه ه��زار متری پش��ت ای��ن س��ینما را نی��ز خریداری

 کند.

به استناد قوانین مالی دولت و تصویب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید 
کشور بدینوسیله یه اطالع مالکین محترم مسکن مهر فوالد شهر می رساند شرکت عمران شهر جدید 
فوالد شهر جهت خارج کردن عرصه مسکن مهر از طرح 99 ساله و فروش این عرصه ) زمین ( به مالکان 
طی انجام فرایندی از تاری��خ94/05/01 اقدام به واگذاری می نمای��د ، متقاضیان خرید جهت اطالع 
بیشتر می توانند همه روزه به امور مسکن مهر  این شرکت مراجعه یا با شماره 3-52630161 تماس 

حاصل فرمایند.
www.omranfooladshar.com

به راستی چقدر برای رسیدن به اهداف واالی معرفتی زن در جامعه اسالمی 
همت کرده اید؟ 

چقدر برای اینکه از تهاجم فرهنگی همراه با پیشرفت های تکنولوژی و نهی 
نکردن استفاده از آنها و آموزش صحیح استفاده و کاربرد آن گام برداشته اید؟

چقدر زن خانه دار و ی��ک مادر ایرانی را آگاه کرده ای��د از اتفاقاتی که در پی 
 اس��تفاده ناصحیح از ابزارهای موجود ش��کل گرفته و کان��ال های منحرف 

ماهواره ایی که سیبل شخصیت مادر و زن را نشانه رفته اند!؟
 چقدر در دنیای پ��ر زرق و برق ام��روزی،  زندگی خود را می ت��وان با حفظ 

ارزش های انسانی و اعتقادات اسالمی ایرانی حفظ کرد؟
 و هزاران سوال بی جواب دیگر...

 در پ��ی تفک��رات غرب��ی و هجم��ه فرهن��گ ه��ای ناش��ناخته و باورهای 
غل��ط اجتماع��ی،  ای��ن روزه��ا ش��اهد ب��ه قهق��را رفت��ن کوچ��ک ترین 
 عضو جامع��ه یعنی خانواده ها هس��تیم و ش��اید ک��م و بیش ب��ه این نکته 
پی برده ایم که خیلی چیزها در این ب��ی فرهنگی از بین رفته و معنی واقعی 

خود را از دست داده اند.

وقتی دیگر در خانواده ها پدر و مادر هیچ کاره می شوند، وقتی عزت و سعادت 
دختران بازیچه هوس رانی ها می شود. 

وقتی فقر و فحش��ا مس��بب لکه دار ش��دن ش��رف بنیان خانواده می شود ، 
وقتی آنان که دس��ت شان می رس��د هرچیز را با نگاه مش��تری می بینند ، 
وقتی تنها مبلغ حجاب و عف��اف برای زنان می ش��ویم و یادمان می رود که 
حجاب مردانه هم داریم و کنت��رل نگاه  و فکر جنس مذک��ر هم قابل توجه 
 و رس��یدگی و آموزش اس��ت و آن وقتی که فکر غلط بی بند باری جایگزین 

به روز بودن می شود. 
س��ایه س��یاه خیانت و تهم��ت و بی اخالق��ی تمام جامع��ه را ف��را گرفته و 
دیوارهای س��خت و جاندار عقاید را ب��ی رحمانه می کوب��د و تبدیل به تلی 
 از خاکس��تر می کند، انتظار داری��م از این خاکس��تر ققنوس پدی��د آید یا 

اژد های چند سر که با قطع هر سر از نو رویش کند؟
کمی تامل  در اتفاقات پیرامون ما شاید همه چیز را درست نکند،  اما از خود 

خودمان باید شروع کنیم .... 
لطفا کمی صبر و تامل تفکری داشته باشیم...

لطفا کمی تامل تفکریاکران »کشمکش«  در سینما  همایون

در جامعه ما س��رمایه گذاری مناس��بی برای ترویج فرهنگ عف��اف و حجاب انجام 
نشده اس��ت. این مطلب را حجه االسالم محمدصادق کفیل،  مس��وول ستاد اقامه 
نماز ق��م در همایش عف��اف و حجاب ش��هرضا که در محل س��الن ش��هیدرجایي 
فرمانداری این شهرس��تان برگزار ش��د اظهار داش��ت وگفت: برخورد امنیتی با بی 
حجابی یکی از بدترین انواع مقابله با این پدیده اس��ت.حجه االسالم کفیل گرایش 
زنان به مد و اس��تفاده ابزاري اززنان را مانع رشد ش��خصیت زن عنوان کرد وگفت: 
گرایش زنان به مد و اس��تفاده از ابزارهایی برای عرضه خود در محیط اجتماع باعث 
انحراف زن از تعالیم عالی انس��انی نظیر علم آموزی و کسب دانش به سوی انتخاب 
راه های جدیدی برای به روز رس��انی ظاهری خود می شود.مس��وول س��تاد اقامه 
نماز قم باتاکید بر س��رمایه گذاری برای ترویج فرهنگ عف��اف و حجاب در جامعه 

اظهارداشت: متأس��فانه در جامعه ما سرمایه گذاری مناس��بی برای ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب انجام نش��ده است؛  درصورتي که دش��من در تهاجم فرهنگی خود 
هدفمند، امیدوار و ب��ا برنامه حرکت م��ی کند و درصرف بودجه ه��ای کالن برای 
 تحقق مقاصد خود کوتاهی نمی کند. وي خاطرنش��ان س��اخت: به همان اندازه که

 بی حجاب��ی ارکان جامعه را متآث��ر می کند، حض��ور فعال زنان با حج��اب نیز در 
گس��ترش فرهنگ این ارزش انسانی س��ودمند اس��ت. وي درادامه افزود: هنگامي 
که زن درپوشش حجاب باش��د،  فارغ از ویژگی های جس��می خود مانندیک مرد، 
 بلک��ه فراترازیک مرد م��ي تواندبه جامعه خدم��ت  کندو هیچ��گاه جامعه درصدد

سوء استفاده و بهره کش��ی از وي بر نمی آید.حجه االس��الم کفیل برخورد امنیتی 

با بی حجابی را یکی از بدترین انواع مقابله با این پدی��ده اجتماعی ذکرکرد وگفت:  
برخورد پلیسی و سرکوب کننده با مس��اله بی حجابی با منطق قرآن و دین منافات 
دارد؛ زیرا قرآن کریم در مورد طرح مس��ائل خالف ش��رع ابتدا به تبیین و س��پس 
 تحریم مسائل اقدام می کند.مسوول س��تاد اقامه نماز استان قم افزود: در جامعه ما

 سرمایه گذاری مناسبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب انجام نشده و اقدامات در 
حد برخورد امنیتی با بد حجابي و اجرای طرح های پلیسی در این خصوص خالصه 
شده و این در حالی است که دش��من در تهاجم فرهنگی خود هدفمند، امیدوار و با 
 برنامه حرکت می کند و صرف بودجه ه��ای کالن برای تحقق مقاصد خود کوتاهی

 نمی کند.

حجاب،  تامین کننده  امنیت  روانی جامعه است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1394اداره ثبت اسناد 
و امالک جوشقان قالی بخش 12 کاشان )نوبت اول(

4/323 بموج��ب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
ماده 59 – اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی که در 
سه ماهه اول سال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 

بشرح ذیل آگهی می گردد :
شماره های فرعی از پالک یک اصلی جوشقان قالی

3603 فرعی آقای عباسعلی شهبازیان فرزند بمانعلی و 
خانم جمیله افضلی فرزند حاج رضا بالمناصفه ششدانگ 
قطعه زمین مش��جر غیر محصور واقع در جوش��قان به 

مساحت 24/16 متر مربع 
پالک یازده اصلی جوشقان قالی 

خانم محبوبه دبیرزاده فرزند حس��ین تمامت نیم س��هم 
مشاع از جمله 2100 سهم ششدانگ مجاری المیاه قنوات 
ثالثه الستان مشهور به گنبد و س��قابه و ذهاب و چشمه 

سارهای تابعه آن 
شماره های فرعی از پالک بیست ویک اصلی کامو 

260 فرعی آقای نور الدین موءمن فرزند علی اصغر تمامی 
دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و انبار طویله و حصار 
متصله واقع در کوی پایین کامو به مساحت 197/15 متر 

مربع
586- فرعی آقای روح اله اسکندری فرزند اکبر آقا تمامت 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه واقع در کوی 
رودخانه کامو به اس��تثناء یکباب انبار کاهدان بش��ماره 

1848 فرعی به مساحت 386/08 متر مربع 
718 و 720 فرع��ی آقای حس��ن قه��رودی فرزند علی 
شش��دانگ یکبابخانه و طویله متصل به آن واقع در کوی 
سرای عبد اله کامو با حق سکونت مادام العمر برای پدر و 

مادر مستدعی ثبت 
1823- فرع��ی آقایان عبد ال��ه و نصرت ال��ه ابو ترابی 
فرزندان س��یف ال��ه بالمناصفه شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در دشت فارند فافا کامو بمساحت 1124.15 

متر مربع .
2066- فرعی شهرداری کامو وچوقان  تمامت ششدانگ 

یک قطعه زمین واقع در کامو بمساحت 4452.04 مترمربع 
2067-  فرعی آقای  یزدانقلی رضاقلی زاده فرزند علی قلی 
خان ششدانگ یکباب خانه وانبار  طویله مخروبه وبوم کن 

متصله واقع در کامو بمساحت 698/45 متر مربع 
2068- فرعی آقای علی اکبر صانعی فرزند غالمحسین 
تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

واقع دردشت خیر کامو.
2069- فرعی آقای محمد مه��دی رحمانی و آقای جالل 
رحمانی فرزندان نامدار باالمناصفه شش��دانگ یک درب 

باغ مشجر محصور واقع در کامو.
ش��ماره های فرعی از  پالک  بیست وس��ه اصلی مزرعه  

محمود آباد
42- فرع��ی آقای عباس��علی زارعیان  فرزن��د امید علی 
تمامی دو جریب مشاع از پنج جریب  ششدانگ یکدرب باغ 

موستان بمساحت   2155/92  متر مربع 
ش��ماره های  فرعی  از پالک  25 – اصل��ی  مزرعه عماد 

الدین  کامو
42- فرعی آقای حمید عارضی فرزند حیدر و خانم راحله 
عزیزان فرزند محمد رضا  بالمناصفه  شش��دانگ  قطعه 
زمین محصور ومشجر  متصله  به خانه متقاضیان واقع 

در کامو  بمساحت 586/28 متر مربع 
 شماره های فرعی  از  پالک  بیست وشش  مزرعه همواریه 

کامو 
118- فرعی آقای احمد  پورکاموئ��ی فرزند علی و خانم 
فاطم��ه ابوترابی  فرزند عب��اس  بالمناصفه شش��دانگ 
یکبابخانه واقع در ش��هرک همواریه کامو به مس��احت 

365/20 متر مربع 
262- فرعی آقای ولی اله رجب زاده کاموئی فرزند علی 
عباس و خانم فرخن��ده جورکش فرزن��د عباس بترتیب 
نسبت به چهار دانگ مشاع و دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین محل شارع متروکه واقع در شهرک همواریه 

کامو به مساحت 17/50 مترمربع 
263-فرعی ش��هرداری کامو و چوگان تمامت ششدانگ 
قطعه زمین محصور به مساحت 3418/53 متر مربع واقع 

در شهرک همواریه کامو 
پالک چهل اصلی مزرعه آستانه کامو

آقای مرتضی تابنده فرزند حسین شانزده ساعت از بیست 
و چهار ساعت نیم دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه آستانه 
که مشتمل بر دو رش��ته قنات اختصاصی و چشمه های 

تابعه آن به استثناء شماره های فرعی آن 
شماره های فرعی از پالک چهل اصلی مزرعه آستانه کامو 
94- فرعی آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین گلس��تان واق��ع در مزرعه آس��تانه کامو به 

مساحت 2140/50 متر مربع 
95- فرعی – آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین گلس��تان و مزروعی واقع در مزرعه آستانه 

کامو به مساحت 33723 متر مربع 
96- فرعی آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین گلس��تان واق��ع در مزرعه آس��تانه کامو به 

مساحت 12554 متر مربع.
97- فرعی  آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و گلس��تان واقع در مزرعه آستانه 

کامو به مساحت 6585 متر مربع 
98- فرعی آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
یک درب باغ گلس��تان واقع در مزرعه آس��تانه کامو به 

مساحت 5800 متر مربع 
99- فرعی آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و گلس��تان واقع در مزرعه آستانه 

کامو به مساحت 12233 مترمربع
100- فرعی آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و گلس��تان واقع در مزرعه آستانه 

کامو به مساحت 9005/50 متر مربع 
101- فرعی آقای مرتضی تابنده فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین گلس��تان واق��ع در مزرعه آس��تانه کامو به 

مساحت 5454 متر مربع.
شماره های فرعی از پالک 60 – اصلی مزرعه بیدابید کامو 
72  فرعی – آق��ای ماش��االه ابوترابی فرزند س��یف اله 
ششدانگ یک درب باغ مشجر و موستان  واقع در مزرعه 

بیدابید کامو به مساحت 765/51 متر مربع 
73 فرعی- آقای��ان امراله و ماش��االه ابوترابی فرزندان 
س��یف اله بالمناصفه شش��دانگ یک درب باغ مشجر و 
 گلستان واقع در مزرعه بیدابید کامو به مساحت 2269 متر

 مربع 
74 فرعی- خانم مریم ابوترابی فرزند غالم رضا ششدانگ 
یک درب باغ گلس��تان واق��ع در مزرعه بیدابی��د کامو به 

مساحت 782/61 متر مربع 
ش��ماره های فرعی از پالک 65 – اصلی مزرعه مزرایف 

کوچک کامو 
5 فرعی – آقایان امراله و ماش��االه ابوتراب��ی فرزندان 
سیف اله بالمناصفه ششدانگ باغ مشجر محصور واقع 
در مزرعه مزرایف کوچک کامو به مس��احت 2781/17 

مترمربع .
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته از تاریخ اولین نوبت 
انتشار آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود 
را کتبا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم ، معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
. در صورتی که قبل از انتشار آگهی دعوی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مش��عر بر جریان دعوی 
را ظرف مدت مذکور تسلیم نماید .اعتراض یا گواهی که 
پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بال اثر می باشد 
و برابر قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 – آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موق��ع تحدید حدود و در صورت 
مجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به 
حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد 

شد .م الف11775
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 زهره زرگری - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان 
قالی 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1394 ثبت اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان )نوبت اول( 

4/321 بند الف مس��تند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و 
امالک و ماده 59 اصالحی آیی��ن نامه آن امالک و رقبات 
واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای ثبت 
آن در سه ماهه چهارم س��ال 1393 پذیرفته شده است و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات 
نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 

را به شرح ذیر آگهی می نماید. 
الف شماره پالک و مشخصات مالک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنام��ه آنها در س��ه ماهه مربوطه قب��ل تنظیم و 
جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند( دهستان 
گرمسیر- شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر. 
3923- خانمها فاطمه طحانی اردس��تانی و ربابه طحانی 
فرزندان عباس 2 دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه ملک 

بالمناصفه هر کدام یکدانگ. 
14253-آقای حسین ملکی اردستانی فرزند اکبر 6 دانگ 

قطعه زمین به مساحت 29/96 متر مربع دهستان سفلی- 
قریه کچومثقال به شماره 75 اصلی و فرعی زیر. 

702/2- خانم آفاق رحمتیان کوچومثقالی فرزند حسین 
نود و هشت سهم و س��ی و شش صدم س��هم مشاع از 
دویست و سی و سه س��هم و نوزده صدم سهم 6 دانگ 
قطعه ملک که مساحت 6 دانگ 233/19 متر مربع می باشد. 
ب( امالکی که آگهی نوبتی آن در وقت مقرر منتشر الکن 
به واسطه اش��تباه موثری که در انتش��ار آنها رخ داده و 
به موجب آرا هیات نظارت یا دس��تور اداری مستند به 

اختیارات تفویضی هیات نظارت بندهای 385 و 386 و 387 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 منجر به 

تجدید آگهی شده اند. 
شهر اردستان بشماره یک اصلی و فرعی های زیر 

1200- آقای آیت اهلل حاج سید یوسف طباطبایی نژاد فرزند 
حاج میرزا علی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یا بابخانه 
انتقالی مع الواس��طه از خانم خاور سلطان باقری فرزند 
حاجی عباس که در آگهی قبلی خاور سلطان بدون قید نام 

خانوادگی اظهار و آگهی شده است. 

4335- آقای عباس مالیی اردستانی فرزند محمد یکدانگ 
مش��اع از 6 شش��دانگ یک بابخانه که فع��ال قطعه زمین 
محصور می باشد به مساحت 6 دانگ 224/18 متر مربع 
که در اظهارنامه و آگهی قبلی سهوا پالک 4340/1 اظهار 

و آگهی شده است. 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید 
از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهائی که تقاضای 
ثبت شده بش��رح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت 
به آنهایی که طب��ق آراء هیات نظارت ثب��ت تجدید آگهی 
شده بشرح ردیف در مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمائی و در 
صورتی که قبل از انتش��ار این آگهی دعوائی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 

دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود. 
بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نام��ه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به ح��دود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی پذیرفته خواهد 
ش��د  ثبت این آگهی نس��بت به ردیف الف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ 
انتش��ار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. م الف 642
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خیرال��ه عص��اری- رئی��س اداره ثبت اس��ناد و امالک 
اردستان.

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1394 اداره ثبت 
اسناد و امالک میمه )نوبت اول(

4/320 بموجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که در س��ه 
ماهه اول سال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرائ 
هیات محترم نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید ش��ود 
مربوط به حوزه ثبتی میمه را بشرح ذیل آگهی مینماید: 

شماره فرعی از شماره یک اصلی واقع در میمه
11551 آقای محمد فخریان فرزند رمضانعلی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی دش��ت س��ربره بمساحت 900 

مترمربع
ش��ماره های 1و9و10 اصل��ی قنوات س��ه گانه میمه 
مش��هور به مزد آباد و رویه و بیر که مب��دا و مظهر و 
مقس��م و گردش آنها بش��رح آگهی ه��ای نوبتی قبلی 

میباشد:
بان��وان فاطمه س��راجی و مری��م س��راجی فرزندان 
غالمحسین باالمناصفه مشاعا یک سهم از جمله 2016 

سهم ششدانگ قنوات مزبور
آقای عباسعلی سراجی و خانم زهره سراجی فرزندان 
غالمحسین باالمناصفه مشاعا یک سهم از جمله 2016 

سهم ششدانگ قنوات مزبور 
بانوان آرزو توکل و آزاده توکل فرزندان حس��ینعلی 
باالمناصفه نس��بت به دو س��هم از جمله 2016 س��هم 

ششدانگ قنوات مزبور
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه 

ونداده
1524 آقای حس��ین زین الدینی فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخان��ه در خیابان جواداالئمه بمس��احت 122/27 

مترمبع 

1784آقایان محم��د طبیبی و اصغر طبیب��ی و بانوان 
علیا و عالیه طبیبی همگی فرزندان مهدی کمافرض اله 
شش��دانگ یکبابخانه در ده ونداده بمساحت 254/41 

مترمربع
2691 آقای��ان عباس فریدون��ی و محمدعلی فریدونی 
فرزندان حسن باالمناصفه مشاعا ششدانگ یکبابخانه 

در ده ونداده بمساحت 714/61 مترمربع
4108 خانم خاتون موس��ویان فرزند س��ید محسن 

ششدانگ یکبابخانه در کوی قدمگاه بمساحت 226/75 
مترمربع

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان
345 آقای جواد جباری فرزند وصی اله تمامی یکدانگ و 
پنج هشتم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

533/72 مترمربع
849 آق��ای محمد ابراهیمی فرزن��د رمضانعلی تمامی 
دو دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه و زمین متصل 

بمساحت 582/83 مترمربع
2052 آقای اکبر اقدامی فرزند غالمحس��ین تمامی دو 

دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی دشت 
شوره زار بمساحت 508/10 مترمربع

4882 خانم اش��رف کاملی فرزند علی اکبر ششدانگ 
قطعه زمین محصور در کوی باغ کهنه بمساحت 204/40 

مترمربع
4991 آقای علیرضا خدادوس��ت فرزندحسین و خانم 
فاطمه تقیان فرزند رحیم باالمناصفه مشاعا ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 431/39 مترمربع
شماره فرعی از ش��ماره 54 اصلی واقع در ده خسرو 

آباد
978 آقای نجفقل��ی پورمند فرزند اله قلی شش��دانگ 
قطعه زمین نیمه محصور مفروزی از شماره 53 فرعی 

بمساحت 466/50 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن 
رباط

631 خانم فاطمه علی اکبری فرزند علی اصغر ششدانگ 
قطعه زمین مس��کونی در ده حس��ن رباط بمس��احت 

989/11 مترمربع
760 آقای حسین س��لمانی فرزند صفرعلی نسبت به 
4/5 دانگ مشاع و خانم زهرا سلمانی فرزند محمد علی 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه در ده 

حسن رباط بمساحت 1171/60 مترمربع
798 آقای داود س��نگ تراش فرزند حج��ت اله و خانم 
خورشید سخائی فرزند نصرت اله باالمناصفه مشاعا 
شش��دانگ یکبابخانه در ده حس��ن رباط بمس��احت 

581/90 مترمربع
شماره فرعی از شماره 78 اصلی واقع در لوشاب

555 آقای تقی زارعیان فرزند زین العابدین ششدانگ 
یکبابخانه در ده لوشاب بمساحت 421 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی 
بید علیا

400 آقای عبدالرضا رحمتی فرزن��د حجت اله و خانم 
زهرا کریم��ی فرزند ابوالقاس��م باالمناصفه مش��اعا 
شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 313/80 

مترمربع
401 آقای غالمرضا هادی فرزند حس��ین شش��دانگ 
قطعه زمین محصور در کوی باغ طاهر بمساحت 650 

مترمربع 
402 آقای غالمرضا هادی فرزند حس��ین شش��دانگ 
قطعه زمین محصور در کوی باغ طاهر بمساحت 650 

مترمربع 
شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی 

بید
239 آقای خیراله کریمی فرزند علی شش��دانگ قطعه 

زمین نیمه محصور در کوی قلعه بلند بمساحت 1199 
مترمربع

شماره فرعی از شماره 110 اصلی واقع در ده موته
 485 آقای صمد نیک بخت فرزن��د رضا و خانم فاطمه 
قاسمی فرزند غالم باالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 3702/94 مترمربع
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه 
کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض 
)واخواهی( داشته باشد نس��بت به آنهایی که تقاضای 
ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی 
دادخواست اعتراض )واخواهی( خود را ظرف مدت )90( 
روز تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارند ضمنا 
معترض بایس��تی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت 
یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تس��لیم 
نماید در صورتی که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی 
اقامه شده باشد طرف دعوی بایستی گواهی دادگاه را 
مشعر بر جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نمایداعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای 
مدت مرقوم تسلیم شود بال اثر است و مطابق ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
و در صورتمجل��س تحدید  قی��د و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این 
آگهی در دو نوبت و به فاصل��ه 30 روز از تاریخ اولین 
نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر می شود. م الف 11605
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/05/31 
حسین نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک میمه
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1394 اداره ثبت اسناد 
و امالک نطنز )نوبت اول(

4/318 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و 
ماده 59 اصالحی آیین نامه مربطه امالکی که تقاضای 
ثبت آنها در سه ماهه اول س��ال 1394 پذیرفته شده و 
امالکی که در آگهی نوبتی قبلی از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هی��ات محترم نظارت ثبت آگه��ی آنها باید 
تجدید گردد مربوط به حوزه ثبتی نطنز به ش��رح ذیل 

آگهی می گردد: 
اول( شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز 

و قرا حومه 
شماره فرعی از 33- اصلی شهر نطنز 

2426- آق��ای عباس عس��گری فرزند اس��معیل علی 
ششدانگ قطعه باغچه بمساحت 331/89 متر مربع 

شماره فرعی از 52- اصلی واقع در وشوشاد 
2093- آقای مهدی میرعبداهلل فرزند احمد شش��دانگ 
قطعه زمی��ن محصور به مس��احت 108/61 متر مربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 6 فرعی 
شماره های فرعی از 127-اصلی واقع در دستجرد 

1214- آقای محس��ن کچویی دستجردی فرزند لطف 
اله نسبت به دو سهم و آقای حسین کچویی دستجردی 
فرزند لطف اله نسبت به سه س��هم و آقای حمیدرضا 
حکمت فرزند حسن نسبت به دو س��هم مشاع از هفت 
سهم ششدانگ یکباب اطاق به مساحت 31/70 متر مربع 
1215- خان��م رضوان خداداد فرزند محمد نس��بت به 
14 سهم مش��اع و آقای محس��ن کچویی دستجردی 
فرزند لطف اله نسبت به 24 سهم و آقای حسین کچویی 
دستجردی فرزند لطف اله نس��بت به 29 سهم مشاع و 
آقای حمیدرضا حکمت فرزند حسن نسبت به 17 سهم 
مشاع از 84 سهم )س��ه دانگ( از 168 سهم ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 167/90 متر مربع. 
شماره فرعی از 129- اصلی واقع در جزن 

866- آقای حسین احمدی فرزند محمد حسن ششدانگ 

یکباب خانه و باغچه به مساحت 1132/90 متر مربع 
دوم( ش��ماره های مربوط به بخ��ش 10 چیمه رود و 

برزرود و قراء حومه 
شماره های فرعی از یک- اصلی واقع در فریزهند 

877- آقای حسین گلزارفر فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف پشت کشور به 

مساحت 398/62 متر مربع. 
905- آقای حسین گلزارفر فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی معروف س��ه دره به مس��احت 

109/09 متر مربع. 
2259- آقای حسین گلزارفر فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
قطعه زمین مغرس درخت بید به مساحت 212/66 متر 

مربع. 
شماره فرعی از 38- اصلی واقع در ولوجرد 

1041- خانم بتول محمدی مقدم ولوجردی فرزند رضا 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 387/60 متر مربع 

شماره فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن 
260- آقای حس��ین قیصرپور هنجنی فرزند شکراله 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/30 متر مربع. 
شماره های فرعی از 165- اصلی واقع در کمجان 

332- آقای علی اکبر حسین زاده فرزند محمد اسمعیل 
شش��دانگ قطعه زمین مش��جر معروف رودخانه به 

مساحت 266/43 متر مربع. 
518- آقای علی اکبر حسین زاده فرزند محمد اسمعیل 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/27 متر مربع که 

5/97 متر مربع آن روی ملک مجاور است. 
668- آقای سید مهدی شمس کمجانی فرزند سید علی 
آقا ششدانگ یکباب خانه تحتانی به مساحت 49/60 متر 

مربع. 
سوم( ش��ماره های مربوط به بخش یازده طرقرود و 

قراء حومه 
شماره فرعی از یک- اصلی واقع در طار 

1655- آقای عنایت اله رفیعی طاری فرزند علی نسبت 

به 5 دانگ و خانم ام البنین تار نظری فرزند حسین نسبت  
به یکدانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه بمساحت 

149/40 متر مربع. 
شماره های فرعی از 37- اصلی واقع در کشه 

706- آقای علی اصغر ش��کیبایی کش��ه فرزند میرزا 
شش��دانگ قطعه زمین محصور به مساحت 605/83 

متر مربع. 
999- آقای حبیب اله عقیلی فرزند میرزا ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 676/50 متر مربع. 
1000- خانم اعظم پریاری فرزند حس��ین شش��دانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 195/10 متر مربع. 
شماره فرعی از 38- اصلی واقع در مرجوران کشه

50- خانم اعظم عقیلی فرزند عزیزاله شش��دانگ قطعه 
زمین مشجر محصور به مساحت 562/64 متر مربع. 

ش��ماره فرعی از 141- اصلی واقع در باغستان پایین 
طرق

1091- آقای محمد جعفر نجفی فرزند عباس سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه باغ محصور و مشجر 
معروف دو رجل بخش آبدر به مس��احت 419/10 متر 

مربع. 
شماره های فرعی از 183- اصلی واقع در میالجرد 

253- آقای منوچهر آزاد میالج��ردی فرزند خلیل آقا 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1323/42 متر مربع. 

465- خان��م بتول رفیع��ی میالجردی فرزن��د ولی اهلل 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 612/90 

متر مربع. 
شماره های فرعی از 193- اصلی واقع در طرق 

4834- خان��م فاطم��ه محمدحس��ینی طرق��ی فرزند 
محمدشش��دانگ قطعه زمی��ن محصور به مس��احت 

190/60 متر مربع 
4835- آقای محمد محمد حسینی طرقی فرزند حسین 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 338/40 متر 

مربع 

4836- آقای ماشااله آقا محمدی طرقی فرزند عزیزاله 
و معصومه آقا محمدی طرقی فرزند شهباز بالمناصفه 
ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 4/18 متر 
 مربع که با پ��الک 4673 فرعی تش��کیل یکباب خانه را 

می دهد. 
شماره فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق 
425- آقای عباس غفاری فرزند میرزا سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 590/31 متر مربع. 

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد  و امالک چنانچه 
شخص یا اشخاصی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراض )واخواهی( داشته باشند بایستی از تاریخ اولین 
نوبت انتش��ار آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نموده و رسید 
دریافت نمایند و برابر قانون معترض بایستی از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ظرف مدت یکماه مب��ادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضایی نموده و گواه طرح دعوی 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و چنانچه قبل از تاریخ 
اولین انتشار دعوایی اقامه شده و در جریان باشد وفق 
ماده 17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی 
به اداره ثبت تس��لیم واال حق او س��اقط خواهد شد و 
اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد 
ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید حدود 
قید و واخواهی نس��بت به آن مطابق با ماده 20 قانون 
ثبت خواهد بود این آگهی در دو نوبت و به فاصله سی 
روز در روزنامه زاینده رود درج و منتشر خواهد شد. 

م الف92 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/05/31 
عباسعلی عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز. 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1394 اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا)نوبت اول( 

4/322بموجب م��اده 11- قان��ون ثبت اس��ناد وماده 
59- اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که در س��ه 
ماهه اول س��ال 1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت یادستوراداری،آگهی آنها باید 
تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر 

آگهی می نماید:
بندالف(

شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
225- شیرین شویخ اهوازی فرزندکاظم:نیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ 217/15 

مترمربع..
3021- ناهیددوالی فرزندمحمدباقر:شش��دانگ یکباب 

خانه به مساحت348/85مترمربع.
5382- احمداباذری شهرضافرزندعلی اکبر:ششدانگ 
یکباب مغازه باس��اختمان تحتانی وفوقانی آن مجزی 

شده از3384به مساحت38/40مترمربع.
8348- فضل ال��ه آبابائی فرزندابوالقاسم:شش��دانگ 
از271ب��ه  ش��ده  مج��زی  خان��ه  یکب��اب 

مساحت193/95مترمربع.
شماره های فرعی از2- اصلی فضل آباد

13301- محمودکارآورکروی��ه فرزندمحمدنس��بت 
به4دان��گ مش��اع ومنی��ژه کارآورفرزندعب��اس 
نس��بت به2دانگ مش��اع از:ش��دانگ یکب��اب خانه به 

مساحت140مترمربع.
13971- روح اله قرقانی پورفرزنداسکندر:شش��دانگ 

یکباب خانه به مساحت137مترمربع.
14296- اکرم رهنمائی کرویه فرزندنعمت اله:ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت101/45مترمربع.
14626- ابوالقاس��م بهبودی فرزندبهبود:شش��دانگ 

یکباب خانه به مساحت100مترمربع.
14640- امیرصالحیان شهرضافرزنداصغر:ششدانگ 
قطعه زمین محصورمجزی ش��ده از7920به مساحت 

124/50 مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی موغان

4958- س��لمان دادخ��واه فرزندحسن:شش��دانگ 
قس��متی ازیکقطعه زمین محصورمح��ل راه متروکه 
ب��ه مس��احت43مترمربع ک��ه ب��ه انضمام قس��متی 
ازپالک519جمعاتشکیل یکقطعه زمین محصورراداده 

است.
4982- یوسف محمدی فرزندمحمود:ششدانگ یکباب 
خانه مجزی شده از1173به مساحت264/43مترمربع.

شماره های فرعی از4- اصلی برزوک آباد
2467- حبیب الهی یگانه فرزندشمشیروکبری بهرامی 
چشمه علی فرزندمحمدحسن باالسویه:ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت110/95مترمربع.
2637- علی صالحی چشمه علی نسبت به5دانگ مشاع 
ومعصومه صالحی فرزندمحمدتقی نس��بت به یکدانگ 
مشاع ز:ششدانگ یکباب خانهبه مساحت123مترمربع.

فرزندمرح��وم  افروزحم��زوی  ج��ان   -2644
ب��ه  خان��ه  یکب��اب  بخش:شش��دانگ  س��یاه 

مساحت194/65مترمربع.
2645- عنایت اله رحیمی رضائی فرزندصفدر:ششدانگ 
قطع��ه زمین پی کنی ش��ده مج��زی ش��ده از2303به 

مساحت177/75مترمربع.
2652- اصغرحاتم فرزندحیدرعلی:شش��دانگ قطعه 
زمین مجزی شده از1905به مساحت352/70مترمربع.

شماره فرعی از28- اصلی محمدیه
75- عباس س��االری فرزندعبدالعلی:ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مس��احت6000مترمربع که بموجب 
رای شماره12363-93/12/10هیئت قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی 
درازاء هشتادونه هزارم حبه مشاع از84حبه هفتدانگ 

درسهم نامبرده مستقرگردیده است.
شماره های فرعی از34- اصلی آب باریکی

16- اش��رف دادورفرزندعلیرضاوحس��ین عل��ی 
دادورفرزندعباس باالسویه:یکسهم مشاع ازسه سهم 

ششدانگ یکدرب باغ.
233- حس��ین هدائی فرزندصادق:س��ه دانگ مش��اع 
ازشش��دانگ قطعه زمین که درحال حاضربه انضمام 
سه دانگ دیگربصورت یکدرب باغ مشجرمحصورمی 

باشد.
شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

2415- البرزش��ریف پیرانی فرزندولی اله:شش��دانگ 
یکباب خانه به مساحت114مترمربع.

2421- زهراتاکی شهرضافرزندعلیرضاوزهره دهقان 
ش��هرضافرزندعلی اکبر باالسویه:شش��دانگ یکباب 

خانهمجزی شده از354به مساحت153/70مترمربع.
محمدجوادواحمدرضاعضدفرزن��دان   -2422
محمدرضاباالسویه:ششدانگ یکباب خانه مجزی شده 

از241به مساحت244/96مترمربع.
2423- علیرضاتاکی شهرضافرزندقدرت اله وفردوس 
آقائی شهرضافرزندفضل اله باالسویه:ششدانگ یکباب 

خانهمجزی شده از241به مساحت286/40مترمربع.
2424- جنت منصف فرزندیحیی:ششدانگ قطعه زمین 
محصورمجزی شده از88به مساحت302/85مترمربع.

2425- اکبرمنص��ف فرزندیحیی وم��ژگان میرطالئی 
فرزندمنوچهرباالسویه:شش��دانگ قطع��ه زمی��ن 
محصورمجزی شده از88به مساحت292/30مترمربع.

شماره های فرعی از72- اصلی دامزاد
موس��وی  زهراس��ادات   -310

فرزندسیددرویشعلی:شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه 
مساحت108/23مترمربع.

481- فرامرزجهانش��اهی فرزندنادر:ششدانگ یکباب 
خانه مجزی شده از380به مساحت112/50مترمربع.

482- س��یروس جهانش��اهی فرزندنادر:شش��دانگ 
یکب��اب خان��ه ک��ه قبال380باقیمان��ده ب��وده ب��ه 

مساحت110/60مترمربع.
بندب(

ش��ماره هائی که درموعدمقررآگه��ی نگردیده وازقلم 

افتاده است.
شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

سیدحمیدرضاوسیدعلیرضاوفرش��ته   -881
السادات ش��ریفی فرزندان سیداکبرباالسویه نسب به 
109/5سهم مش��اع از1942سهم:ششدانگ یکدرب باغ 
مشجرمحصورکه درآگهی نوبتی اولیه نام متقاضیان 
ثبت اولی��ه متعلق ب��ه آق��ای محمداس��معیل رحمتی 
شهرضافرزندحسین نسبت به دودانگ مشاع وبانوعفت 
شفیعی فرزندعلی نس��بت به یکدانگ مشاع ازقلم افتاده 

است اینک آگهی می گردد.
بندج(

امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر ، لیکن 
بواسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده است 
و بموجب آراء هیئت محترم نظارت یا دس��تور اداری 
مس��تند به اختیارات تفویضی هیئ��ت نظارت موضوع 
بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی 

تا اول مهر سال 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:
شماره فرعی از4- اصلی برزوک آباد

2612- اباذرصالح��ی فرزندعوضعل��ی نس��بت ب��ه 
دودانگ مشاع ومریم بربط فرزندعیدی محمدنسبت به 
چهاردانگ مشاع از:ششدانگ یکقطعه زمین محصوربه 
مساحت266/50مترمربع که درآگهی نوبتی اولیه نوع 
ملک اش��تباهایکباب خانه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی 

می گردد.
شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

211- محمدمهدی ومحمدرضافخارفرزندان حیدرعلی 
به ترتیب نسبت به یک دوم سهم مشاع ویک سوم سهم 
مشاع والهه خدادادی فرزندولی اله نسبت به یک ششم 
سهم مشاع از5سهم:شش��دانگ قطعه ملک که نوع ملک 
درآگهی نوبتی اولیه اشتباهاقطعه زمین آگهی گردیده 

اینک تجدیدآگهی می گردد.
395- محمدرضانصیری��ان فرزندعل��ی اکبرنس��بت 
به200سهم مشاع به اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی،سیف 
اله،فت��ح اله، یداله، رس��ول همگی نصیری��ان فرزندان 
نصرال��ه هرک��دام نس��بت به100س��هم مش��اع ب��ه 
اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی ومحمدرضا، ناصرواصغر 
همگ��ی نصیری��ان فرزن��دان محمدعل��ی هرک��دام 
نس��بت ب��ه 28س��هم وچهار-هفتم س��هم مش��اع به 
اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی وصدیق��ه نصیریان فرزند 
محمدعل��ی نس��بت ب��ه 14س��هم ودو-هفتم س��هم 
مش��اع به اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی ومرتضی وکمال 
نصیریان فرزندان حس��ین هرکدام نس��بت به33سهم 
ویکسوم س��هم مش��اع به استثناءبهاءپانزده-شصت 
وچه��ارم اعیانی وزهراوش��هال نصیری��ان فرزندان 
حس��ین هرکدام نس��بت به16س��هم ودوس��وم سهم 
مشاع به استثناءبهاءپانزده-ش��صت وچهارم اعیانی 
وافسرنجاری فرزندمحمدعلی مالک بهاءهفت-شصت 
وچهارم اعیانی ومحسن وحس��ام واحسان نصیریان 
فرزندان رضاهرکدام نسبت به33سهم ویکسوم سهم 
مشاع به استثناءبهاءپانزده-ش��صت وچهارم اعیانی 
ورض��وان مس��اوات فرزندمیرزاحس��ین مالک بهاء 

هفت- شصت وچهارم اعیانی وغالمرضاومحمدمهدی 
فرزندان حبیب اله هرکدام نس��بت به33سهم ویکسوم 
سهم مش��اع به استثناءبهاءپانزده-ش��صت وچهارم 
اعیانی واش��رف وفروزنده نصیریان فرزندان حبیب 
اله هرکدام نسبت به16سهم ودوس��وم سهم مشاع به 
استثناءبهاءپانزده-شصت وچهارم اعیانی از1000سهم 
مش��اع ومحمودواس��کندرنصیریان فرزندان خیراله 
وس��یف اله ورحمت ال��ه نصیریان فرزن��دان نصراله 
باالس��ویه مالک بهاء ثمنیه اعیانی 1000س��هم مشاع 
از2000سهم:ششدانگ یکقطعه ملک دوجریبی که شماره 
فرعی موردثبت دراظهارنامه ثبتی وبه تبع آن درآگهی  
نوبتی به جای 395اشتباها275درج وقیدگردیده است 

که اینک تجدیدآگهی می گردد.
شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا

21- وقف به تولیت مسیح فرشادفرزندجوادبانظارت 
اداره اوق��اف وامورخیری��ه ش��هرضاواداره اوقاف 
وامورخیریه شهرضابتصدی وقف باالسویه:ششدانگ 
شش باب مغازه مشهوربه موقوفه مرحوم درویش علی 
اکبر به مس��احت 378/50 مترمربع که مساحت پالک 
درآگهی نوبتی اولیه اش��تباها378مترمربع قیدگردیده 

اینک تجدیدآگهی می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نسبت به 
امالک و رقبات مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته 
باشد باید از تاریخ انتش��ار اولین نوبت آگهی نسبت به 
آنهائی که تقاضای ثبت ش��ده به شرح ردیف های الف 
وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که طبق آراء 
هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج 
ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواه��ی خود را به 
این اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایست 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این 
اداره گواه��ی تقدیم دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح 
قضائی اخذ وبه این اداره تس��لیم نماید درصورتی که 
قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت 
مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد 
از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت 
اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
درموقع تعیین حدود درصورت مجلس قید وواخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نس��بت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد ش��د.این آگهی نس��بت به ردیف های الف وب 
دردونوبت به فاصله 30 روز ونس��بت به ردیف ج فقط 
یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روز نامه زاینده 

رودچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. 
م الف233 تاریخ انتشار نوبت اول:94/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:94/05/31
 سید مهدی میرمحمدی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا
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رییس جمهوری که 
راننده مسی شد

یک فصل سکونشینی 
 در انتظار یعقوِب 

آسمان آبی

رییس جمهور گابن در س��فر فوق ستاره آرژانتینی بارس��لونا به این کشور راننده 
وی شد.

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا سفری کوتاه را به کشور آفریقایی گابن 
داشت تا یک ورزشگاه را در این کشور افتتاح کند.

 اس��تقبال رییس جمهور گابن علی بونگو، از لیونل مس��ی در فرودگاه و حضور او 
به عنوان راننده فوق س��تاره آرژانتینی در حالی که مردم این کش��ور شاهد این 
 ماجرا بودند، باعث شده است تا حاش��یه های فراوانی پیرامون سفر مسی شکل 

بگیرد.
گفته می شود برای حضور مسی در این کشور رییس جمهور گابن 3/5 میلیون 
یورو پرداخت کرده است. این ستاره 28 ساله  وقتی به کشور گابن وارد شد مورد 
انتقاد شدید رسانه های دنیا خصوصا رسانه های فرانسوی قرار گرفت که عنوان 
می کردند که س��تاره آرژانتینی مهمان یکی از آلوده تری��ن رییس جمهورهای 
آفریقا ،که شدیدا تحت اتهامات فساد مالی و اداری و همچنین نقض حقوق بشر 

قرار دارد، است.

به نظر می رس��د داس��تان یعقوب کریمی دیگر به پایان رس��یده است و 
حضورش در تیم محبوبش یعنی استقالل منتفی است.

یعقوب کریمی، که یک سال دیگر با س��پاهان قرارداد دارد برای حضور 
در اس��تقالل نیاز به رضایت نامه ای داش��ت که در نهای��ت برایش 250 
میلیون تمام می شد؛ اما نه باشگاه اس��تقالل و نه خود این بازیکن حاضر 
 به پرداخت این مبلغ نشدند تا در لیگ پانزدهم کریمی بازیکن سپاهان 

باشد.
از طرفی با توجه به اینکه او در هیچ یک از تمرینات پیش فصل سپاهان 
حاضر نشده است و فرکی هم اعتقاد چندانی به او ندارد احتماال یک فصل 

سکونشینی در انتظار این چپ پای سابقا در بورس خواهد بود. 
پیش از این خلیلیان، مدیرعامل باشگاه س��پاهان هم گفته بود حتی به 
قیمت یک فصل سکونشینی کریمی حاضر نیست او را به صورت رایگان 

در اختیار استقالل قرار دهد.

پول پارو کردن در بهترین لیگ های دنیا

 شماره پیراهن بازیکن را 
من تعیین می کنم 

س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل با بیان اینکه جز من کسی حق 
تعیین شماره پیراهن بازیکنان را ندارد گفت: برخی ها می خواهند 

با شماره پیراهن بازیکنان هم برای ما حاشیه درست کنند.
پرویز مظلومی، با مطلوب خواندن وضعیت استقالل گفت: درحال 
حاضر تا قبل از شروع بازی ها روزی دو جلسه تمرین می کنیم تا 

بتوانیم به شرایط مطلوب دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: مطمئنا تا روز بازی به شرایط صد در صد ایده آل 
نخواهیم رس��ید؛ اما تالش می کنیم تا بتوانیم برای دیدار مقابل 
سیاه جامگان با آمادگی کامل به مصاف این تیم ناشناخته برویم.

سرمربی استقالل درخصوص ش��ناخت از تیم سیاه جامگان نیز 
گفت: با توجه به اینکه ای��ن تیم از لیگ یک ب��ه لیگ برتر آمده 
ش��ناخت کامل از این تیم نداریم و تنها آش��نایی م��ا از این تیم 

بازیکنانی است که در فصل نقل و انتقاالت به این تیم آمده اند.
مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد: دیدار مش��کلی را مقابل این 
تیم خواهیم داشت و تالش می کنیم سه امتیاز این بازی را از آن 
خود کنیم تا در اولین هفته با روحی��ه خوب به هفته های آینده 
 فکر کنیم. وی درخصوص اتفاقاتی که در مورد پیراهن ش��ماره 
هفت استقالل به وجود آمده بود گفت: متاسفانه عده ای به دنبال 
این هستند تا به هر دلیلی برای استقالل حاشیه درست کنند و 

نگذارند که ما با آرامش به کارمان ادامه بدهیم.
سرمربی استقالل تاکید کرد: کسی که شماره پیراهن بازیکنان 
 را تعیین می کند من هس��تم نه دیگران و مطمئن باشید اجازه 
نمی دهم کسی بخواهد برای استقالل حاشیه سازی کند و ما را 

از کار مهمی که در پیش روی داریم به بیراهه ببرد.
مظلومی تاکید کرد: به زودی ش��ماره پیراهن بازیکنان را اعالم 

می کنیم تا دیگر کسی برای حاشیه سازی بهانه نداشته باشد.
سرمربی اس��تقالل با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: از 
تمامی بازیکنانم راضی هستم؛ زیرا آنها تمرینات بسیار خوبی را 
انجام دادند و هر روز تالش می کنند تا بتوانن��د با تمریناتی که 
انجام می دهند با آمادگی کامل پا به بازی های این فصل بگذارند. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در مش��هد کار س��ختی خواهیم 
داشت، اما امیدوارم با حمایت هواداران مان بتوانیم دیدار اول این 

فصل را با پیروزی به پایان برسانیم.

 پیوستن یک پرسپولیسی دیگر 
به صبای قم

سامان آقا زمانی، هافبک سابق سرخ پوشان با صبای قم قرارداد 
بست. در تغییر و تحوالت جدید تیم صبای قم سامان آقا زمانی 
بازیکن 2۶ س��اله سابق تیم فوتبال پرس��پولیس پس از توافق با 

مسووالن باشگاه صبای قم به جمع باشگاه صبا پیوست.
هافبک 2۶ ساله سابق سرخ پوشان ، فصل گذشته در تیم آرارات 
در لیگ فوتبال ارمنس��تان بازی می کرد که در نهایت به صورت 
آزاد به صبا ملحق شد و با این باش��گاه قرارداد یک ساله ای امضا 
کرد.آقا زمانی در فصل ۹2-۹۱ عضو تیم فوتبال پرسپولیس بود 
و برای این تیم ۹ بازی را انجام داد و در نیم فصل به راه آهن رفت 
 و در نیم فصل دوم لیگ برتر ۱2 بازی برای ای��ن تیم انجام داد.

این بازیکن سابقه حضور در تیم های ملی امید، جوانان و نوجوانان 
را دارد و به عنوان یک هافبک دفاعی به صبا ملحق ش��ده است، 

تا بار دیگر زیر نظر علی دایی دوران حرفه ای خود را ادامه دهد.

 شاهکار جدید استقالل در 
نقل و انتقاالت لیگ

آنچه می بینیم خریدی است در حد بسیار معمولی که بسیار بعید 
است باری از روی دوش آبی ها بردارد.پیراهن شماره 8 استقالل 
پس از پیوس��تن ریوالدو، بازیکن برزیلی به جمع آبی پوش��ان به 
این بازیکن رسید. فصل گذش��ته این پیراهن بر تن پژمان نوری 
بود و پیش از آن نیز طی س��الیان زیادی بر ت��ن مجتبی جباری 
بود. اس��تقالل بازیکن جدیدی را به خدمت گرفت��ه که تعریف 
و تمجید های بس��یاری از او می ش��ود. نام این بازیکن بسیار هم 
پرطمطراق است. او را باید از این پس ریوالدو صدا بزنیم، اما نه آن 

ریوالدوی مشهور که با پای چپش جادو می کرد.
این ریوالدویی که استقاللی ها به خدمت گرفته اند با آن ریوالدوی 
شهیر تفاوتی دارد از زمین تا آسمان. ریوالدوی استقالل از سال 
2004 بازی های خ��ود را به صورت رس��می در لیگ برزیل آغاز 
کرده است؛ اما او بازیکن درخش��انی نیست و قطره ای محسوب 

می شود در دریای بازیکنان برزیل.
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بازار نقل و انتق��االت در دنی��ای فوتبال داغ اس��ت و تمام 
رسانه های خبری از پیوستن فالن بازیکن به بهمان باشگاه 
با عقد قراردادی سه یا چهار س��اله خبر می دهند؛ البته این 
قضیه در فوتبال ایران صدق نمی کند.فوتبال از سال ها قبل 
به یک تجارت در جهان تبدیل ش��ده و فهرس��ت منتش��ر 
شده درآمد سالیانه باشگاه ها نشان از این دارد که بعضا چه 
سود سرشاری به جیب مالکان باش��گاه ها می رود.همه این 
موارد منوط به ثبات مدیریتی یک باش��گاه و متعاقبا برنامه 
بلندمدت اس��ت. ام��ا در فوتبال ایران وضع چگونه اس��ت؟ 
اینجا برعکس اروپ��ا و جهان که فقط در م��وارد خاص و در 
خصوص بازیکنان مسن قرارداد یک س��اله می بندند، با هر 
بازیکنی قراردادی یک س��اله بسته می ش��ود.فوتبال ایران 
سال های س��ال اس��ت که از بحران مدیریتی رنج می برد و 
 چاره ای اساس��ی در این خصوص اندیش��یده نش��ده است. 
به عن��وان مثال باش��گاه های پرس��پولیس و اس��تقالل که 
پرطرفدارتری��ن باش��گاه  های ای��ران هس��تند، همچن��ان 
وضعی��ت مالکیتی س��ر در گ��م دارند.ای��ن دو باش��گاه و 
البته دیگر باش��گاه های کش��ور هنوز نتوانس��ته اند مشکل 
حق پخ��ش را حل کنن��د و به همی��ن خاطر درآم��د قابل 
 قبول��ی از ای��ن مجرا ب��ه حس��اب آنه��ا واریز نمی ش��ود. 
 با این اوصاف چرا باید انتظار داشت قراردادها باالی یک سال

 باش��د.این موضوع را باید نوعی بحران تلق��ی کرد؛ چراکه 
اگر چنی��ن نبود کش��ورهای صاحب ن��ام در عرصه فوتبال 
که همواره دیدگاهی تجاری به مقوله جذب بازیکن داشته 
اند، اینگونه اقدام به جذب بازیکن می کردند. مخلص کالم 
اینکه باش��گاه های ایران در این خصوص متضرر می شوند 
و موض��وع درآمدزایی از فروش بازیکن در س��بد آنها خالی 
 می ماند، چون ثب��ات مدیریتی و متعاقب��ا برنامه بلندمدت

 ندارند.

بحران   قراردادهای 
 یک ساله در فوتبال  ایران

 س��پاهان ک��ه هم��واره یک��ی از پرس��روصداترین تیم های 
نقل و انتقاالت فوتبال ایران در س��ال های اخیر بود، امسال به 
شکل کم سابقه ای در این عرصه کم سروصدا ظاهر شد و تنها 

دو بازیکن بزرگسال را به لیست خود اضافه کرد.
عملکرد نقل و انتقاالتی سپاهان در زیر مرور می شود:

ورودی
لئوناردو پادوانی: اولین و مهم ترین خرید س��پاهان در نقل و 
انتقاالت بود. هنوز چیزی از آغاز نقل و انتقاالت نگذشته بود که 
خبر توافق باشگاه اصفهانی با مدافع موفق فصل گذشته نفت 
تهران بر سر زبان ها افتاد؛ هرچند که چند هفته طول کشید تا 

این خبر رسما تایید شود.
حبیب گردانی: این مدافع تبریزی پس از آنکه با تونی اولیویرا به 
مشکل برخورد، تراکتورسازی را به مقصد سپاهان ترک کرد تا از 
تیم نایب قهرمان به قهرمان لیگ نقل مکان کرده باشد. حضور 
او در سپاهان کمک خواهد کرد تا احسان حاج صفی یک خط 

جلوتر و در پست دلخواهش بازی کند.
وحید نجفی: سومین خرید سپاهان برخالف دو نفر دیگر یک 
بازیکن کامال گمنام است. او فصل گذشته با پیراهن مقاومت 

تهران، آقای گل لیگ آسیا ویژن تهران شد.
خروجی

جواهیر سوکای: مهاجمی که با نظر زالتکو کرانچار به سپاهان 
آمد اولین کسی بود که جدایی اش از این تیم قطعی شد. جواهر 
محبوب اصفهانی ه��ا که جایی در برنامه های حس��ین فرکی 
نداشت حتی پیش از پایان فصل هم از این موضوع مطلع بود و 

همان روز آخر لیگ از هواداران خداحافظی کرد.
محمدحسین مرادمند: مدافع جوان س��پاهان که برای لیگ 
پانزدهم مد نظر فرکی نبود، با انتش��ار ی��ک نامه خداحافظی 
احساسی ترین جدایی را با هواداران این تیم داشت. مرادمند 
که با وجود مدافعان میانی سرش��ناس س��پاهان در این تیم 
فرصت بازی پیدا نمی کرد، چاره ای ج��ز جدایی راهش از این 

تیم نداشت.
امیرحسین کریمی: دیگر بازیکن جوان سپاهان بود که در نقل 
و انتقاالت از این تیم جدا شد. این بازیکن که در تیم پرستاره 
سپاهان به ندرت در ترکیب قرار می گرفت برای اینکه بیشتر در 
شرایط مسابقه باشد اصفهان را به مقصد تبریز ترک کرد تا شاید 
با حضور قرضی در گسترش فوالد بیشتر فرصت بازی پیدا کند.

علی احم��دی: ش��اید ب��ا وج��ود مدافعان��ی چ��ون هادی 
عقیل��ی، عبداهلل کرم��ی و لئون��اردو پادوانی ش��انس زیادی 
برای بازی نداش��ت. با این ح��ال جدایی ای��ن مدافع باتجربه 
از این نظر کمی عجیب ب��ود که او به مانند س��ه رقیب دیگر 
ادع��ای کمتری برای حض��ور در ترکیب اصلی را داش��ت و از 
 طرفی برحس��ب نیاز در پس��ت های دیگر نیز ب��ه کار گرفته 
می شد.مارسیو پاسوس: بازیکنی که با یک مصدومیت کهنه به 
سپاهان آمد و جمع دقایق حضورش در زمین برای این تیم به 
زحمت به 20 دقیقه رسید، در پایان فصل خیلی بی سروصدا 

کنار گذاشته شد.
دردس��ر: در آرام تری��ن فص��ل نق��ل و انتقاالت��ی س��پاهان، 
احس��ان ح��اج صف��ی پرس��روصداترین بازیک��ن ای��ن تیم 

بود و آنقدر ب��رای تمدید قراردادش دس��ت نگه داش��ت که 
 قرمزه��ای پایتخ��ت را ب��ه صراف��ت جذب��ش انداخ��ت. 
 حاج صف��ی پ��س از مواجهه ب��ا چراغ س��بز پرس��پولیس و 
در حالی ک��ه از انتقال به یک تی��م اروپایی هم ناامید ش��ده 
 بود، پای ی��ک ق��رارداد جدید ب��ا س��پاهان را امض��ا کرد تا 
 ب��ه ح��رف و حدیث ه��ای پیرام��ون خ��ود پای��ان داده

 باشد.سوژه: مشابه وضعیت محسن مس��لمان با ذوب آهن را 
یعقوب کریمی با سپاهان داش��ت؛ با این تفاوت که داستانش 
ادامه دارتر ش��د و تا همین لحظه هم به صورت قطعی معلوم 
نیست که حضور قرضی او در اس��تقالل برای یک فصل دیگر 

تمدید می شود یا نه.
نقطه ضعف 

در فصل��ی ک��ه س��پاهان بن��ا را ب��ر حف��ظ ش��اکله تیمی 
فص��ل پی��ش گذاش��ته ب��ود حض��ور کمرن��گ در نق��ل و 
 انتقاالت را ش��اید نتوان یک نقط��ه ضعف به حس��اب آورد. 
با این حال، کنار گذاشتن بازیکنانی مثل سوکای و احمدی از 

این تیم با عالمت سوال هایی مواجه است.
نقطه قوت

مهم ترین دستاورد سپاهان در نقل و انتقاالت آن بود که هیچ 
بازیکنی از این تیم برخالف خواست باشگاه جدا نشد. قهرمان 
لیگ چهاردهم تمام بازیکنان موردنظرش را نگه داش��ت تا با 

حفظ اسکلت تیمی فصل گذشته وارد لیگ پانزدهم شود.

سپاهان ناپرهیزی کرد
�مروری بر عملکرد طالیی پوشان اصفهانی در نقل و انتقاالت

لیگ های معتبر فوتب��ال اروپا تا ی��ک ماه دیگر 
یکی پ��س از دیگری آغ��از می ش��ود. پنج لیگ 
اللیگای اسپانیا، لیگ برتر انگلیس، سری آ ایتالیا، 
بوندسلیگای آلمان و لوشامپیونه فرانسه همچنان 
در صدر برترین لیگ های فوتبال اروپا قرار دارند 
و باید بیشترین میزان دستمزدهای داده شده به 

بازیکنان در این پنج لیگ رد و بدل شود.
براس��اس آخرین گزارش ه��ا، میزان دس��تمزد 
هفتگی و ماهانه و البته س��االنه بازیکنان شاغل 
 در ای��ن لیگ ه��ا )غی��ر از ایتالی��ا( ب��رای فصل 
20۱۶ � 20۱5 باز ه��م افزای��ش خواهد یافت. 
حتی بدون این افزایش، بازیکنان ش��اغل در این 
پنج لیگ معتبر فوتبال دنیا، بیشترین دستمزد را 
در مقایس��ه با دیگر بازیکنان شاغل در لیگ های 
مختلف دریافت می کنند. می��زان پول هایی که 
در برخی از این لیگ ها به بازیکنان داده می شود 
بس��یار نجومی و شگفت انگیز اس��ت. در ادامه به 
متوسط دستمزد این پنج لیگ و البته گران ترین 
بازیکنان شاغل در هر یک نگاهی خواهیم داشت.

لیگ برتر انگلیس؛ پولدارترین لیگ دنیا
لیگ برتر انگلیس هم اکنون در رده  بندی برترین 

لیگ ه��ای فوتبال 

دنیا در رده دوم و پایین تر از اللیگای اسپانیا قرار 
دارد، اما از حی��ث پرداخت حقوق ب��ه بازیکنان 
یکه تاز است. متوسط دس��تمزد ساالنه بازیکنان 
لیگ برت��ری دو میلیون و 273 هزار پوند اس��ت 
که مبلغ بسیار باالیی محسوب می شود. از سویی، 
لیگ برتری ها به ازای هر هفته نیز به طور میانگین 
43 هزار پوند درآمد دارند. برخی بازیکنان شاغل 
در این لیگ پولدار در زم��ره پردرآمدترین افراد 
بریتانیایی قرار گرفته اند و همین نش��ان می دهد 
 در لی��گ جزیره چ��ه پول های کالن��ی رد و بدل 
می ش��ود. هم اکنون وی��ن رونی، کاپیت��ان تیم 
ملی فوتبال انگلیس و کاپیتان منچس��تریونایتد 
باالترین می��زان دس��تمزد هفتگ��ی را دریافت 
می کند. او هفته ای 320 هزار پوند از باش��گاهش 
می گیرد که در تاریخ لیگ برتر انگلیس بی سابقه 
اس��ت. ادن هازارد، آنخ��ل دی ماریا و س��رخیو 
آگوئرو دیگر بازیکنانی هستند که در فصل گذشته 
دس��تمزد هفتگی بین 250 تا 300 ه��زار پوند 

داشتند.

جهش بوندسلیگا به رده دوم
لیگی که از دل آن تی��م ملی فوتبال آلمان بیرون 
آمد و قهرمان جام جهانی 20۱4 شد در سال های 
اخیر از همه لحاظ پیشرفت های خیره کننده ای 
تجربه ک��رده اس��ت. بوندس��لیگا که براس��اس 
برنامه ریزی های پیش بینی شده تا پنج سال آینده 
به صدر برترین لیگ های دنیا می رسد، هم اینک 
در زمینه پرداخت حقوق ب��ه بازیکنانش در رده 
دوم پردرآمدترین لیگ ها قرار دارد. بوندسلیگا از 
اللیگا و سری آ بیش��تر به بازیکنان پول می دهد. 
یک میلی��ون و 45۶ هزار پوند می��زان میانگین 
درآمد بازیکنان حاضر در بوندسلیگاست. 28 هزار 
و ۱۱ پوند نیز مبلغی اس��ت که بازیکنان به طور 
میانگین هفتگی دریاف��ت می کنند؛ در حالی که 
در سال های گذشته بوندسلیگا از لحاظ پرداخت 
حقوق به بازیکنان پایین تر از لیگ هایی همچون 
اللی��گا، لیگ برتر، س��ری آ و حتی لوش��امپیونه 

قرار داشت.

گران ترین بازیکنان تاریخ، بیشتر از اللیگا هستند؛ 
و فوق ستاره هایی همانند لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو در این لیگ هفته ای کمت��ر از330 هزار 
پوند دریافت نمی کنند. با این حال میانگین حقوق 
هفتگی بازیکنان اللیگا به طور متوس��ط هفته ای 

77 هزار پوند است.
  جال��ب اس��ت بدانی��د پن��ج بازیک��ن پردرآمد 
بوندس��لیگا که بیش��ترین درآم��د را میان همه 
بازیکنان ش��اغل در لی��گ آلم��ان دارند همگی 
در بایرن مونی��خ بازی می کنن��د. فرانک ریبری، 
فیلیپ الم، باس��تین شواین اش��تایگر )دو هفته 
پیش به منچستریونایتد پیوس��ت(، ماریو گوتزه 
و روبرت لواندوفسکی که همگی در بایرن مونیخ 
بازی می کنند ب��ه ترتیب رده ه��ای اول تا پنجم 
پردرآمدترین بازیکنان ش��اغل در بوندس��لیگا را 
در اختیار دارند. ریبری با درآمد ساالنه ۹ میلیون 

پوند یکه تازه است.
سری آ همچنان در رده سوم

مشکالت مالی از س��ر و کول باشگاه های 
ایتالیایی باال م��ی رود، اما این دلیل 
نمی ش��ود کش��ور چکمه پ��وش و 
لیگش میان س��ه لی��گ پردرآمد 
 فوتب��ال دنی��ا قرار نداش��ته باش��د. 
با تم��ام بحران های مالی چند س��ال 
اخیر فوتب��ال ایتالی��ا، میانگین درآمد 
بازیکنان حاضر در تیم های س��ری 
آ حدود ی��ک میلیون و 3۱3 
ه��زار و ۶8۱ پوند اس��ت. 
25 ه��زار و 2۶3 پوند نیز 
رقمی اس��ت ک��ه میانگین 
درآمد هفتگ��ی بازیکنان س��ری آ را 
نشان می دهد. س��ری آ ایتالیا نسبت 
به درآمدزایی همچنان در رده سوم 
قرار دارد؛ رده ای که س��ال های 
گذشته هم در اختیار داشت. 
اما پردرآمدتری��ن بازیکن 
 س��ری آ ایتالیا کیست؟ 
او کس��ی نیس��ت جز 
نیل��ه ده روس��ی،  دا
هافب��ک تی��م رم که 
هفت��ه ای تقریبا ۱50 
هزار پوند درآمد دارد. 
کارلوس ت��ه وز هم که 
به تازگی از یوونتوس 

 جدا ش��ده و به بوکاجونیورز پیوسته نیز در فصل 
20۱5 � 20۱4 در رده دوم پردرآمدترین ها قرار 

داشت.
جایگاه عجیب اللیگا

اللیگای اسپانیا برترین لیگ فوتبال جهان است، 
 اما عجی��ب این که با وج��ود باش��گاه هایی نظیر 
رئال مادرید، بارس��لونا و اتلتیک��و مادرید جایگاه 
چهارم لیگ هایی را در اختیار دارد که بیش��ترین 
میزان دستمزد را به بازیکنان می پردازد. عجیب تر 
آن ک��ه گران تری��ن بازیکن��ان تاریخ بیش��تر از 
اللیگا هس��تند و فوق س��تاره هایی همانند لیونل 
مسی و کریس��تیانو رونالدو در این لیگ هفته ای 
کمت��ر از330 هزار پون��د دریاف��ت نمی کنند. با 
این ح��ال میانگین پرداخت حقوق ب��ه بازیکنان 
 اللیگایی مع��ادل یک میلی��ون و 2۱3 هزار پوند 

است. 
اللیگایی ه��ا هم به طور متوس��ط هفت��ه ای 77 
هزار پوند می گیرند. مش��خص است چه کسانی 
 درصدر پردرآمدترین بازیکنان اللیگا قرار دارند. 
همان طور که ذکر شد کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی با حقوق هفتگی بین 320 تا 340 هزار پوند، 
پردرآمدترین بازیکنان هس��تند؛ اما س��تاره های 
دیگری همچون اینیس��تا، گودین، بی��ل و بنزما 
 نیز دس��تمزد های هفتگی باالی ۱۹0 هزار پوند 

دارند.
لوشامپیونه هم اوج می گیرد

در نهایت می رسیم به لوش��امپیونه فرانسه که در 
س��ال های اخیر قدرت مضاعفی در فوتبال اروپا 
پیدا کرده اس��ت که بخش عمده ای��ن قدرت به 
باش��گاه های متمولی مانند موناکو و پاری س��ن 
ژرمن برمی گردد. میانگین متوس��ط در این لیگ 
۹87 هزار و ۹33 پوند است و عدد 48 هزار پوند 
نیز به متوس��ط درآم��د هفتگی برمی گ��ردد، اما 
این لیگ س��تاره ای ب��ه نام زالت��ان ابراهیموویچ 
 دارد که جزو پنج بازیکن پردرآمد دنیا به ش��مار 

می رود.
زالتان هفته ای 2۱0 هزار پوند دستمزد دارد که 
در میان بازیکنان شاغل در لوشامپیونه بی سابقه 
اس��ت. البته س��تاره های دیگر پاری س��ن ژرمن 
نظیر ادینس��ون کاوانی اهل اروگوئه و همچنین 
داوی��د لوئیز برزیل��ی نی��ز ج��زو پردرآمدترین 
بازیکنان ش��اغل در لیگ فرانس��ه هس��تند. این 
لیگ در س��ال های اخیر از حیث پرداخت حقوق 
به بازیکن��ان افزایش قابل توجه��ی به خود دیده 
اس��ت و با توجه به تزریق س��رمایه های چند صد 
میلیون دالری به باشگاه های فرانسوی باید گفت 

لوشامپیونه اوج گرفته است.

سرخابی ها

مالقات هدایتی و جادوگر
حس��ین هدایتی با انتش��ار عکس��ی در کنار علی کریمی، برای 

هواداران پرسپولیس درد دل کرد.
او ابتدا از فاصله گرفتن گفته، اما در انتهای متنش نش��ان داده 
نمی تواند از پرس��پولیس و هوادارانش دور باشد. نه که نخواهد، 
نمی تواند!وقتی مي ش��ود دقایق عمرت را ب��ا آدم ه�ای خوب 
 بگذرانی چرا باید لحظه ه�ایت را ص��رف آدم ه�ایی کنی که با 
دل ه�ای کوچک شان مدام درگیر حس��ادت ه�ا و کینه ورزی 
 بچه گانه اند ... یا م��دام برای نبودنت، ب��رای خط زدنت تالش 

مي کنند؟

از لنز دوربین
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آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1394 ثبت اسناد 
وامالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان)نوبت اول(

4/319 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 
59  اصالحي آئین نامه مربوطه ، امالکي که در سه ماهه 
اول س��ال 1394 تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و 
امالک  زواره پذیرفته شده و همچنین امالکي که طبق آراء 
هیئت محترم نظارت ثبت ، آگهي آنها باید تجدید گردد به 

شرح ذیل آگهي مي گردد:
الف ( امالکي که اظهارنامه آنها در سه ماهه اول سال 1394 
تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف منظور گردیده است :

دهستان گرمسیر                                                                                
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:

168- خانم زهرا اختری زواره فرزند عبدالحسین دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه ششدانگ بمساحت 416/90 

متر مربع.

2287- آقای سیدمحمدعلی کاظمی طباطبائی زواره فرزند 
میرزاهمایون چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکقطعه 

زمین مزروعی ششدانگ بمساحت 1531 متر مربع.
ب( امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتش��ر و 
لکن بواسطه اشتباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده و 
بموجب آراء هیأت محترم نظارت یا دستور اداري مستند 
به اختیارات تفویضي هیأت نظارت موضوع بندهاي 385 
و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 

65 منجر به تجدید آگهي شده است : 
دهستان گرمسیر                                                                                

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
1614- خانم بتول ش��اهمرادی فرزند حس��ن ششدانگ 
یکقطعه ملک مزروعی خریداری مع الواسطه از سیدعلی 
شیخ زاده که قباًل تحت پالک 1678 اظهار وآگهی شده بود.
1677- آقای حس��ن ناجی زواره فرزند علی مدد وآقای 
ناصر ناجی زواره فرزند حس��ن وخانم محبوبه زارعی 

فرزند ابراهیم تمامت نوزده سهم ششدانگ یکقطعه ملک 
مزروعی به نسبت حسن شش سهم وناصر یازده سهم 
ومحبوبه دو سهم مش��اع که قباًل تحت پالک ثبتی 1614 

اظهار وآگهی شده بود .
1678- آقای سیدعلی شیخ زاده زواره فرزند سیدمحسن 
ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی که قباًل تحت پالک 1612 

اظهار وآگهی شده بود.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد وامالک و ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج 
در این آگهي واخواهي داشته باش��د باید از تاریخ اولین 
نوبت انتشار آگهي نسبت به امالکي که در ردیف )الف( مي 
باشد به مدت  90 روز و نس��بت به ردیف )ب( به مدت 30 
روز دادخواست واخواهي خود را کتبًا به این اداره تسلیم 
نموده و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترض ثبتی ظرف م��دت 30 روزاز تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم  دادخواست 

به مرجع ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید ، ضمنًا گواهي طرح دعوي که 
پس از انقضاء مهلت قانوني واصل ش��ود بال اثر بوده و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د . ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت ، حقوق 
ارتفاقي در موقع تعیین ح��دود و در صورتمجلس قید و 
واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حدود 
و حقوق ارتفاقي مطابق م��اده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبت 
پذیرفته خواهد شد . این آگهي نسبت به امالک ردیف )الف( 
در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهي 
و نس��بت به ردیف )ب( فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 

رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد .م الف641
تاریخ انتشار نوبت اول :        01 /  05  / 1394                                                                                                                                       
تاریخ انتشار نوبت دوم :       31/  05 / 1394                                                                                                      

ذبیح اله فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

تحدید حدود اختصاصی
4/464 شماره صادره: 1394/04/67635 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
س��رجوبه معروف جنب طاحونه وقفی پایین وشوشاد پالک ش��ماره 754 فرعی از 
شماره 52- اصلی واقع در وشوشاد جزء بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام مصطفی میرعبداله فرزند عباس و غیره در جریان ثبت اس��ت و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
94/06/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 100  تاریخ انتشار: 

94/05/01 عباسعلی عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز. 
آگهی مزایده

4/378 شماره نامه: 9410113766800320 شماره پرونده: 9309980352501018 
شماره بایگانی ش��عبه: 930255 اجرای احکام ش��عبه 25 دادگاه عمومی و حقوقی 
)خانواده( اصفهان در نظر دارد در خصوص کالس��ه 930255 ح ج 25 له خانم زهرا 
یزدانی علیه آقای مراد عرب جعفری محمد آبادی به خواس��ته اصل مهریه و هزینه 
دادرس��ی جلس��ه مزایده ای جهت فروش 6 دانگ آپارتمان به آدرس خ جی خ شهید 
رجائی انتهای بهار 6 بن بست میخک مجتمع قائم طبقه دوم واحد جنوبی دارای سند 
چاپی 885582الف 81 ذیل شماره 41744 در صفحه 26 دفتر 231 محلی بخش 5 ثبت 
اصفهان و سند چاپی 885581 الف 81 ذیل ش��ماره 41743 در صفحه 23 دفتر 231 
محلی بخش 5 نسبت به 6 دانگ پالک 1662-1657-15202 ثبت  و صادر شده است 
و به موجب سند قطعی 86873 مورخه 1392/06/04 دفتر خانه 62 بنام محکوم علیه 
منتقل و به موجب سند رهنی 78440 مورخه 1389/08/27 دفترخانه 62 اصفهان در 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزی اصفهان می باشد که حسب مکاتبه 1394/04/04 بانک 
مذکور مانده بدهی تا آن تاریخ را 206281288 ریال اعالم نموده اس��ت و با مزایده 
با حفظ حقوق بانک موافقت نموده است و به صورت یک باب آپارتمان در طبقه دوم 
سمت حیاط اسکلت بتونی کف سرامیک دیوارها نقاشی شده کابینت آشپزخانه فلزی 
سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن دیواری سرمایش کولر آبی با قدمت 10 ساله به 
مساحت 69/23 متر مربع به انضمام 6/14 متر مهتابی و به انضمام 1/96 متر انباری 
که با توجه به جمیع محتویات پرونده 2110000000 ریال ارزیابی شده و هم اکنون 
در تصرف محکوم علیه و تا مبلغ 1200000000 ریال مس��تثنیات دین محکوم علیه 
است و الباقی در حق محکوم لها توقیف و حسب توافق طرفین مورخه 1394/04/15 
کل شش دانگ به مزایده رفته و تسویه مطالبات بانک به نسبت مساوی به عهده طرفین 
می باشد را برگزار نماید طالبین می توانند جهت بازدید 5 روز قبل در محل از ملک دیدن 
کرده و جهت شرکت در مزایده در تاریخ 1394/05/15 ساعت 9/30 در دفتر این اجرا 
واقع در اصفهان خ شهید نیکبخت 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری سمت راست 
س��اختمان اجرای احکام طبقه 2 واحد 4 حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع 
و برنده کس��ی خواهد بود باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد مبلغ تصویبی را به 
حساب سپرده واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود. م الف11107 دفتر اجرای 

احکام شعبه 25 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
مزاده اموال غیر منقول

4/377 شماره نامه: 9410110372400032 شماره پرونده: 910998035140043 
شماره بایگانی شعبه: 930098 اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در 
نظر دارد در پرونده کالسه 930098 ج ح 14 له خانم زهره لنجانیان و علیه 1- رسول 
لنجانیان به نشانی اصفهان، خ کاوه، خ ابوریحان، ک مهرانگیز، پالک 124 ، 2- زینب 
لنجانیان 3- مرضیه لنجانیان 4- مریم لنجانیان 5- فخری لنجانیان 6- فاطمه لنجانیان 
7- ناهید لنجانیان همگی با وکالت آقای پرویز داوری به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، 
نبش خیابان سپهبد قرنی، ساختمان میالد نور، طبقه سوم، دفتر محمودی، به خواسته 
تقسیم ترکه جلسه مزایده ای در روز پنجش��نبه مورخ 1394/05/15 ساعت 10-11 
در محل اجرای ش��عبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ ش��هید نیکبخت، 200 متر بعد 
از ساختمان مرکزی )به طرف شیخ صدوق( س��اختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه 
سوم، واحد 6 برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از اموال 
واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 
حداقل 10 درصد از مبلغ فروش را به همراه داش��ته باشند. برنده مزایده فردی است 
که باالترین قیمت را ارائه دهد. اموال طبق نظر کارشناس عبارت اند از: 1- پالک ثبتی 
15177/2639 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خ کاوه، خ ابوریحان بیرونی، 
نهر شاه پسند، جنب تاکسی تلفنی سالم که طبق کارشناسی پالک فوق به صورت یک 
قطعه زمین به مساحت 192/81 متر مربع عرصه فاقد دیوارکشی اعیانی و انشعابات 
می باشد. کاربری آن باید از شهرداری منطقه استعالم گردد. که با توجه به موارد فوق 
و موقعیت و کلیه عوامل ارزش ششدانگ مبلغ 5/600/000/000 ریال برآورد گردیده 

است. م الف11110 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوق اصفهان. 
تحدید حدود اختصاصی

1394 نظ��ر ب��ه اینک��ه شش��دانگ  /04 4 ش��ماره ص��ادره: 61424/ /227
قطعه زمین مش��جر پالک ش��ماره 1346 فرع��ی از ش��ماره 71- اصل��ی واقع در 

نام سرش��ک جزء بخش 9 حوزه ثب��ت نطنز ک��ه طبق س��وابق و پرون��ده ثبتی به 
آقای عباسعلی دیداری سرشکی فرزند محمود و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
94/6/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف84  تاریخ انتشار: 

94/05/01 عباسعلی عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

4/518شماره ابالغیه: 9410100350604008شماره پرونده: 9409980350600303 
شماره بایگانی شعبه:940339 خواهان خانم زهرا مهوری حبیب آبادی و سیروس 
هاشم زاده با وکالت آقای باقر روزبهانی دادخواستی به طرفیت خواندگان لیال زائدی 
وسمیه بت شکن چهلخانه به خواسته دستور موقت و ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه4  اتاق شماره430  ارجاع و به کالس��ه 9409980350600303ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن1394/07/06 و ساعت 00: 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان 

بودن خوانده لیال زائدی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 11619شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/519شماره ابالغیه: 9410100350604072شماره پرونده: 9409980350600330 
شماره بایگانی شعبه:940370 خواهان موسسه مالی و اعتباری عسکریه با وکالت 
آقای یاسر شیروانی زاده دادخواس��تی به طرفیت خواندگان آقایان سید علی محمد 
ناجی و س��ید علیرضا فوالدگر و علی رمضانی و محمد حسین نورچیان به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت.... تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه4 اتاق شماره430 ارجاع و به کالسه 
 9409980350600330ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن1394/07/07 و س��اعت

30: 11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد.م الف:11617 ش��عبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان

 اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/529 در خصوص پرونده کالسه 94-641 خواهان میالد صدری دادخواستی مبنی 
 بر مطالبه به طرفیت سیف اله عبداله زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز
 سه شنبه مورخ 94/06/10 ساعت 8/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.  م الف11676 مدیر دفتر ش��عبه 11 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/527در خصوص پرونده کالسه 94-642 خواهان میالد صدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سیف اله عبداله زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 94/06/10 س��اعت 9 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف11675 مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/526در خصوص پرون��ده کالس��ه 94-134  ش ح خواهان ج��واد کاردان پور 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- س��حر عظیم زاده 2- امید ایزدپرس��ت 
تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز مورخ 94/06/07 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود.  م الف11664 مدیر دفتر ش��عبه5 مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف

 اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/528 در خصوص پرونده کالسه 430/94 خواهان امین اخوان شریف دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت کریم باقری خولنجانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/06/10 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف 11667 مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/530در خصوص پرونده کالسه 94-677 ش 8 خواهان مهدی رسولی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ین لونی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 94/06/08 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف11646 مدیر دفتر شعبه8 مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان.

ابالغ وقت رسیدگی
4/531در خصوص پرونده کالسه 94-633 خواهان محمد حافظ فرقان دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت 1- مریم کیانی 2- س��ید رضا حسینی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 94/06/10 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف11639 

مدیر دفتر شعبه33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان.

ابالغ وقت رسیدگی
4/532در خصوص پرونده کالسه 94-659 خواهان رضا عابدی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمدرضا مصطفیء 2- فریبا بلوچستانی تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 94/06/04 ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف11640 

مدیر دفتر شعبه14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/533در خصوص پرونده کالسه 94-601 خواهان حسن شیخ فرشی دادخواستی 
مبنی بر استرداد طال به طرفیت سعید محسنی تبریزی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 94/06/18 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف11681مدیر 

دفتر شعبه12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/534در خص��وص پرونده کالس��ه 94-36 خواه��ان محمدج��واد فضائلی پور 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت امین احمدی فر تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 94/06/15 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، رو به 
روی مدرس��ه نیلی پور، جنب س��اختمان صبا، پالک 57، کد پس��تی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف11648 مدیر دفتر شعبه6 شورای 

حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/535 در خصوص پرونده کالسه 94-670 خواهان عذرا رحیمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت امیر حس��ین ریاحی پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/06/14 ساعت8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف11647مدیر دفتر شعبه8 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/536در خصوص پرونده کالسه 94-509 ش4 خواهان فرزانه محمدی با حضانت 
فاطمه قجاوند دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت فضل اله قجاوند تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخ 94/06/11 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان ارباب،مجتمع شماره 1 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف11635 

مدیر دفتر شعبه4 شورای حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/537 در خصوص پرونده کالس��ه 94-275 خواهان علی خدا بخشی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت هوشنگ موزرمنی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/07/08 ساعت16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.  م الف11636مدیر دفتر شعبه16 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/538در خصوص پرونده کالس��ه 94-298 خواهان ثریا میرگماری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خسارت ناش��ی از تصادف به طرفیت زهرا زارع تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/06/14 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، 
رو به روی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57، کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 20شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف11637 مدیر دفتر شعبه20 شورای 

حل اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/539در خصوص پرونده کالسه 94-634 خواهان علی مرادی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت رحمت اله معینی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 94/06/14 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد، اول ارباب، رو به روی مدرسه نیلی 
پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57، کد پس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
 اصفهان شعبه 13ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائ��م را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف11641 مدیر دفتر ش��عبه13 شورای حل 

اختالف اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/540شماره ابالغیه:9410100354301351 شماره پرونده:9309980362700520 

شماره بایگانی ش��عبه:930529 خواهان شاکی حسین اسدی ش��کایتی علیه متهم 
ابوالفضل پناهنده فرزند علی به خواس��ته توهین به اش��خاص عادی و افتراء تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان)117 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره138  ارجاع و 
به کالس��ه9309980362700520 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/14و 
ساعت 30: 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 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 نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 
گردد. م الف:11609 لیال مظاهری- شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 

جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

4/541شماره ابالغیه:9410100354001965 شماره پرونده:9409980364600269 
شماره بایگانی شعبه:940412 خواهان/ شاکی سبحان کیواندریان دادخواستی به 
طرفیت خوانده/ متهم ابوالفضل س��لطانی به خواس��ته ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)114 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع 
و به کالسه 9409980364600269ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/11و 
ساعت00: 10تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 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:11608 شعبه 114 علی کیانی- دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

4/542شماره ابالغیه:9410106825302500 شماره پرونده:9409986825300161 
شماره بایگانی ش��عبه:940198 خواهان/ شاکی بهروز عس��گریان دادخواستی به 
طرفیت خوانده/ متهم اصغر کاش��ی و مرتضی مطاع به خواس��ته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خس��ارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
ارجاع و ب��ه کالس��ه 9409986825300161ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 
1394/06/23و ساعت9:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی ازجراید 
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 رس��یدگی حاضر گردد.م الف: 11629 اسماعیل صادقی 

هاردنگی-شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/543شماره ابالغیه: 9410106825302499شماره پرونده:9409986825300160 
شماره بایگانی شعبه:940197 خواهان/شاکی خدارحیم حاتمی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم مرتضی مطاع و اصغر کاش��ی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان ارجاع و به کالسه 
9409986825300160 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/6/23و ساعت9:30 
تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر 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:11628 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/544شماره ابالغیه: 940106825302501شماره پرونده: 9409986825300162 
شماره بایگانی شعبه:940199 خواهان/شاکی منوچهر بهرامی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم مرتضی مطاع و اصغر کاش��ی به خواس��ته مطالبه خسارت و مطالبه 
خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 31دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان ارجاع و 
به کالسه9409986825300162 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1394/06/23 و 
ساعت9:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/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 رس��یدگی حاضر گردد.م الف: 11627ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/501  در خصوص پرونده کالسه 94-455 خواهان اکبر چلمقانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مهدی یخچالی، عباس بهارفر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز مورخ 94/06/04 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبه روی مدرسه 
نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان، شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود.  م الف11660 مدیر دفتر ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف 

اصفهان. 
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سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

انس��ان در طول حیات خود مراحل مختلفی را طی می کند که 
بی شک ازدواج یکی از مهم ترین آنهاست. از آنجا که هر اتفاق مهم، 
آداب و رسوم مخصوص به خود را دارد، مراسم ازدواج نیز دارای 
آیین ویژه ای اس��ت که با توجه به فرهنگ و تاریخ هر سرزمین 
ممکن اس��ت تغییرات اندکی در نحوه اجرای آن صورت بگیرد. 
اگرچه بیشتر این رسوم دارای معانی و مفاهیم باارزش هستند، 
اما برخی از آنها چنان عجیب و غیرقابل باورند که با هیچ منطقی 

نمی توان برای آن دلیلی پیدا کرد. 
آوازخوانى،جریمهدامادودستشویىنرفتن 

مردم تیدونگ کشور مالزی رسوم جالبی درازدواج دارند .برخی 
از این رس��وم چنان بی همتاس��ت که به غیر از مال��زی در هیچ 
 نقطه دیگری از جهان دیده نمی شود . برای مثال در یکی از این 
آیین ها، داماد تا زمانی که چندین آواز عاشقانه و دلربا برای عروس 

نخواند، اجازه دیدن چهره او را ندارد ! 
 پ��س از اج��رای مراس��م آوازخوان��ی توس��ط دام��اد، 
پ��رده ای ک��ه در می��ان آنه��ا ق��رار گرفت��ه ب��ود ب��اال رفته و 
دام��اد م��ی توان��د چه��ره معش��وق خ��ود را ببین��د. گرچ��ه 
 بیش��تر رس��وم ازدواج در مال��زی جالب ب��ه نظر می رس��ند،

اما درمقابل برخی از آنها بسیار دور از ذهن و آزاردهنده اند .
 ب��رای مث��ال طب��ق یک��ی ازای��ن آداب، ع��روس در دوران 
نامزدی اش حق بیرون رفتن از خان��ه را ندارد، هرچند که مدت 
نامزدی طوالنی باشد! یا این که اگر به طور کامال تصادفی، قبل از 
شروع مراسم اتفاقی رخ دهد که باعث دیر رسیدن داماد به مراسم 
شود، وی موظف به پرداخت جریمه های سنگین از جمله طال و 

جواهرات خواهد شد .
 و اما نا معقول ترین رس��م م��ردم مال��زی در ازدواج مربوط به 
دستشویی نرفتن عروس و داماد است که براساس آن زوج جوان 

به مدت سه شبانه روز حق رفتن به دستشویی را ندارند !
مردم تیدونگ رعایت نکردن آن را مساوی با بدبیاری های بسیار 
در زندگی می دانند. به همین دلیل چن��د نفر را برای مراقبت از 
آنها در خانه شان می گمارند و غذای کمی به آنها می دهند تا در 
این مدت نیازی به دستشویی پیدا نکنند. سرانجام پس از اتمام 
روز سوم مراقب ها به دنبال کار خود می روند تا زوج جوان پس از 

حمله به دستشویی به زندگی عادی خود بازگردند.
شکستنظروف،دزدیدنعروسوکندهبرون

آلمان یکی از پیشرفته و توسعه یافته ترین مناطق جهان است، 
اما با این وجود، هنوز هم در گوشه و کنار آن گهگاه آداب و رسوم 

عجیبی به خصوص در ازدواج به چشم می خورد.
یکی از قدیمی ترین رس��وم ازدواج در آلمان این است که فامیل 
عروس و داماد قبل از مراسم، تعداد زیادی ظروف را می شکنند 
و س��پس عروس و داماد بیچاره را مجبور به جم��ع کردن همه 
 آنها می کنن��د . بنابر اعتقادات م��ردم بومی، ع��روس و داماد با 
جمع کردن ظروف شکسته به اتفاق یکدیگر، درحقیقت خودشان 
را برای مش��کالتی که در آینده ممکن است در زندگی مشترک 
ش��ان به وجود بیاید آماده می کنند. براس��اس باور مردم، به جا 

آوردن این آیین برای زندگی زوج جوان خوش یمن خواهد بود.
از دیگر رس��وم عجیب ازدواج در این کشور عروس دزدی است! 
طبق این رسم، در بسیاری از روستاهای آلمان تعدادی از دوستان 
نزدیک، قبل از شروع مراسم ازدواج، عروس را دزدیده و در جایی 

پنهان می کنند .
 س��پس داماد بیچاره برای یافتن عروس باید همه ج��ا را زیر و 
رو کند. طبق این رس��م عجیب، جستجو همیش��ه از یک قهوه 
خانه شروع می ش��ود و داماد، افراد حاضر در قهوه خانه را به یک 
نوشیدنی مهمان می کند و پس از آن همگی در یافتن عروس او 

را یاری می کنند .
عالوه بر اینها رس��م دیگری برای عروس و داماد وجود دارد که 
بیشتر ش��بیه به آمادگی برای س��ربازی می ماند تا ازدواج . نام 
این رس��م »کنده برون « اس��ت !کنده برون در اصل به منظور 
 ارزیابی مهارت های جسمانی عروس و داماد طراحی شده است.

بنابر این رسم خنده دار پس از اتمام مراسم عقد، عروس و داماد 
باید یک کنده بزرگ درخت را به کمک یکدیگر و تنها با دس��ت 

راست شان اره کنند .
در نهایت اگ��ر آنها به خوب��ی از عهده اجرای ای��ن آیین برآیند، 
 مشخص می ش��ود که زندگی زناش��ویی خوبی خواهند داشت، 
 و درغیراین ص��ورت، احتمال این ک��ه در آینده زندگی ش��ان 

به مشکل بربخورد، زیاد است.
کثيفکردنعروسدراسکاتلند

مردم اسکاتلند در بسیاری از موارد ش��بیه به اروپاییان هستند، 
گرچه در این میان تفاوت هایی نیز در میان فرهنگ آنان وجود 
دارد. در مراسم ازدواج آنها رسمی رواج دارد که به » سیاه کردن 
عروس« معروف اس��ت و متاس��فانه بخش��ی از آیینی است که 
قبل از عروس��ی انجام می شود. در این رس��م دوستان عروس با 
 پرتاب مواد فاس��د و گندیده به طرف نوعروس او را شگفت زده 
می کنند! این مواد هرچیز خرابی می تواند باش��د؛ از شیر فاسد 

که در یخچال از ش��دت خرابی رنگش به س��یاهی تبدیل شده 
تا قیر. آنها با ای��ن کار به عروس کمک می کند ت��ا با تحمل این 
س��ختی بداند با اتفاقاتی که در زندگی آین��ده اش رخ می دهد 
 چگونه برخورد کن��د، چراکه برای او هیچ چی��ز تحقیرآمیزتر و 
ظالمانه ت��ر از این کثی��ف کاری آن هم در نزدیکی روز جش��ن 

عروسی نخواهد بود.
اما با این حال با توجه به باور اس��کاتلندی ها س��ختی هایی که 
 عروس ب��رای تمیز ک��ردن و شس��تن این کثیفی ه��ا متحمل 
می شود در برابر مشکالتی که یک زن اس��کاتلندی باید بعدها 
 در زندگی اش با آنها دس��ت و پنجه نرم کند کاربزرگی نیس��ت.

جالب تر از همه این است که برخالف تصور همه ما عروس نه تنها 
از اجرای این مراسم ناراحت نمی شود، بلکه به شکلی باورنکردنی، 

شگفت زده و خوشحال نیز می شود.
بهآبزدنعروس

مردم تایلند معتقدند آب مظهر پاکی و روشنایی است و بدبختی 
و تباهی را از زندگی دور می کند. بر همین اس��اس، جشن های 
مختلفی در تایلند بر پایه آب برگزار می شود. برای مثال در آغاز 
 س��ال نو، مردم این کش��ور یکدیگر را خیس می کنند تا سالی 
پر برکت و پاک داشته باشند. این مایع حیات به قدری برای مردم 
تایلند قداس��ت دارد که حتی از آن در برخی از رسوم ازدواج نیز 

بهره برده اند .

در یکی از این آیین ها، تمامی نو عروس ها در ابتدای زندگی خود 
وارد آب می شوند تا وفاداری شان را به همسر خود نشان دهند. 
مردم این کش��ور معتقدند با انجام گرفتن این کار، روح و جسم 
عروس شستشو می شود. نکته مهم این رسم اینجاست که حتما 
این کار باید در رودخانه های دارای آب زالل انجام شود و استفاده 
از آب های راکد یا حوض دست ساز درست نیست.گرچه این کار 
باعث از بین رفتن جلوه لباس و آرایش عروس های تایلندی می 
شود، اما اهمیت این آیین و تاکید مردم این کشور بر اجرای این 
رسم، باعث ش��ده تا اکثر خانواده ها تن به آن داده و عروس را با 

لباس خیس راهی خانه بخت کنند.
شيوناجباری

 در ط��ول تاریخ م��ردم جه��ان آیین ه��ای متن��وع و عجیبی 
 داش��ته اند ک��ه البته ب��ا توجه ب��ه فرهن��گ چینی ه��ا اغلب 
عجیب ترین ها مختص آنهاس��ت. اما چیزی ک��ه در این بخش 
مدنظر ماست یک رسم باورنکردنی است که براساس آن عروس 

هنگام برگزاری مراسم عروسی اش باید گریه کند!
این رسم که در ایالت » سیچوآن « مرس��وم است در طول قرن 
17 طرفداران زیادی داشته و تا سال 1911 نیز اجرا شده است. 
طبق این رسم، عروس در مراسم عروسی اش باید گریه کند؛ در 
غیر این صورت افراد حاضر در مجلس از او به عنوان فردی ضعیف 

یاد می کنند.

عجایب رسوم ازدواج
حقیق��ت   کت��اب  ب��اغ    
»گزی��ده حدیقه الحقیقه حکیم 
س��نایي«گزیده داس��تان هاي 
منظوم  فارس��ي توسط شرکت 
سهامي کتاب هاي جیبي وابسته 
به موسسه انتش��ارات امیرکبیر 

انتشار یافته است.
مقدمه ، در توحی��د باري تعالي ، 
 اندر معرفت ، اندر وحدت و تنزیه 
حق تعالي، گوران و فیل ، حکایت، 
در اتصال به حق تعالي و تقدس، 

 در نعت پیامبر اکرم  )ص (،  ستایش امیرالمومنین علي ابن ابي طالب  )ع(، 
ش��هادت امیرالمومنین  )ع  (، در س��رزنش دوس��تداران آل ابوسفیان ،  در 
ستایش حسن بن علي  )ع  (، شهادت حس��ن بن علي  )ع  (، در مناقب امام 
حسین بن علي  )ع  (،شهادت حسین بن علي  )ع  ( و همچنین در مذمت اهل 
تعصب و نصیحت فرق مختلف اسالمي عناوین اصلي کتاب حاضر را تشکیل 
مي دهند. شرکت سهامي کتاب هاي جیبي در پیشگفتار خود بیان مي کند 
که بي گمان جایگاه واقعي انسان را دانایي و اندیشه اش مشخص مي سازد. 
این ناشر مي افزاید هر قدر که دانش و تعریف انسان از خود ، هستي و هستي 
 بخش دقیق و کامل باشد و بتواند سلوکي روشمند و منشي درپیوسته بامدار 
هستي،  براي خود استوار کند ،توانسته آیینه جان را در برابر تابش خورشید 
حقیقت وجود پیراسته تر و شفاف تر سازد و شعاع بیشتري از حقیقت را بازتاب 

دهد و این جایگاه جز براي دانایان و اندیشه وران نیست.
نویس��نده در مقدمه کتاب خود بیان مي کند که حدیقه الحقیقه نخستین 
منظومه عرفاني در زبان فارسي است که اندیشه هاي عارفانه از قرن چهارم 
هجري در شعر آن روزگار منعکس ش��ده و سخنان بزرگاني چون ابوسعید 
 اباالخی��ر و خواجه عبداهلل انص��اري و عین القضاه همدان��ي و احمد غزالي ، 

گاه صورت منظوم پیدا کرده است .
یوس��فعلي میرش��کاک، ادامه مي دهد که حکیم س��نایي غزن��وي اولین 
ش��اعري اس��ت که نه تنه��ا قصای��د و غزلی��ات قلندران��ه مي س��راید و 
اصطالحات صوفیانه را در ش��عر خ��ود وارد مي کند و به طور گس��ترده  و 
چش��مگیر بابي را در س��خن منظوم باز مي کند که به تعالي ش��عر فارسي 
مي انجام��د و عطار و مول��وي و حافظ را ب��ه آنچنان اوجي مي رس��انند که 
در فرهنگ جه��ان بي نظیر اس��ت . وي تاکی��د مي کند که ص��رف نظر از 
 قصاید بلند و غزل هاي ش��ورانگیز جناب ابوالمجد مجدودبن آدم سنایي، 

 حدیقه الحقیقه یکي از شاهکارهاي ادب فارسي است.

   

باغحقيقت

معرفىکتاب

 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031

تخيلکودکانراچگونهتقویتکنيم؟
چند سال اول زندگی کودک بسیار مهم اس��ت .همه کارهایی که با کودک نوپا 
 انجام می دهید از قبیل آواز خواندن، بازی کردن و  ... مغز کودک ش��ما را رشد 

می دهد. 
تش��ویق فرزندان به فعالیت های محرک می تواند ارتباطات زی��ادی را در مغز 
ایجاد کند. ب��ا تکرار این اتصاالت، ش��بکه هایی در مغز ایجاد می ش��ود که به او 
اجازه فکر کردن و یادگی��ری می دهد. این زمان مهمی در رش��د ذهنی کودک 
 نوپای شماست و شما با تشویق او به استفاده از تخیل، مسیر تخیل را به او نشان 

می دهید.
چطوراینکارراانجامدهيد؟

 با خواندن کتاب ه��ای تصویری درباره افراد ناآش��نا و کنار هم ق��رار دادن آنها 
می توانید باعث فانتزی سازی فرزندتان ش��وید. اگر کودک شما به طور طبیعی 
 دارای تخیل باش��د این موضوع باعث می ش��ود دایره لغاتش افزایش پیدا کند.

کت��اب های��ی را انتخ��اب کنی��د ک��ه عک��س ه��ای ب��زرگ و رنگ��ی دارند؛ 
 م��ی توانی��د هن��گام کت��اب خوان��دن ه��ر چی��زی را ب��ه داس��تان اضاف��ه 

کنید. 
آنچ��ه مغ��ز او نی��از دارد ورودی اس��ت. ص��دای حیوان��ات را هن��گام 
کت��اب خوان��دن برای��ش درآوری��د و از صداه��ای خ��اص ب��رای هرک��دام 
 از ش��خصیت ه��ا اس��تفاده کنی��د. س��عی کنی��د کمت��ر از تلویزی��ون و 
س��ی دی اس��تفاده کنی��د؛ چ��ون ای��ن ابزاره��ا تخی��ل آم��اده را ب��ه خورد 
 ک��ودک م��ی دهد.ب��ه ج��ای آن اج��ازه دهی��د ذه��ن ک��ودک خ��ودش

 بسازد.

خودتانداستانبسازید
داستانی که ساخته و پرداخته خودتان باشد برای کودک تان بهتر است؛ چون به 
این ترتیب به او مسیرهای تخیل را نش��ان می دهید و آنها می فهمند که چطور 

 باید شخصیت س��ازی کنند. اس��تفاده از کودک تان به عنوان شخصیت اصلی 
می تواند کمک بزرگی به گس��ترش احساس��ات او کند . خیل��ی زود او خودش 
داستان خودش را می سازد. شاید در ابتدا از روی دست شما تقلید یا کپی کند؛ 

اما این خودش یک راه یادگیری است.
چهنوعداستانهایىتخيلکودکراتقویتمىکند

تقریبا هر نوع داستانی می تواند برای بازی تخیل مناسب باشد .حوله را می توانید 
کاله پادشاهی کنید، دانه های حبوبات را جواهر کنید. حیواناتی که کودک دارد 
می تواند آنها را تبدیل به یک مزرعه کرده یا یک بیمارس��تان حیوانات درس��ت 
کنید. بهترین ابزار تخیلی ترین آنهاس��ت؛ هرچه کنش فرزندت��ان برای ایجاد 

شخصیت های خاص بیشتر باشد بهتر است .
برای اطمینان از اینکه ایده های زیادی سراغ فرزندتان می آید، او را با آدم های 

واقعی مکان ها و رویدادها بیشتر مواجه کنید.
ازاینبازیهاچهیادمىگيرد

وقتی کودک شما یک س��ناریو داستان و شخصیت می س��ازد، در اصل در حال 
توس��عه مهارت های اجتماعی و کالمی اس��ت؛ با دوباره بازی کردن س��ناریو او 
احس��اس و عواطفش را هم درگیر می کند.  تصور اینکه او یک ابرقهرمان است 
حس قدرت به او م��ی دهد و به او می آموزد می تواند ه��ر چیزی که می خواهد 
 باش��د. س��عی کنید زیاد از کودک درباره کاری که انجام می دهد سوال نکنید؛ 
به جای آن س��عی کنید نظر بدهید مثال بگویید»  انگار س��وار س��فینه فضایی 
ش��دی« این به او اجازه می دهد تخیل��ش را در جهتی که م��ی خواهد ببرد، نه 
اینکه از ش��ما پیروی کند. با ایجاد ش��رایطی که تخیل کودک پرورش پیدا می 
کند او مهارت حل مساله پیدا خواهد کرد. بنابراین اصال فکر نکنید که این کارها 
 اتالف وقت است. چون وقتی بزرگ شد می تواند با چالش های پیش رویش کنار 

بیاید.

کودکان   

ماریا ش��اراپووا دختر 28 س��اله روس��ی حتی اگر همین امروز هم 
تنیس را کنار بگذارد باز هم پردرآمدترین ورزش��کار جهان است.

ماریا شاراپووا در طول س��ال 27/5 میلیون دالر درآمد دارد که این 
میزان درآمد وی را حتی باالتر از بس��یاری از فوتبالیست های دنیا 
حتی رونالدو و مسی از حیث درآمد زایی قرار می دهد. این تنیسور 
که تا به حال پنج مرتبه قهرمان گرند اسلم های متفاوت شده است 
در مجموع 90 میلی��ون دالر ثروت دارد. بخش عم��ده درآمد او را 
تبلیغات رقم می زند. این تنیسور روس��ی با کمپانی ها و برندهای 
معتبر زیادی در سراس��ر دنیا قرارداد دارد و همین قراردادهاس��ت 
که باعث ش��ده او در س��ال بیش از 27 میلیون دالر درآمد داشته 
 باشد. شاراپووا به رس��م اکثر مولتی میلیونرهای دنیا کلکسیونی از 
لوکس تری��ن اتومبیل ه��ا را در اختیار دارد؛ ضم��ن اینکه صاحب 

عمارت بسیار باشکوهی هم هست.

دانشمندان ویروس��ی را در فاضالب کش��ف کرده اند که با استفاده از 
آن نوع��ی داروی منحصر به ف��رد را برای درم��ان بیماری هایی مانند 
 پارکینس��ون، آلزایم��ر و کروتزفلد جاک��وب )CJD( ارائ��ه داده اند.

نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده بر روی داروی تولیدشده 
از این ویروس نش��ان داد، ای��ن دارو می تواند پالک ه��ای موجود در 
موش های مبتال به آلزایمر یا پارکینس��ون را تجزی��ه کند و حافظه و 
توانایی های ش��ناختی حیوانات را ارتقا دهد.نتای��ج امیدوارکننده به 
دست آمده از موش ها و میمون ها بدین معناست که سازنده امریکایی 
این دارو به نام شرکت داروسازی NeuroPhage می تواند آزمایش 
بر روی انسان ها را ش��روع کند و این آزمایش های بالینی، اوایل سال  
آینده میالدی آغاز خواهند شد. به نظر می رسد این دارو انواع مختلف 
پالک های دخیل در بیماری های مغزی انس��ان را ه��دف قرار داده و 

نابود می کند.

ساکنان روستایی در قزاقستان به دلیلی نامشخص، ناگهان چند 
س��اعت یا حتی چند روز به خواب می روند و پس از بیدار شدن، 
چیزی به یاد نمی آورند. این پدیده مرموز و عجیب در این روستا 
با عنوان » بیماری خواب« شناخته شده است. افراد مبتال به این 
بیماری در شرایط غیرمعمول و هنگام انجام فعالیت های روزانه 
مثل راه رفتن، سر کالس درس و حتی در حین رانندگی ناگهان 
 به خواب می روند و گاه��ی این خواب تا چن��د روز متوالی طول 
می کشد و بیمار پس از بیدار شدن چیزی از اتفاقاتی که گذشته 
 به یاد نم��ی آورد. این بیماری پیر و جوان را در این روس��تا مبتال 
می کند و حتی حیوانات خانگی نیز از این مشکل در امان نیستند.

مقامات دولتی و کارشناس��ان در مورد دالیل بروز آن س��ردرگم 
هستند و فرضیات مختلفی ارائه می کنند. فراموشی، حالت تهوع، 

سردرد شدید و گیجی از دیگر عالئم این بیماری مشکوک است.

گروه تکفیری، تروریستی داعش در یک اقدام مضحک طرحی داده 
است که در آن سه ساله مدرک دکترا به دانشجوهای خود می دهد.

گروه تروریستی داعش با راه اندازی یک دانشکده پزشکی در استان 
» الرقه« به دنبال تربیت پزش��ک برای خدمت اس��ت. این گروه 
تکفیری اطالعیه ای در شهرهای تحت کنترل خود منتشر کرده 
است مبنی بر اینکه افراد بین 18 تا 30 سال به عنوان دانشجو در 
دانشکده پزشکی داعش می توانند ثبت نام کنند و زنان و مردان 
بین 18 تا 30 می توانند با آزمون ورودی وارد این دانشکده شوند. 
زبان تدریس در این دانشکده داعشی به زبان انگلیسی است و قرار 
است فارغ التحصیالن این دانشکده به داعش خدمت کنند.گروه 
تکفیری تروریس��تی داعش در این اطالعیه آورده اس��ت، دیوان 
اسالمی دانشکده پزشکی را در شهر رقه افتتاح کرده است؛ و این 

دانشکده از حساسیت های باالیی برخوردار است.

خواب مرموز در یک روستای قزاقستان!تولید داروی درمان آلزایمر با ویروس فاضالبعامرت باشکوه پردرآمدترین ورزشکار زن دنیا دانشگاهي كه سه ساله دكرتا مي دهد
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