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وضعیت اورژانسى 
بیمارستان هاى اصفهان

ذوب آهن همچنان ترسناك استاعالم کد ملى، شرط دریافت حق عائله مندى و اوالدحیرت اعراب از دستاوردهاى ایران در سوریه میشل اوباما: هرگز نامزد ریاست جمهورى نمى شوممرگ خاموش 10 نفر در شب چله ورزشاجتماعجهان نما بین المللاجتماع

یخ مسکن، آب نمى شود!
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براى سالمتى «ترخیص» دعا کنید!

     

در صفحه فناورى بخوانید

چشمان پنهان نابودگر
در کمین نشسته اند
رخنه هاى بزرگى در ســایت هاى آنالین 
معروف همچون ســونى، دراپ باکس، 
لینکدین، اشــلى مدیســون، یاهــو و... 
کشف شده است. آمارها نشان مى دهند 
چنین رخنه هایى به اشکال مختلف و در 
مقیاس هاى متفاوت در حال گســترش 

هستند.
زمانى که یک حساب کاربرى در معرض 
هک قرار مى گیرد، شرایط بغرنجى را براى 
کاربران پدید مى آورد. براى مثال، کاربران 
را مجبور یا حساس مى کند تا به طور مداوم 

گذرواژه حساب خود را عوض کنند...

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از کشف 600 کیسه 
تخمه آفتابگردان قاچاق به ارزش یــک میلیارد ریال و 
دستگیرى یک قاچاقچى خبر داد.سرهنگ ستار خسروى 
گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهى 
اصفهان مطلع شدند فردى اقدام به دپو و انبار مقدار زیادى 
تخمه آفتابگردان کرده که رسیدگى به موضوع در دستور 
کار قرار گرفت.وى افزود: کارآگاهان پلیس آگاهى پس از 

هماهنگى با مقام قضائى به انبار موردنظر اعزام شده و در 
بازرسى از انبار 600 کیسه تخمه آفتابگردان قاچاق کشف 
کردند.رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان ارزش کاالى 
کشف شده توسط کارشناسان مربوطه را یک میلیارد ریال 
اعالم و بیان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى 

تحویل داده شد.

توقیف 600 کیسه تخمه آفتابگردان قاچاق

بخاطر خانواده ام دزد طالى مادر بزرگ ها شدم
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ترکیه هنوز هم براى ایرانى ها جذاب است!ترکیه هنوز هم براى ایرانى ها جذاب است!

شب تسویه حساب 
رامبد جوان با 

صاحب جناب خان
محمد بحرانى صداپیشه شخصیت «جناب خان» 
با حضور در برنامه «خندوانه» از خاطراتى که با این 
عروسک داشت گفت و از عدم حضور او در فصل 

جدید ابراز ناراحتى کرد.
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 ویسى: بى سوادها خط ونشان

  مى کشند
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نه کودتا مانع سفر به کشور همسایه شد، نه ترور؛

افشاى حقوق 
مدیران 

تا پایان سال
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مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به تعمیرات اساسى سایت دندانپزشکى درمانگاه شماره 
2 شهید برهانیان و به متراژ حدود 250 مترمربع طبق لیست و مشخصات پیوست با شرکت هاى واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/10/09 به آدرس: سایت مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان به آدرس WWW.disfahan.Tamin.ir مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است پرینت مدارك اخذ شده از سایت مى بایست واضح و شفاف ارائه گردد. 

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 
تعمیرات اساسى سایت دندانپزشکى درمانگاه شماره 22 شهید برهانیان شهید برهانیان

روابط عمومى و امور فرهنگى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان روابط عمومى و امور فرهنگى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

ی ما ن ا سازمان تأ

زمان و مکان شرح ردیف 

روز شنبه مورخ 95/10/04 لغایت پنجشنبه مورخ 95/10/09 سایت مدیریت درمان تأمین توزیع اسناد مناقصه 1
 WWW.disfahan.Tamin.irاجتماعى استان اصفهان به آدرس

تا پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 95/10/21 واحد ادارى و پشتیبانى درمانگاه به آدرس مهلت تحویل پیشنهادات 2
خیابان مسجد سید- نبش خیابان پنج رمضان- درمانگاه شماره 2 شهید برهانیان 

روز چهارشنبه مورخ 95/10/22                        مدیریت درمان روز بازگشایى اسناد مناقصه 3
200/000/000 ریال مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه4
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رئیــس ســتادکل نیروهاى مســلح با بیــان اینکه ما 
در تحوالت منطقه بیشــترین ســهم را داریم، گفت: 

پیروزى هاى حلب و موصل دستاورد دفاع مقدس است.
به گزارش فارس، ســردار سرلشکر محمد باقرى اظهار 
داشت: کشــورهایى که امروز ادعاى مقابله با تروریسم 
مى کنند همه شان پشتیبان کشورى بودند که به کشور ما 
حمله کرده بود و سیستم هاى پیشرفته مخابراتى و جنگ 

الکترونیک را در اختیار آن گذاشته بودند.
وى افــزود: دفــاع مقــدس آغــاز دوران خودکفایى 
و خودباورى ملت ما بود و دیگر کســى نمــى تواند در 
کشــور بگوید فالن کار را نمى توان انجام داد و افتخار 

دفاع مقدس این اســت که همه مسئولین مى گویند ما 
مى توانیم و قادریم بر همه مشکالت و تحریم ها پیروز 
شــویم و بر تهدیدات فائق آییم و این بــه برکت خون 
شهیدان است.اما مگر دشمن کم داریم و مگر هیچکدام 

از دشمنان تغییر رویه داده است؟ 
سردار سرلشکر باقرى ادامه داد: امروزه نبردهاى شبکه 
محور و ســایبرى در جهان در جریان است و لذا بایستى 

خودمان را براى صحنه هاى آینده آماده کنیم.
رئیس ستادکل نیروهاى مســلح  تصریح کرد: ملتى که 
روزى در شلمچه و در اسالم آ باد غرب و در داخل کشور 
درگیر حوادث بود امروز در کجا هدایت عملیاتى مى کند؟

مرجع تقلید شــیعیان گفت: امروز فرهنگ بسیج در حال 
صدور به کشــورهاى دیگر بوده و عراق، یمن و سوریه تا 

بسیجى پیدا نکرد، موفق نشد.
به گزارش تسنیم ،آیت ا... مکارم شیرازى در دیدار رئیس 
جدید سازمان بسیج مســتضعفین اظهار داشت: اسالم 
با بسیج پیشرفت کرده و لشــکر پیغمبر(ص) نیز همگى 

بسیج بودند.
وى ادامه داد: بســیجیان پیغمبر(ص) افرادى بودند که 
همگى ســالح، مرکب و گاه مواد غذایى را نیز شــخصًا 
براى جنگ مى آوردند؛ یعنى برخالف لشــکرهاى غربى 
و تکفیرى هاى مزدور که بــا پول هاى هنگفت به میدان 

جنگ مى آیند.

آیت ا... مکارم شیرازى بسیج را متعلق به گروه، قشر و سن 
خاصى ندانسته و عنوان کرد: باید بسیج همه جا را فرابگیرد 
چراکه دشمن تالش مى کند با بسیج مقابله کند، حال آنکه 
امروز فرهنگ بســیج در حال صدور به کشورهاى دیگر 
بوده و عراق، یمن و سوریه تا بســیجى پیدا نکرد، موفق 
نشد و لذا غربى ها از گسترش بســیج عصبانى و ناراحت 

هستند.
وى در پایان با توجه به آسیب هاى موجود در جامعه تصریح 
کرد: فضاهاى آلوده مجازى، امروز به منجالبى تبدیل شده 
که باید بنیه خودمان را در برابر این میکروب ها و انگل ها با 
تقویت ایمان و تقوا، بیمه کنیم و بسیجیان را در این حوزه 

مقاوم کنیم.

هیچکدام از دشمنان ما 
تغییر رویه نداده اند

بسیج باید همه جا را
 فرا بگیرد

شکم سیرهاى فتنه گر
رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره)   انتخاب|
گفت: در فتنه 88 یک نفر از مددجویان کمیته امداد 
حضور نداشتند و فقط افراد شکم ســیر در این فتنه 

حضور یافتند.
پرویز فتاح کــه از او به عنوان یکــى از کاندیداهاى 
اصولگرایان در انتخابات 96 یاد مى شود، خاطرنشان 
کرد: به جاى دارندگان حقوق هاى نجومى فقرا باید 
به عنوان مصادیق امام خمینــى(ره) در رأس جامعه 
قرار گیرند تا جامعه بتواند به ســمت پیشرفت بیشتر 

حرکت کند.

جواب صدا و سیما را دادند
  فارس| نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر لزوم برخورد منصفانه  رســانه  ملى، گفت: 
انتظار از رســانه ملى این اســت که حق را بگوید و 
انصاف را رعایت کند. حاال بررسى کنید که چقدر در 
جامعه به صداوسیما اعتماد وجود دارد. اگر آنها واقعیت 
را بگویند آن وقت صداوسیمایى خواهد بود که صداى 

حق از آن شنیده مى شود.
مسعود پزشکیان تصریح کرد: همین صداوسیما بود 
که لیست انگلیسى در انتخابات مجلس را مطرح کرد، 
آیا آنها چنین حقى دارند؟ مگر مى شود کسانى که از 
سوى شوراى نگهبان تأیید شده اند را به عنوان لیست 
انگلیسى نامید. در چنین شرایطى زمین و زمان هم 
مى فهمد که مى گویند به چه کسانى رأى ندهید البته 

مردم هم جواب آنها را دادند.

ضرب و شتم آقاى رئیس!
مدیــرکل    باشگاه خبرنگاران جوان | 
حفاظت محیط زیست اســتان مازندران از ضرب و 
شــتم رئیس و کارکنان محیط زیست نوشهر توسط 

عوامل شهردارى خبر داد.
عباسعلى منصور کیایى اظهار داشت: چهارشنبه شب 
گذشته رئیس و کارکنان محیط زیست نوشهر در حین 
نمونه بردارى از شیرابه ها در زمین زباله توسط عوامل 

شهردارى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
کیایى با بیان اینکه در ایــن درگیرى رئیس محیط 
زیست نوشهر به همراه سه تن از کارکنان این اداره 
حضور داشتند، افزود: همکاران ما از نظر فیزیکى دچار 
آسیب دیدگى سطحى و شکســتى دست شده اند و 

شرایط حادى براى آنها پیش نیامده است.

نجفى به کابینه مى رود؟
  تابناك | شنیده ها حکایت از آن دارد که قرار 
اســت در روزهاى آینده اتفاقات جدیدى در کابینه 
روحانى رخ دهد، از جمله تغییراتى که در این خصوص 
مطرح شده است خبر جانشینى محمد على نجفى به 
جاى رحمانى فضلى بود اما، محمد على نجفى خبر 
جانشینى وى به جاى رحمانى فضلى به عنوان وزیر 

کشور را تکذیب کرد.

رأى روحانى کمترمى شود
  تابناك | صادق زیباکالم اســتاد دانشــگاه 
گفت: تصور نمی کنم آقاي روحانی همان 18 میلیون 
رأي سال 92 را بیاورد. لیکن با همان میزان رأي نیز 
شانس پیروزي آقاي روحانی در انتخابات آتی بسیار 
باالتر است. با وجود تمام حمالت و تهاجماتی که علیه 
دولت آقاي روحانی انجام می شود، این تخریب ها به 

پیروزي منجر نخواهد شد. 

پیگیر آزادى کلباسى
 ایلنا| نرگــس کلباســى خّیرى کــه در هند 
کارهاى انسان دوستانه انجام مى دهد؛ هم اکنون در 

زندان است و مجید مجیدى پیگیر آزادى وى است.
در نشســت خبرى فیلم «ســالم بمبئى»، ایرانى 
یکى از اعضاى سازنده فیلم ســالم بمبئى و رئیس 
گروه وکالى نرگس کلباسى درباره روند آزادى وى 

توضیح داد.
نرگس کلباسى اشــترى یک زن نیکوکار ایرانى- 
بریتانیایى متولد اصفهان است که براى کودکان یتیم 
و معلول هند پرورشگاه ساخ ت اما مدتى پیش به قتل 

غیرعمد یک کودك متهم شد.

توئیتر

  آفتاب نیوز | همزمان با برگزارى نشست میان 
وزراى امــور خارجه ایران، ترکیه و روســیه خبرگزارى 
«رویترز» با انتشــار گزارشى اشــاره مى کند که سران 
دولت هاى غربى نســبت به موفقیت هاى اخیر متحدان 
بشار اسد در سوریه به ویژه ایران با دیده حیرت مى نگرند. 
این خبرگزارى مى نویسد: براى عربستان سعودى مبارزه 
منطقه اى با ایران در وضعیتى قفل شده و در بن بست قرار 
گرفته است. اکنون توازن قواى منطقه اى به سرعت در 
حال حرکت به سود تهران اســت. عربستان سعودى و  
برخى کشورهاى منطقه نسبت به افزایش نفوذ ایران در 
منطقه نگران هستند؛ آنان نگران نفوذ ایران از افغانستان 
تا دریاى مدیترانه هستند. ریاض مصمم است که دیر یا 
زود از تحقق این هدف جلوگیرى کند. مقابله با ایران براى 
کشورهاى عربى دشوارتر شده است چرا که ایران پس از 
برجام اعتماد به نفس بیشترى پیدا کرده است. احاطه شدن 
این کشور در بحران هایى چون پایین بودن قیمت نفت، 
تداوم جنگ در یمن، روابط تیره و تــار ریاض؛ همگى 
سبب شده اند تا این عالمت پرسش در برابر دولت هاى 
عربى قرار گیرد که چه میزان کمک به شورشیان مسلح 

در سوریه مورد نیاز است. 
یک دیپلمات ارشــد غربى معتقد اســت که مقام هاى 
ســعودى کنجکاو هســتند تا ببینند آیا ترامپ مى تواند 
بین شــعارهاى انتقاد آمیز انتخاباتى خــود درباره ایران 
و ســتایش اش از پوتین توازن ایجاد کند. بســیارى از 
دیپلمات هاى غربى مى گویند رهبــران عرب منطقه از 
ترامپ خواستار تجدیدنظر سیاست قبلى آمریکا در قبال 
بحران سوریه مى شوند و خواستار ارسال تسلیحات بیشتر 
براى معارضان ســورى خواهند بود. با این حال، ترامپ 
نشــان داده که مى خواهد تمرکز اصلى خود را بر روى 
مبارزه با داعش قرار دهد. یک دیپلمات عربى اما مى گوید 

که ترامپ یک تاجر و اهل معامله است. 
با این حال رویترز باور دارد که اهرم هاى کشورهاى عربى 
حوزه خلیج فارس کارآمدى زیادى ندارند؛ به خصوص با 
توجه به دستاوردهاى ارضى اخیر اسد، مسکو و تهران. در 
همین حال، نشریه «نشنال اینترست» با انتشار مقاله اى 
از آزادسازى حلب به عنوان رویدادى که منجر به افزایش 

قدرت ایران مى شود یاد کرده است. این نشریه مى نویسد: 
«رقباى ایران در خلیج فارس از جمله قطر و عربســتان 
ســعودى برنامه هایى را از اوایل سال 2000 میالدى به 
این سو براى توسعه خطوط عرضه نفت و گاز به اروپا در 
نظر گرفته بودند. اولین بار قطر و ترکیه پیشــنهاد مسیر 
خط لوله گازى مشترك را با حمایت آمریکا مطرح کردند 
تا گاز از قطر از طریق عربستان سعودى، اردن و سوریه به 
ترکیه انتقال یابد. این در حالى بود که پیشنهاد خط لوله 
قطر تهدیدى مســتقیم براى منافع ایران و روسیه بود. 
ایران تحت تحریم هاى بین المللى تا همین اواخر بوده 
است و طرح قطر به بهره بردارى بیشتر منابع و سود بیش 
از حد از میدان گاز مشترك براى قطر مى انجامید. روسیه 
نیز این موضوع را تهدیــدى وجودى علیه خود از جانب 
کشورهاى عربى خلیج فارس و توطئه آمریکایى ها براى 
محروم کردن آن کشور از درآمد حاصل از صادرات نفت و 
گاز به اروپا و تضعیف اقتصاد روسیه و جدا کردن آن کشور 

از خاورمیانه قلمداد مى کرد. براى مقابله با این موضوع، 
ترکیه و ایران با حمایت روســیه پیشنهاد یک خط لوله 
جایگزین را داده اند تا میادین گازى ایران را به بنادر لبنان 
در مدیترانه از طریق عراق و سوریه متصل کند امرى که 
مى تواند به افزایش نفوذ تهــران در اروپا و خاورمیانه و 

تقویت متحدش حزب ا... لبنان بیانجامد.» 
این نشریه اشاره مى کند که به احتمال زیاد سوریه نیز در 
این پروژه ایران را همراهى خواهد کرد. نشنال اینترست 
پیش بینى مى کند که این پروژه در زمان بحران سوریه 
به بن بست رسیده بود اما آزادسازى حلب مى تواند تغییر 

قابل توجهى در منطقه به نفع ایران ایجاد کند. 
این نشــریه ادامه مى دهد که پیــروزى ایران در حلب 
سبب مى شود تا آن کشــور براى اولین بار در منطقه و 
سوریه دســت باال را براى آینده اى قابل پیش بینى پیدا 
کند. نشریه نشنال اینترســت اشاره مى کند که از لحاظ 
استراتژیک پیروزى اســد و متحدانش از جمله ایران، 

برنامه ریزى براى ایجاد خط لوله گاز قطر و ترکیه براى 
فروش گاز خلیــج فارس در بازارهــاى اروپا با هدف به 
حاشیه راندن نفوذ روسیه را نقش بر آب کرد. این نشریه 
اشاره مى کند که این موضوع بدان معناست که اروپا باید 
واقعیت موجود روسیه با قدرت احیا شده را بپذیرد؛ دستکم 
تا زمانى که بتواند منابع نفت و گاز قابل اعتمادى پیدا کند. 
این موضوع سبب مى شود تا مسکو بتواند از اهرم نفتى 
و گازى خود به خوبى در چانه زنى هاى سیاسى استفاده 

کند. 
نشنال اینترســت مى نویســد: «ایران در لبنان نشان 
داد که پس از دو ســال توانســت حرفش را به کرسى 
بنشاند. همچنین در اوپک نیز ایران از کاهش تولید نفت 
خوددارى کرد. عربستان ســعودى در نهایت مجبور به 
پذیرش خواست ایران شد. شکست معارضان سورى در 
حلب نیز آخرین ضربه بر عربستان سعودى بود کشورى 

که اکنون در باتالق یمن گیر افتاده است.»

پیروزى ایران در حلب، پروژه هاى گازى قطرى ها و ترك ها را نقش برآب کرد

حیرت اعراب از دستاوردهاى ایران در سوریه

خبرگزارى رویترز در گزارشــى نوشت شرکت انگلیسى 
رولزرویس عصر چهارشنبه هفته پیش ادعاهاى مطرح 
شــده در گزارش روزنامه گاردیــن در خصوص فروش 
تجهیزات به ایران در گذشــته و دور زدن تحریم هاى 

آمریکا را تکذیب کرد. 
به گزارش انتخاب این خبرگزارى اضافه کرد: در ایمیلى 
که از این شرکت دریافت کرده، آمده است: «رولزرویس 
هر گونه اتهامى را در ارتباط معامله سرى با ایران و اتهام 

دور زدن تحریم هاى آمریکا، رد مى کند.» 
رولزرویس در این ایمیل بیان داشت: «ما در تمام کشورها 
از جمله با ایران، در چارچــوب قوانین انگلیس، اتحادیه 
اروپا، سایر تحریم هاى ملى و محدودیت هاى صادراتى 
تجارت مى کنیم. این همــکارى عملیاتى نظیر تقاضا 
براى مجوز صادرات و پایبندى به محدودیت ها را شامل 

مى شود.»
رویترز نوشت: روزنامه گاردین روز چهارشنبه مدعى شد 
که به مدارکى مربوط به سال 2009 دست یافته که نشان 
مى دهد این شرکت انگلیسى براى چندین دهه تجهیزاتى 

را به ایران مى فروخته است.
روزنامه گاردین نیز در گزارش خود عنوان کرده بود: یک 
سخنگوى شــرکت رولزرویس گفت: «این شرکت هر 
گونه اتهامى را در ارتباط معامله سر ى با ایران و اتهام دور 

زدن تحریم هاى آمریکا، رد مى کند.» 
این سخنگو افزوده: «این شرکت تمامى اقدامات الزم را 
براى حصول اطمینان از همراهى اش با تحریم هاى ضد 
ایرانى انجام داده است. ما با نهادهاى ناظر در انگلیس و 
آمریکا و دیگر نقاط جهان با هدف شناخت و اجراى کامل 

رژیم هاى تحریم همکارى مى کنیم.»
در همین حــال تارنماى روزنامه دیلــى تلگراف نیز در 
گزارشى عصر چهارشــنبه هفته پیش نوشت: گاردین 
فاش کرد که شرکت رولزرویس توربین هایى را به ارزش 
میلیون ها پوند در طول چند دهه گذشــته و در جریان 
تحریم هاى اقتصادى آمریکا بــه ایران فروخته، این در 
حالى است که رولزرویس تا پیش از لغو تحریم ها علیه 
ایران هیچ اشاره اى به همکارى هاى تجارى با ایران در 

تارنمایش نکرده است.

این روزنامه انگلیسى افزود: افشــاى این معامله براى 
رولزرویس خطر بزرگى محســوب مى شــود، چرا که 
یک چهارم در آمــدش را از طریق فروش محصوالتش 
در آمریکا و از ســوى وزارت دفاع این کشــور به  دست

 مى آورد.

رولزرویس چگونه تحریم ها علیه ایران را دور مى زد؟ 

سید کمال الدین سجادى ســخنگوى جبهه پیروان 
خط امام(ره) و رهبرى در گفتگو با خبرآنالین سازوکار 
انتخاباتى اصولگرایان را تشــریح کرد و گفت: تعداد 
اعضاى ائتالف حدود 40 نفر شامل نمایندگان احزاب 
و شخصیت هاى سیاسى هستند که از بین آنها ده نفر 
انتخاب مى شوند تا آن ده منتخب کار بررسى نامزدها 
و رسیدن به یک نامزد را پیش ببرند.بخش هایى از این 

گفتگو را در ادامه بخوانید.
یک تحلیل آن اســت که مکانیزم 
وحدت وظیفه اش جمع کردن سهم 
خواهى ها به نفع محمد باقر قالیباف 
اســت شــما این تحلیل را تأیید 

مى کنید؟
خیر، اصًال اینطور نیست، هیچکدام از اصولگرایان نمى 
توانند بگویند کاندیداى نهایى کیســت. باید نخست 
ائتالف اصولگرایان شــکل بگیرد که این کار در حال 
انجام اســت. وقتى شــکل گرفت از بین جمع ده نفر 
انتخاب و تقسیم کار شــود تا آنها تک تک نامزدها را 
بررسى کنند و به یک نفر برســند. راهکارى که ما به 
جامعه روحانیت مبارز ارائه دادیم و آنها هم تأیید کردند 
همین است، حاال اینکه چقدر براى رسیدن به اجماع و 
به یک نامزد توفیق پیدا کنند آن دیگر صحنه سیاسى 

است.
شما مى گویید ده نفر انتخاب شوند، 
آیا آنها شــوراى مرکــزى ائتالف 
اصولگرایان براى انتخابات ریاست 

جمهورى مى شوند؟
شــوراى مرکزى، هیئت رئیســه یا کارگروهى که به 

نمایندگى از سایر اصولگرایان بتواند کار را پیش ببرد.
اما آنچه در صحبت هاى گذشــته 
بود اینطور تصور مى شد که دایره 
ائتالف 22 نفره اصولگرایان براى 
انتخابات مجلس به 30 تا 40 نفر 

افزایش پیدا کند.
تعداد اعضاى ائتالف همان ســى چهل نفر شــامل 
نمایندگان احزاب و شخصیت هاى سیاسى هستند اما 
نمى شود همه آن 40 نفر دنبال کار بروند، از بین آنها ده 
نفر انتخاب مى شوند تا آن ده منتخب کار را پیش ببرند.

چه تضمینى وجــود دارد که همه 
اصولگراها به مکانیزم وحدت متعهد 
باشــند چون اخیراً کانال تلگرامى 
هواداران آقاى جلیلى از اصولگراها 
اعالم برائت کرده بــود این کار به 
معناى آن است که آقاى جلیلى نمى 
خواهد خودش را در این قالب تعریف 

کند؟
اگــر شــخصیت هــاى اصولگــرا بخواهنــد مثل 
دوره گذشــته رفتــار کننــد همــان نتیجــه تکرار 
مى شــود که آراء بیــن نامزدهــاى اصولگرا پخش 

مى شود.
 اگر کسى مثل آقاى جلیلى بخواهد 
مثل ســال 92 بدون هماهنگى نام 

نویسى کند چه اتفاقى مى افتد؟
دیگــرى  اشــتباه  یــک  روى  اشــتباه  یــک 
مــى شــود. یعنــى اینکــه مــا از گذشــته درس 

نگرفتیم.

اکران فیلم سینمایى «مشکل گیتى» به واسطه تبلیغات 
در شــبکه هاى ماهواره اى فارســى زبان متوقف شد و 
ســامانه هاى فروش بلیت آنالین فیلم هاى سینمایى نیز 
عرضه بلیت براى این فیلم سینمایى را متوقف کردند؛ اقدامى 
که پیش تر درباره وقوعش به فیلمسازان هشدار داده شده 
بود و به نظر مى رســد با ادامه نمایش آنونس این فیلم ها، 

جنبه عملیاتى یافته است.
به گزارش تابناك، پــس از آنکه آنونس هــاى تبلیغاتى 
فیلم سینمایى «مشکل گیتى» به صورت مکرر از شبکه 
ماهواره اى جم پخش شد، مسئول قضائى پرونده این شبکه 
ماهواره اى با ارســال نامه اى به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى، دستور قضائى توقف اکران این فیلم سینمایى را 
صادر کرد. پس از صدور این دستور، ظاهراً بلیت فروشى براى 
سانس هاى باز این فیلم متوقف شده و اکران این فیلم تنها 

براى سانس هایى که از قبل بلیت فروخته شده، ادامه دارد.
همچنین بر روى وب سایت اصلى عرضه کننده بلیت سینما، 
فروش بلیت فیلم سینمایى «مشکل گیتى» متوقف شده 
است. «مشکل گیتى» به کارگردانى و تهیه کنندگى بهرام 
کاظمى یکى از فیلم هایى اســت که پس از هشدارهاى 
مســئوالن، همچنــان آنونس هایــش از این شــبکه 
ماهواره اى پخش شده اما این فیلم در این چرخه تنها نیست. 
البته ســازندگان اکثر فیلم هایى که آنونس آثارشان از این 
شبکه ماهواره اى پخش مى شود، مدعى شده اند که بدون 
اجازه آنها این آنونس ها پخش شده و حتى تهدید به طرح 

شکایت از مسئوالن این شبکه ماهواره اى کرده اند.
پیش از این نیز قرار بود فیلم «ســه بیگانه در ســرزمین 
ناشناخته» به کارگردانى مهدى مظلومى و تهیه کنندگى 
مسعود ردایى که دو سال ساخته شده بود، اکران شود که با 

توجه به نقش کلیدى مظلومى در ساخت تله فیلم و سریال 
براى شــبکه ماهواره اى جم، اکران سراســرى این فیلم 
سینمایى منتفى شــد و فیلم سینمایى «مشکل گیتى» به 
کارگردانى بهرام کاظمى جایگزین فیلم مظلومى در گروه 
سینمایى زندگى شد. اکنون با وضعیتى که براى «مشکل 
گیتى» پیش آمده، وضعیت سانس هاى در اختیار این فیلم در 
سینماهاى میزبان مشخص نیست.سازمان سینمایى تاکنون 
در چندین اطالعیه درباره پخش آگهى فیلم هاى سینمایى 
هشدار داده و این بار بر این موضع اصرار کرده که آگهى ها 
خودسرانه از ســوى شــبکه جم تى وى پخش نمى شود. 
مسئوالن سازمان ســینمایى در نشست هاى متعددى به 
تهیه کنندگان و دفاتر پخش هشدارهاى الزم را داده بودند و 
عوارض احتمالى استمرار پخش آنونس فیلم هاى سینمایى 

از شبکه ماهواره اى جم را متذکر شده بودند.

سازوکار انتخاباتى اصولگرایان در گفتگو با سخنگوى جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبرى

 همه چشم به فرمان «10 نفر»

وزیر احمدى ن ژاد با طعنه و در لفافه در مورد آقازادگى 
على مطهرى گفت: یکى از این آقایان گفته بود که 
شــاید در آینده نگویند که من فرزند فالنى هستم 
بگویند فالن شهید، پدر این آقا بوده! گاهى اوقات 
چنین تصورات و توهماتى هم به این افراد دســت 

مى دهد.
سید محمد حســینی وزیر ارشــاد دولت احمدي 
ن ــژاد در بخشــى از گفتگوى خود بــا خبرآنالین، 
در رابطه با حضــور آقازاده ها در فضاي سیاســی 
کشــور،  گفت: برخى از آقــازاده هــا از موقعیت 
پدرانشان سوء اســتفاده کردند و به دلیل وجاهتى 
که بیــن مردم داشــتند واعتمــاد مــردم، آنها در 
جایــگاه نمایندگى یا دیگر مســئولیت هــا قرار 

گرفتند.
ســخنگوي جبهه یکتا ادامه داد: البته برخى واقعًا 
افراد الیقى بودند و هیچ تردیدى نباید در این زمینه 
داشت. اما برخى هم بیشتر از این رانت، محبوبیت یا 
موقعیت استفاده کردند و گاهى هم تصور کردند یا 
مى کنند که خودشان هم همان ویژگى هاى پدرشان 
را دارا هستند. درحالى که واقعًا اینگونه نیست. چون 
آن بــزرگان از نظر علم و دانش، زهد، وارســتگى، 
مبارزه و روحیه انقالبى افراد ممتاز و متمایزى بودند. 
اما فرزندانشان تصور مى کنند که بدون رنج و زحمت 
آنچنانى از فضل پدر به طور کامل بهره مند هستند!

حســینی در لفافه به علی مطهــري طعنه اي زد و 
گفت: حتى یکى از این آقایان گفته بود که شــاید 
در آینــده نگویند که مــن فرزند فالنى هســتم 
بگویند فالن شــهید، پــدر این آقا بــوده! گاهى 
اوقات چنیــن تصــورات و توهماتى هــم به این 
افراد دســت مى دهد که زیبنده و شایسته نیست. 
امیدواریم که مردم خودشــان دقــت کنند. صرف 
َحَســب و نََســب، کافى نیســت بلکه به سابقه و 
مواضع خود آقــازاده نگاه کنند که اگــر واقعًا افراد 
مناسبى هستند به عنوان گزینه هاى مردم انتخاب 

شوند.

شبکه « جم» براى بار دوم کار دست سینما داد

نگاه کنایه اى وزیر احمدى نژاد 
به آقازاده بودن على مطهرى

«مشکل گیتى» به مشکل خورد
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بازنشستگان کشورى که در حقوق آذرماه امسال، حق عائله 
مندى و اوالد دریافت نکرده انــد، اطالعات کد ملى افراد 
تحت تکفل خود را هرچه سریع تر به دستگاه اجرایى زمان 

خدمتشان اعالم کنند.
حسین بخشى زاده مدیرکل امور مالى صندوق بازنشستگ ى 
کشــورى گفت: همانطور که پیش از این اعالم شده بود، 
بازنشستگانى که نقصى در اطالعات کد ملى افراد تحت 
تکفل خود داشته اند، حق عائله مندى و اوالد را از حقوق 
آذرماه امســال تا زمان تکمیل اطالعات توسط دستگاه 

اجراى محل خدمت، دریافت نمى کنند. 
بخشى زاده اظهار داشت: براساس اعالم قبلى، در حقوق 

آذرماه 95، پرداخت حق عائله مندى و اوالد بازنشستگان 
کشورى تنها با ارائه کد ملى افراد تحت تکفل آنها امکانپذیر 
است، بنابراین در صورت نقص یا موجود نبودن اطالعات 
الزم، از پرداخت این بخش از حقوق بازنشستگان جلوگیرى 

مى شود. 
وى با بیان اینکــه در صورت تکمیــل اطالعات، ضمن 
برقرارى حق عائله مندى و اوالد در حقوق دى ماه، معوقه 
آذرماه نیز پرداخت مى شود، گفت: این دسته از بازنشستگان 
کشورى، باید هرچه سریع تر کد ملى افراد تحت تکفل خود 
را به دستگاه اجرایى زمان خدمتشان اعالم کنند تا در حقوق 

دى ماه 95 معوقه خود را دریافت کنند. 

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور نیروى انتظامى 
با اعالم شــرایط اخذ مجوز راه انــدازى مراکز آموزش 
راهنمایى و رانندگى در سطح استان هاى کشور گفت: این 

شرایط از نظر مکانى و پایه هاى رانندگى متفاوت است.
سرهنگ هویدا تزار افزود: شرایط اخذ مجوز راه اندازى 
مراکز آموزش راهنمایى و رانندگى در آیین نامه اجرایى 
آموزشگاه ها مصوب 15 اسفند سال 1383 به صراحت 
آمده است، بر این اســاس آموزشــگاه هاى پایه سوم 
در کالنشــهرها باید 130 متر فضــاى ادارى و 50 متر 

پارکنیگ داشته باشند.
وى ادامه داد: این شرایط در شهرهاى کوچک متفاوت 

است براین اساس که در شهرهاى کوچک پارکینگ را 
20 متر در نظر گرفته اند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور نیروى انتظامى 
گفت: متقاضیان راه اندازى آموزشگاه هاى پایه یکم و دوم 
و همچنین موتورسیکلت ها مى توانند، درخواست خود را 

به پلیس راهور استان ها ارائه دهند.
وى در مورد آموزشگاه هاى موتورســیکلت که جدیداً 
در استان ها راه اندازى شده است نیز اظهار داشت: این 
مراکز در بسیارى از نقاط کشور راه اندازى شده و این روند 
ادامه دارد. استانى که نیاز به این آموزشگاه داشته باشند، 

آمادگى صدور مجوز الزم در این زمینه را داریم. 

شرایط اخذ مجوز تأ سیس 
مراکز راهنمایى و رانندگى 

اعالم کد ملى، شرط دریافت 
حق عائله مندى و اوالد

امسال 2 شب یلدا داشتیم؟!
عضو کمیته نظارت و ارزیابى انجمن نجوم ایران با تأکید 
بر اینکه ادعاى وجود دو شب یلدا غیرعلمى است، گفت: 
وجود شبکه هاى مجازى موجب شده تا مردم به شبه علم 

گرایش پیدا کنند.
اسدا... قمرى نژاد درخصوص انتشار خبرى درباره وجود دو 
شب یلدا افزود: در نجوم نقطه اى به نام انقالب زمستانى 
است که بنا بر قرارداد، ما آخر روز آذرماه را که مصادف 
با اول دى و آغاز زمستان مى شود، به عنوان شب یلدا 

و طوالنى ترین شب سال تعیین کرده ایم.
وى با بیان اینکه در شـب یلـدا حدود یک دقیقه شـب 
طوالنى تر مى شـود، افزود: میزان تغییر میان شبانه روز 

اول دى ماه و آخر آذرماه یکسان است.
قمرى نـژاد اضافه کـرد: در مقابـل انقالب زمسـتانى و 
تابستانى داریم که در آن قرارداد کردیم که طوالنى ترین 

شب سال شب یلدا در روز 30 آذرماه است.
عضـو کمیتـه نظـارت و ارزیابى انجمـن نجـوم ایران 
خاطرنشان کرد: در نجوم زمین به دور خورشید مى گردد 
و باید مدار 360 درجه را به طور کامل طى کند و انتشـار 
این خبر که دو شـب یلدا وجود دارد، به معنى آن اسـت 
که زمین متوقف شده اسـت تا بتوانیم در یکسال دو روز 

یکسان داشته باشیم.

اجاره کتابخانه امامزاده به 
سمبوسه فروشى

رئیس هیئت امناى آستان مقدس امامزاده عبدا...(ع) شهر 
همدان گفت: آستان مقدس امامزاده عبدا...(ع) درآمدى 
براى تکمیل پروژه بازسازى طبقه زیرین فضاى آستان، 

کتابخانه و فضاى فرهنگى آن ندارد.
به گزارش ایسـنا، محمدرضا عراقچى با اشاره به اینکه 
1600 مترمربـع از ایـن مسـاحت به سـاخت کتابخانه 
عمومى و سـالن هاى مطالعه ویژه خواهران و برادران و 
مخزن باز اختصاص یافته است، افزود: این پروژه به علت 
کمبود بودجه اى که از محل درآمدهاى آسـتان مقدس 
امامزاده عبدا...(ع) تأمین مى شود، ناتمام باقى مانده است.

رئیس هیئت امناى آسـتان مقدس امامزاده عبـدا...(ع) 
دربـاره تغییر کاربرى سـاختمان مربوط به این آسـتان، 
خاطرنشـان کرد: در ضلع جنوب غربى میـدان امامزاده 
عبـدا...(ع) سـاختمان سـه طبقـه اى متعلق به آسـتان 
قـرار دارد کـه تاکنون محـل کتابخانـه عمومى موقت 
امامزاده عبدا...(ع) بود و با توجه به اینکه کتابخانه مذکور 
مراجعه کننده اى نداشـت، تعطیل و به سمبوسه فروشى 

اجاره داده شد. 

حضور تلویزیونى با سکه 
روزنامه هفت صبح در گزارشى که به نقل از دو تهیه کننده 
منتشـر کرده، ادعاهایى در خصوص برخى چهره هاى 
مشهور دنیاى بازیگرى مطرح و اعالم نموده که هر یک 
از ایشان براى حضور در برنامه چند سکه هدیه مى گیرند.

اسامى چهره هاى مختلفى در این گزارش دیده مى شود: 
فریبا کوثرى،کامبیز دیر باز، محمدرضا فروتن، مرجانه 
گلچین، على صادقى، مهران رجبى، سـام درخشـانى، 
بهنـوش بختیـارى، افسـانه بایـگان، شـقایق دهقان، 
سـیاوش خیرابى، مهران غفوریان، پژمان بازغى وهمه 
مهمان هایى که تا امروز حضورشان را بخاطر عشق به 

مردم عنوان مى کردند، سکه بگیرمعرفى شده اند.
البته حضـور هریک متفاوت اسـت و از یک تا دوسـکه 
شروع مى شود وتا ده میلیون تومان نیز مى رسد البته در 

پاکت مخصوص!

آواز زنان در شب یلدا 
پایـگاه خبرى جـام نیـوز نوشـت: «به مناسـب شـب 
یلـدا ویـژه برنامـه اى در اداره فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمى شهرسـتان جویبـار برگـزار گردیـد کـه در 
آن گروهـى سـنتى از زنـان بـه "رقـص محلـى" و 
"آواز خوانـى" پرداختنـد. در حالـى کـه انجـام حرکات 
"موزون" و آواز خواندن بـراى زنان ممنوعیت قانونى و 
شرعى دارد اما گویى وزارت ارشاد اصرار ویژه اى بر انجام 
این موضوع داشته تا جایى که همواره حاشیه اى در این 

زمینه ایجاد مى کند.
 بعد از افتضاح فرهنگى در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
قم که صداى مراجع تقلید را بلند کرد این بار اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى جویبار به مناسبت شب یلدا جشنى بر پا 

کرد که در آن زنان به رقص و آواز پرداختند.» 

چرك نویس

ترکیه یک بار دیگر دچار آشفتگى شد. ســفارت آمریکا از روز سه شنبه هفته 
پیش در الك حفاظتى فرو رفته؛ نمایندگى هاى ایران در این کشــور نیز در 
حالت تعطیلى به سر مى برند، روسیه تصمیم گرفته در رژیم لغو روادید براى 
اتباع ُترك تجدیدنظر کنــد، وزارت خارجه ایران هم اطالعیه هایى را درباره 
خوددارى از سفرهاى غیرضرورى به این کشور صادر کرده است، با این حال 

اما سفر ایرانى ها به کشور همسایه کم و بیش و بدون توقف ادامه دارد!
اگرچه طبق گزارش آژانس هاى ایرانى، شمار پروازها و تورهاى ترکیه این 
فصل در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیرى داشته اما ترور سفیر روسیه 
در آنکارا و التهابات داخلى در این کشور، آنچنانکه باید ایرانى ها را از رفتن به 
ترکیه منصرف نکرده است. قیمت بلیت پروازها و تورهاى ترکیه نیز در این 
چند روز تغییر چندانى نداشته، هرچند آژانس دارها مى گویند که این مقصد 
روزهاى زیان دِه خود را سپرى مى کند و تورهایش زیر قیمت عرضه مى شود.

به گزارش ایســنا، مدیر فروش تورهاى ترکیه در یکى از آژانس هاى داخلى 
مى گوید: حوادث اخیر در ترکیه آنچنان بازار سفر ایرانى ها را تکان نداده است، 
 چون همه سفرها به این کشور جنبه  تفریحى ندارد، خصوصاً در این فصل که 
خیلى ها براى کار و تجارت به ترکیه مى روند. این قشر معموًال کمتر برنامه 
سفرشان را تحت الشعاع اتفاقات منطقه اى قرار مى دهند. دستکم در یکسال 

اخیر که این گونه بوده است.
بهروز صفرى عضو هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى استان 

تهران مى گوید: «تحوالت چند روز اخیر ترکیه مقدارى در تقاضاى ســفر 
به این کشور تأثیر گذاشــته اما آنقدر محسوس نبوده است. البته االن فصل 
سفر به ترکیه نیست ولى به هر حال مدتى مى شود که پروازهاى این مقصد 

تحت الشعاع قرار گرفته و تعداد آنها کاهش یافته است.»
او نیز به انگیــزه تجــارى و کارى برخــى ایرانى ها براى ســفر به ترکیه 
اشــاره مى کنــد و ادامه مى دهــد: «بخاطــر نزدیکى تعطیــالت نوروز، 
بســیارى براى خرید پوشــاك به این کشــور مى روند و ســفر آنها کامًال 
جنبه تجارى دارد و معمــوًال هم اتفاق هایى شــبیه آنچه بــه دنبال ترور 
ســفیر روســیه در آنکارا رخ داده، برنامه  آن قشــر را دســتمایه تغییر قرار 

نمى دهد.»
صفرى اشاره مى کند که حجم سفر ایرانى ها به ترکیه در چندماه اخیر کاهش 
داشــته و در ادامه اظهار مى کند: «تعداد پروازها نسبت به سال گذشته کمتر 
شده، براى مثال سال گذشــته یکى از شرکت هاى هواپیمایى ایرانى همین 
موقع هفته اى چهار پرواز به ترکیه داشــت و حاال دو پرواز در هفته. البته توِر 
کنسل شده مثل زمان کودتا نداشــته ایم اما تعداد سفرهاى تفریحى به این 
کشور کمتر شده است، ما سال پیش همین موقع هفته اى هزارو500 مسافر 

به ترکیه مى فرستادیم و حاال 300 مسافر.» 
اما مدیر یکى دیگــر از آژانس هاى عمده فروش تورهاى ترکیه به ایســنا 
مى گوید: «ســفر به ترکیه مدت هاســت با کاهش تقاضا همراه شده، براى 

همین خیلى واضح نمى توان درباره تأثیر مقطعى ترور سفیر روسیه در آنکارا بر 
تصمیم مسافران ایرانى نظرى داد، مخصوصًا آنکه االن فصل سفر تفریحى 
به این کشور نیست و بیشتر مردم با انگیزه هاى کارى و تجارى و یا دیدارهاى 
خانوادگى به این کشور مراجعت دارند که آنها هم مجبورند به این سفر بروند.»

ایرانى ها پس از شکرآب شــدن روابط روسیه و ترکیه مهمترین گردشگران 
این کشور به شمار مى آیند، دولت آنکارا در یکسال اخیر همیشه مشوق هایى 
را رو کــرده تا گردشــگران ولخــرج ایرانى را کــه معموًال تحــت تأثیر 
ناامنى هاى منطقه اى قرار نمى گیرند، حفظ و حتى رفت وآمدشان را تقویت 

کند.
آنها پس از کودتا و برقرارى تورهاى ایران به مقصد ترکیه که براى یک ماه 
ممنوع شده بود، نیز وعده هایى دادند که هنوز عملى نشده است، وعده هایى 
براى تأمین امنیت گردشــگران و همینطور جبران خســارت آژانس هاى 
گردشگرى ایران در شب کودتا و تغییر قراردادهاى آژانس ها که دستمایه آن 
خسارت هاى مالى شد. ترکیه به روســیه نیز اجراى بخشى از این وعده ها را 
متعهد شده بود، اما دولت روسیه پس از ترور دیپلماتش اعالم کرد که ترکیه 
باید اقدام بیشترى براى تأمین امنیت افرادى که به این کشور سفر مى کنند، 
انجام دهد، براى همین هم تا زمان فراهم شدن شرایط الزم و اتخاذ تدابیر 
امنیتى پیشگیرانه از سوى ترکیه، مذاکرات لغو نظام روادید براى شهروندان 

این کشور را متوقف مى کند.

محمد بحرانى صداپیشــه شخصیت «جناب خان» 
با حضور در برنامه «خندوانه» از خاطراتى که با این 
عروسک داشــت گفت و از عدم حضور او در فصل 

جدید ابراز ناراحتى کرد.
به گــزارش خبرآنالیــن، بحرانــى ابتــدا درباره 
کاراکترهایى که با آنها شــناخته شــده است گفت: 
«آقاى همساده، ببعى، جناب خان و استاد همه چى 
دون، همه شخصیت هایى هســتند که من به جاى 

آنها حرف زدم.»
در ادامه بحرانــى درباره رابطه خــود با جناب خان 
توضیح داد: « چندین بار به صورت شخصیت مستقل 
خوابش را دیده ام. او یک لبوفــروش از طبقه پایین 
جامعه بود که تالش مى کرد در همان شرایط حالش 

خوب باشد.»
سپس رامبد جوان در تکمیل سخنان بحرانى درباره 
حضور جناب خــان درفصل چهارم و شــایعاتى که 
مطرح شــده است، گفت: «شــخص من به عنوان 
رفیق بارها و چه از طریق دوستان پیشنهادهاى خیلى 
خوبى به سعید ساالرزهى (صاحب امتیاز عروسک 
جناب خان) دادم، ســازمان هم پیشــنهاد داد اما او 
خواست که نشنیده بگیرد. ما حتى از مرضیه برومند 
هم درخواست کردیم که وکیل ما باشد و با او صحبت 

کند ولى نشد.»
او که انگار قصد داشــت با صاحب امتیاز جناب خان 
تسویه حســاب کند، تأکید کرد: «اما باید بگویم که 
جناب خان متعلق به کسى نیســت که ثبتش کرده 
بلکه به کسى تعلق دارد که به او روح داده و برنامه اى 
که باعث شده او دیده شــود و در اصل او متعلق به 
همه مردم اســت. یک روز شاید تصمیم گرفتیم که 

جناب خان به "خندوانه" بیاید.»
بحرانى هم دراین باره افزود: «بارها به من پیشنهاد 
شده است که صداى جناب خان را تقلید کنم، براى 
من حفظ کاراکتر بســیار مهم است و عروسک باید 
زنده بماند. به نظرم در اولویت بسیار باال حضور جناب 
خان در برنامه درست اســت و این مهم است. من 
بیرون از این برنامه هیچ فیلم و کارى را با محوریت 
جناب خان انجام نمى دهم، چون شخصیتش خراب 

خواهد شد .»
این هنرمند اضافــه کرد: «جناب خان یک ســن 
و قدمت 35 ســاله دارد؛ از زمانى که مــن در کنار 
جنگ زدگان آبادانى در شــیراز بزرگ شــدم و این 
عزیزان هم در جناب خان ســهم دارنــد زیرا همه 
لهجه هایى را که جناب خان داشــت، مــن از این 

دوستان یاد گرفتم.»

رئیس کارگروه پیشــگیرى از حــوداث و مرگ هاى 
خاموش در انجمن جامعه ایمن گفت: از ابتداى امسال 
تا آبان ماه گذشته با مرگ 227 نفر، تعداد جانباختگان 
ناشى از تنفس گاز منواکســید کربن در کشور نسبت 
به مدت مشــابه پارســال 33 درصد افزایــش یافته 

است.
جواد نوفرستى اظهار داشت: در شــب چله امسال ده 

نفر به دلیل استنشاق گاز منواکســید کربن جان خود 
را از دست دادند. 

وى افزود: در ماه هاى فروردین و اردیبهشت امسال نیز 
مرگ ناشــى از تنفس گاز منواکسیدکربن نسبت به ده 

سال گذشته 50 درصد افزایش داشت. 
رئیس کارگروه پیشــگیرى از حــوداث و مرگ هاى 
خاموش در انجمــن جامعه ایمن گفــت: در صورت 

همراهى نکردن ســازمان هاى مرتبط و مردم امسال 
آمار مرگ ناشــى از گاز منواکســید کربن در کشور از 
رکورد سال 1386 که هزار و 24 نفر بود فراتر مى رود. 

وى افزود: در ســال هــاى 93 و 94 با وجود ســاخت 
ســاالنه یک میلیون خانه جدید تعــداد گاز گرفتگى 
626 نفر بود که کمترین مقدار در ده سال گذشته بوده 

است. 
نوفرستى ادامه داد: راه تشخیص ایمنى وسیله گازسوز 
شــعله آبى اســت و دو عنصر نجات از قاتل خاموش 
استفاده از دودکش ایمن و استاندارد و شرایط تهویه هوا 

و ایجاد روزنه است. 
وى گفت: گاز منواکســید کربن عالوه بر مرگ برخى 
افراد، براى ســایر مبتالیان نیز در طــول زندگى آثار 
زیانبارى همانند مسمومیت، نابینایى و ناشنوایى ایجاد 

مى کند. 
رئیس کارگروه پیشــگیرى از حــوداث و مرگ هاى 
خاموش در انجمن جامعه ایمن افــزود: این کارگروه 
سال 1386 در کشور فعالیت خود را به منظور پیشگیرى 
و کاهش مرگ ناشى از تنفس گاز منواکسیدکربن آغاز 

کرده است. 
وى ادامه داد: باید قوانین و مقررات به روز رسانى شود و 
سازمان هاى مؤثر مسئولیت هاى قانونى خود را انجام 

دهند تا از وقوع این حوادث پیشگیرى شود.  

رئیس سازمان نوسازى مدارس کشور گفت: امسال 
خیرین پرداخت 840 میلیارد تومان براى کمک به 

ساخت و نوسازى مدارس را بر عهده گرفتند.
مرتضى رئیسى اظهار داشت:محمدرضا حافظى خّیر 
مدرسه ساز که چند روزى بود به علت عفونت داخلى 
در بیمارستان بسترى بود بهبود یافت و در حال حاضر 

از بیمارستان مرخص شده است.
وى با اشــاره به اینکه به همت این مرد کهنه کار 
عرصه مدرسه سازى تا کنون صدها بناى آموزشى پا 
گرفته اند افزود:با بهبود حال حافظى گویى یک بار 
دیگر چراغ مدارس در مناطق محروم روشــن شده 
است و ما امیدواریم وى بار دیگر  کمک هاى خود را 

از آموزش و پرورش دریغ نکند.
رئیسى در ادامه گفت:در حال حاضر پنج هزار و 300 
پروژه نیمه تمام با حــدود 26 هزار کالس درس و 
زیربناى پنج میلیون متر مربع در کشور وجود دارد که 
قرار است خیرین با مشارکت دولت این پروژه هاى 

نیمه تمام را به اتمام برساند.
رئیس سازمان نوسازى مدارس کشور اضافه کرد: 
امســال 30 درصد مدارس ساخته شــده متعلق به 
خیرین اســت که این خود یک رکورد محســوب 
مى شــود و در ســال جارى خیرین پرداخت 840 
میلیارد تومان براى کمک به ســاخت و نوســازى 

مدارس را قبول کرده اند. 
وى با اشاره به تعهدات 840 میلیارد تومانى توسط 
خیرین بیان داشــت:این مبلغ  براى ایمن سازى و 
ساخت فضاى آموزشى که بیشتر در مناطق محروم 
مورد توجه است اســتفاده مى شود که امیدواریم تا 
پایان برنامه ششم گســترش حضور خیرین فراهم 

شود.

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: با شروع بارش برف و باران در 19 استان کشور از 
ظهر شنبه، آلودگى کالنشهرها کاهش مى یابد.

کوروش محمدى گفت: پس از چند روز بارش در شهرهاى تهران، اصفهان،کرج، تبریز، 
اراك و مشهد مقدس شاهد افزایش آلودگى هوا هستیم. 

کارشــناس ســازمان هواشناســى با اعالم اینکه آلودگــى تا پیش از ظهر شــنبه 
(امروز) در تهران،اصفهان و مشــهد ادامه دارد،تأکید کرد: از عصر شــنبه موج جدید 
بارش ها وارد کشــور مى شــود و در همان روز شــاهد بارش باران در استان هاى 

آذربایجان غربى،کردستان،کرمانشاه، ایالم و شــمال خوزستان خواهیم بود. با توجه 
به سرعت این موج بارش ها خیلى زود در استان هاى همدان، چهارمحال و بختیارى، 
مرکزى،آذربایجان شــرقى، اردبیل،گیالن، مازندران، قزوین، البرز، تهران و قم آغاز 

مى شود. 
محمدى با بیان اینکه روز یک شــنبه این موج بارش ها به شــمال شــرق کشــور 
مى رود و شــاهد بارش برف در اســتان هاى گلستان، خراسان شــمالى و رضوى 

هستیم.

نه کودتا مانع سفر به کشور همسایه شد، نه ترور؛

تحوالت چند روز اخیر ترکیه مقدارى در تقاضاى سفر به 
این کشور تأثیر گذاشته اما آنقدر محسوس نبوده است

ترکیه هنوز هم 
براى ایرانى ها 
جـذاب است!

عض
بر ای
وجو
گرای
اسد
شب

و طو
وى
طوال
اول
قمر
تابس
شب
عض
خاط
و بای
این
کهز

ر؛

فر به 
ست

شب تسویه حساب رامبد جوان با صاحب جناب خان

وجود بیش از 5000 
پروژه نیمه تمام 

در آموزش و پرورش

آغاز بارش ها در 19 استان از ظهر امروز 

افزایش آمار مرگ ناشى از تنفس گاز منواکسیدکربن در کشور

مرگ خاموش 10 نفر در شب چله
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صرفه جویى منابع آب در 
اردستان

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان اردستان گفت: به 
واسطه نصب کنتورهاى هوشمند شاهد صرفه جویى 
30میلیون متر مکعبـى منابع آب در این شهرسـتان
 بوده ایم و پیش بینى مى شـود در سال زراعى جارى 
شـاهد صرفه جویى 50 میلیون مترمکعبى منابع آب 

باشیم.
محمدرضا سلیمى اظهار داشـت: از تعداد 436 حلقه 
چاه کشـاورزى مجاز در منطقه تاکنون بر روى 390 

حلقه چاه کنتور هوشمند نصب شده است.
وى افـزود: با توجه بـه اینکه هزینه نصـب هر کنتور 
هوشـمند در حال حاضر صد میلیون ریال خواهد بود 
تمام کنتورهاى هوشمند نصب شده تاکنون به صورت 

رایگان براى کشاورزان نصب شده است. 

18 دى روز حماسه مردم 
 مبارکه نامگذارى شد

امـام جمعـه مبارکه بـا اشـاره بـه راهپیمایـى مردم 
شهرسـتان مبارکـه در 18 دى 1357 و قیـام مـردم 
انقالبى و همیشه در صحنه مبارکه در آن روز، گفت: 
18 دى در شـوراى فرهنـگ عمومى به عنـوان روز 
حماسـه مردم انقالبى شهرسـتان مبارکه نامگذارى 
شد. حجت االسالم والمسلمین محمد جواد محمدى 
اظهار داشـت: شهیده کبرى سـلمانى، به عنوان تنها 
شـهید انقالب شهرسـتان مبارکه و بانوى شهید این 

شهرستان در روز 18 دى 1357 به شهادت رسید .

آغاز عملیات روکش آسفالت 
محور اصفهان - اردستان  

سرپرسـت اداره راهـدارى و حمـل و نقـل جـاده اى 
شهرسـتان اردسـتان گفت: عملیات روکش آسفالت 
باند دوم محور اصفهان - اردسـتان حد فاصل شـهر 
کمشـچه تا روسـتاى دیزلو به طول 15کیلومتر آغاز 

شده است.
احمد کاشکى با بیان اینکه هزینه آسفالت و زیرسازى 
این طرح بالغ بر 40 میلیارد ریال اسـت تصریح کرد: 
این مبلغ از محل اعتبارات اداره کل راه و شهرسازى 

استان اصفهان تأمین و پرداخت شده است.

در حق مساجد  ظلم کردیم
مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسالمى اسـتان اصفهان 
گفت: مـا در حق مسـاجد به عنـوان برتریـن فضاى 
فرهنگى ظلم کردیـم. باید تالش کنیم که مسـاجد 

را تقویت کنیم.
حجت االسالم والمسـلمین حبیب رضا ارزانى اظهار 
داشـت: ما در حق مسـاجد به عنـوان برترین فضاى 
فرهنگى ظلم کردیم. باید تالش کنیم که مسـاجد را 
تقویت کنیم. هر کس هر کارى مـى تواند باید انجام 
دهد. حضور مردم در مساجد بسیار مهم است. مساجد 
فعال و پویا را بررسى کنیم از آنها درس بگیریم. ورود 
به عرصه هاى مختلف، بهره ورى را کاهش مى دهد. 

فعالیت خاص و هدفمند داشته باشیم.

جان دوباره با اهداى اعضاى 
بدن جوان 22 ساله 

مسـئول واحـد فراهـم آورى اعضـاى پیونـد مرکـز 
آموزشـى درمانى الزهـرا(س) گفت: بیمار 22 سـاله 
اصفهانى که بر اثر آسـیب مغزى دچـار مرگ مغزى 
شـده بود به سـه بیمـار نیازمند عضـو جانـى دوباره 
بخشـید. مریم خلیفه سـلطانى اظهار داشت: محمد 
حسـین نجمى 22 سـاله سـاکن اصفهان کـه بر اثر 
آسیب مغزى دچار مرگ مغزى شده بود در بیمارستان 
صدوقى بسـترى شـد.وى افزود: طـى صحبت هاى 
انجام شـده در خصوص پیوند اعضاى بـدن این فرد 
به بیماران نیازمند با رضایت خانواده، محمد حسـین 
نجمى از بیمارستان صدوقى به مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا (س) اصفهان منتقل شد و بعد از انجام مراحل 
مربـوط به تأییـد مرگ مغـزى، تحت عمـل جراحى 
برداشـت، اعضا قرار گرفـت و عمر دوباره اى به سـه 

بیمار نیازمند پیوند عضو بخشیده شد.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
گفت: باید ســاالنه حداقل 10 درصد نوســازى در بافت 

فرسوده شهرى انجام شود.
حسین جعفرى اظهارداشــت: تحقق این مهم بستگى 
به فعالیت دســتگاه هــاى مربوطه در شــهر همچون
 شهردارى ها، راه و شهرسازى، میراث فرهنگى و اقداماتى 
که براى مشارکت مردم در بازسازى بافت فرسوده انجام 
مى شود، دارد. وى با اشاره به اینکه بالغ بر دو هزار و 200 
هکتار بافت فرسوده در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 
وجود دارد، افزود: تاکنون تالش هاى زیادى براى احیاى 

بافت هاى فرسوده انجام شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
به پرداخت تســهیالت بافت فرســوده از ســوى دولت 
اشــاره و اضافه کرد: دولت به ازاى هــر واحدى که احیا
 مى شود 50 میلیون تومان با نرخ تک رقمى سود پرداخت 
مى کنــد و شــهردارى هم تــا 70 درصد بخشــودگى 
عوارض را اعمال مى کند.  جعفرى ادامه داد: ســاکنان در

 محدوده هاى مصوب بافت فرسوده در مناطق 15 گانه 
شــهردارى اصفهان مى توانند با دریافــت پروانه ضمن 
برخوردارى از 70 درصد تخفیف به اداره راه و شهرسازى و 
بانک مسکن مراجعه و براى دریافت تسهیالت 50 میلیون 

تومانى اقدام کنند.

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: هــزار میلیارد 
تومان براى کمک به صنایع اســتان و پیشبرد اهداف 

اقتصاد مقاومتى به استان اصفهان اختصاص یافت.
محمد مجیرى با بیان اینکه اســتان اصفهان با داشتن 
بیش از 9 هزار و 200 واحد صنعتى و حدود 750 معدن 
به عنوان یکى از قطب هاى صنعتى کشــور شــناخته 
مى شــود، عنوان کرد: با برگزارى منظم جلسات ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید به دنبــال برطرف کردن 
مشکالت هستیم.  معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مسائل 

بیمه اى، مالیاتى، تأمین ســرمایه در گردش و حقوق 
کارگرى را از مشکالت صنعتگران دانست و اضافه کرد: 
دولت براى کمک به واحدهاى صنعتــى اعتباراتى را 
اختصاص داده است ولى براى رفع مشکالت واحدهاى 
صنفى همچنان چیزى به ما اعالم نشده اما پیگیر این 

موضوع هستیم.
مجیرى بهترین راه خروج از مشکالت فعلى در بخش 
صنعت و تولید را توجه به صادرات و بازرگانى اعالم کرد 
و ادامه داد: در همین دوران رکود، واحدهایى وجود دارند 
که با شناســایى بازارهاى هدف توانسته اند مشتریان 

خوبى براى فروش محصوالت خود پیدا کنند.

 ساالنه باید 10 درصد بافت 
فرسوده شهر نوسازى شود

راه خروج بخش صنعت از 
مشکالت، صادرات است 

ساسان اکبرزاده
یادواره سرداران و 450 شهید اطالعات و عملیات قرارگاه 
سیدالشهدا سپاه استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیارى در حسینیه عاشقان ثارا...(ع) اصفهان با حضور 
گسترده مسئوالن کشور، استان، خانواده هاى معظم شهدا، 
روحانیون، فرماندهان نظامى و انتظامى، نمایندگان مردم 

استان در مجلس شوراى اسالمى و... برگزار شد.
سردار سرلشکر پاسدار سید یحیى رحیم صفوى دستیار 
و مشــاور عالى فرمانده کل قوا به عنوان میهمان ویژه 
یادواره سرداران و 450 شهید اطالعات و عملیات سپاه 
اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحــال و بختیارى با 
شــکرگزارى خداوند از حضــور در جمــع پرصالبت 
خانــواده هاى شــهداى اطالعــات و عملیات ســه 
اســتان با اشــاره به نقش اطالعــات و عملیــات در 
پیروزى هاى گذشته و آینده گفت: مقام شهادت عبور از 
حال بوده و به معنى اســتقرار یک حاکمیت کامل درون 

انسانى است و هیچکس به اندازه شهیدان بر مسئوالن 
و مردم حق ندارند و خدمتگزاران امروز نیز مدیون شهدا 

هستند. 
سردار سرلشکر صفوى شهیدان اطالعات و عملیات را 
بازوى دست راســت فرماندهان دانست. وى در ادامه به 
تحلیل محیط بین المللى پرداخت و گفت: ما باید همواره 
اطالعات در محیط بین المللى و منطقه اى را داشته باشیم 

تا بتوانیم کشور را اداره کرده و آینده را رقم بزنیم.
دستیار مشاور، عالى فرمانده کل قوا افزود: امروز تغییرات 
در مقیاس بین المللى با فناورى و اطالعات و ارتباطات 
بسیار پرشتاب و در زندگى تأثیرگذار شده است و اطالعات 
لحظه اى است. این در حالى اســت که آمریکایى ها در 
تک قدرتى بودن در جهان شکســت خورده اند و جهان 
در حال چندقطبى شدن است و امیدواریم قدرت جهان 
اسالم با بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان، قدرت جدید 

جهان باشد.

سردار سرلشکر صفوى گفت: امروز تغییرات در جغرافیاى 
سیاسى منطقه بسیار زیاد شده و باید مراقب روابط جدید 
در منطقه بود. بنابراین ما باید به قدرت داخلى مجهز شده 
و قدرت درون ساز شــویم و به بیگانگان امید نبندیم که 

ارمغان آن شکست خواهد بود.
وى گفت: اطالعــات صحیح در زمینــه هاى مختلف 

مى تواند رشد کشور را به همراه داشته باشد. 
سردار سرلشکر صفوى اظهار داشت: ما در زمان جنگ، 
اشراف اطالعاتى بر دشمن داشــتیم که امروز هم باید 
اینگونه باشد تا از جنگ هاى احتمالى آینده پیشگیرى شود 
و غافلگیر نشویم. بنابراین امروز اگر بدانیم وضعیت آسیب 
پذیرى و مشکالت کشور چگونه است مى توانیم پیش 

بینى و پیشگیرى کنیم تا دچار بحران نشویم.
دســتیار و مشــاور عالــى فرمانــده کل قوا بــا اظهار 
تأســف از اینکه با باریــدن بــاران یا بــرف، گاز، برق 
و... در کشــور قطع مى شــود افــزود: این امر نشــان 

مى دهد اطالعات ما در این زمینه ها ناقص بوده و مدیران 
ما قدرت تصمیم گیرى ندارندو بیانگراین است که نقش 

اطالعات در همه بخش ها تأثیرگذار است.
وى بــار دیگــر اذعــان داشــت: نقــش شــهداى 
اطالعــات و عملیــات در ســال هاى دفــاع مقدس، 
تعیین کننده بوده و هم اکنون نیز عنصر اطالعات در امنیت 
ملى، مســائل اقتصادى و... براى تصمیم گیرى صحیح 
مسئوالن در برنامه هاى مختلف،  نقش منحصر به فرد 
و براى برنامه هاى آمایش سرزمین و پنج ساله مى تواند 

بسیار تعیین کننده باشد.
سردار سرلشــکر صفوى خطاب 
به مســئوالن و مردم سه استان 
اصفهــان، یــزد و چهارمحال و 
بختیارى هم گفت: همانگونه که 
شهیدان اطالعات این سه استان 
در کنار هم شــهید و لشکرها نیز 
پیروز شدند مسئوالن و مردم این 
سه استان نیز براى رفع مشکالت، 
در کنار هم باشند تا از بروز هرگونه 
تنش و ناآرامى جلوگیرى شود. این 
در حالى است که اشراف اطالعات 
مســئوالن عالیرتبه کشــور در 
پیروزى ملت و آبادانى کشور بسیار 

مؤثر خواهد بود.
وى با بیان اینکه مدیران اســتانى 
نیز بــدون اطالعــات صحیح در 
اداره اســتان خود با مشکل مواجه 
خواهندشد خواستار هم افزایى بیش 
از پیــش بخش هــاى مختلف در 
استان ها شد و گفت: نیروهاى مسلح 
امروز امنیت را در کشــور تأمین و 
برقرار کرده و نوبت مسئوالن است 
تا نسبت به رفع مشکالت معیشتى، 
بیکارى، فرهنگــى و... گام هاى 

بزرگ بردارند.
■■■ 

دراین یادواره، پیام سرلشکر محمد باقرى رئیس ستاد کل 
نیروهاى مسلح هم قرائت شد که در بخشى از این پیام 
آمده است: اى برادران و اى خواهران عزیز، باز هم شهدا 
فراخوان زدند تا بشنوید حکایت پاکباختگان شریف را، آنها 
که یادآورى خاطراتشان رسم و ادب و فرهنگشان براى 

هر مرد و زنى الزم است.
رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح با اشاره به یادواره شهداى 
اطالعات عملیات استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیارى در اصفهان ، اضافه کرد: پیشگامى و نقش مردم 
اصفهان در پیروزى هاى انقالب و فداکارى هاى آنان در 
هشت سال دفاع مقدس بر کسى پوشیده نیست و به تعبیر 
مقام معظم رهبرى «مردم استان اصفهان در فداکارى و 

ایثار براى دین خدا و کشور پیشگام و پیش قدم هستند».
■■■ 

آیت ا... مظاهرى رئیس حوزه علمیه اصفهان هم در پیامى 
به یادواره سرداران و 450 شهید اطالعات و عملیات آورده 
است: شهادت در راه خداوند، سرمایه گران سنگى است که 
فلسفه آن تضمین استمرار دین و حیات دینى در جامعه 
اسالمى است و این ســرمایه بزرگ، تنها به صالحان و 

برگزیدگان امت، اعطا مى شود.
در ادامه ایــن پیام آمده اســت: شــهید، آن عبد صالح 
و ممتحنى اســت که با کســب این درجه واالى الهى، 
همواره مشعلى فروزان براى 
بازماندگان از قافله شــهادت 

خ واهد بود.
آیــت ا...  مظاهرى در بخش 
دیگــرى از این پیــام تأکید 
کــرد: برپایــى یادواره ها و 
همایش هایى که نــام و یاد 
شــهیدان ســرافراز انقالب 
شکوهمند اسالمى و خصوصًا 
شهداى عالیقدر دفاع مقدس 
را زنده و پاینده نگاه مى دارد، 
حرکتى اســت که عالوه بر 
تکریم نام و یــاد آن عزیزان 
و اظهــار ادب و احتــرام به 
خانواده هــاى آنــان، مایــه 
انتقال و گســترش فرهنگ 
ایثار و فــداکارى و معنویت 
گرایــى و حقیقــت طلبى و 

ظلم ستیزى است.
■■■ 

فرمانــده قــرارگاه عملیاتى 
سیدالشــهدا (ع) و رئیس ستاد 
یادواره سرداران و 450 شهید 
اطالعات و عملیــات هم به 
عنوان میزبان ایــن یادواره 
بــا خیرمقدم بــه میهمانان، 
گزارشى از فعالیت هاى انجام شــده براى برگزارى این 
یادواره را ارائه داد و گفت: سپاه و بسیج، خانه مردم است 
و الزم مى دانم از همه شرکت کنندگان در این یادواره و 
خانواده معظم شهداى اطالعات و عملیات در سه استان 

که در این جمع با شهدا میثاق بستند تشکر کنم.
سردار جواد استکى اظهار داشت: مقدمات برگزارى این 
یادواره از یکسال پیش آغاز شد  و با حضور در بین خانواده 
شهیدان اطالعات و عملیات در سه استان اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى، مستندات شهدا را جمع آورى کرده 
و در این مراسم 38 کتاب از شهدا رونمایى شد. همچنین در 
چهارسال گذشته براى تألیف نقش اطالعات و عملیات 

در دوران دفاع مقدس نیز 19 کتاب تألیف شد.

عنصر اطالعات در تصمیم گیرى 
مسئوالن ، نقش مهمى دارد

سرلشکر رحیم صفوى در اصفهان عنوان کرد:

 ما در زمان جنگ، اشراف 
اطالعاتى بر دشمن داشتیم 
که امروز هم باید اینگونه 
باشد تا از جنگ هاى 
احتمالى آینده پیشگیرى 
شود و غافلگیر نشویم. 
بنابراین امروز اگر بدانیم 
وضعیت آسیب پذیرى 
و مشکالت کشور چگونه 
است مى توانیم پیش بینى 
و پیشگیرى کنیم تا دچار 
بحران نشویم

,,
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان از افزایش 
58 درصدى تخلفات در بازار شــب یلــدا در اصفهان 

خبر داد.
به گزارش ایرنــا، روابط عمومى مدیریت بازرســى و 
نظارت اصناف استان اصفهان، روز پنج شنبه به نقل از 
جواد محمدى فشارکى اعالم کرد: دو هزار و 452 مورد 
بازرسى براى نظارت بر بازار شب یلدا انجام شد که در 
نتیجه آن 134 پرونده تخلف تشکیل و براى سیر مراحل 
قانونى به اداره کل تعزیرات حکومتى اســتان ارســال 

شد.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان، ارزش 
ریالى پرونده هاى تشکیل شــده را 178 میلیون ریال 
اعالم و اظهار کرد: میزان تخلفات نسبت به سال گذشته 

58 درصد افزایش یافته است.

وى گفت: میزان بازرسى ها از میدان مرکزى میوه و تره 
بار اصفهان و همچنین خرده فروشى هاى صنف میوه 
و تره بار، شیرینى فروشــى ها، گلفروشى ها و خواروبار 
فروشان نسبت به ایام مشابه سال گذشته، 132 درصد 

افزایش یافته است.
محمدى فشارکى تأکید کرد: با توجه به کمبود نیروى 
انسانى در بازرسى اصناف در مقایسه با تعدد واحدهاى 
صنفى، براى نظارت دقیق تر بر بازار نیازمند حمایت و 

کمک مردم هستیم.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اصفهان خاطرنشــان 
کرد:  بازرســى هــاى مــا از واحدهاى صنفــى ادامه 

دارد.
شهروندان در صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفى 
مى توانند با شــماره تلفن هــاى 13-32352012 و 
32347900( ســتاد خبرى مدیریت بازرسى و نظارت 

اصناف استان اصفهان) تماس بگیرند.
نظارت اصناف بر بازار شــب یلدا در اصفهان از 24 آذر 

آغاز شد.

تخلفات بازار شب یلدا در اصفهان 58 درصد افزایش یافت

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان گفت: علت تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به سبب طوالنى شدن 
انتخاب هیئت مدیره دولتى براى اداره امور کارخانه بوده و امیدواریم تا شب عید نیمى از مطالبات معوقه کارگران پلى اکریل 

پرداخت شود.
محسن نیرومند پیرامون پیگیرى مطالبات کارگران پلى اکریل اظهار داشت: این کارخانه بعد از خصوصى سازى و فوت مدیر آن 
که ساکن یکى از کشورهاى عربى بود، با مشکالت مدیریتى زیادى مواجه شد و به سبب خصوصى بودن دولت نمى توانست 

نظارت چندانى روى آن داشته باشد.
وى افزود: این کارخانه همچنان پابرجاست و محصوالت آن قابل فروش است ولى براى خرید مواد اولیه، نقدینگى ندارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعى استان اصفهان علت تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان را طوالنى شدن انتخاب هیئت مدیره 
دولتى براى اداره امور این کارخانه دانست و گفت: اکنون گروهى اجرایى متشکل از چند مدیر دولتى با سرمایه 40 میلیارد تومان، 

دو قسمت را احیا کرده اند و به زودى با راه اندازى واحد اصلى حقوق پرسنل هم قابل تأمین است.
نیرومند تأکید کرد: دولت نمى تواند به کارگران واحدهاى تولیدى ورشکست شده حقوق بدهد ولى اگر بخواهند مى توانند 

تحت پوشش بیمه بیکارى قرار بگیرند. 
وى با بیان اینکه کارگران پلى اکریل براى بیمه بیکارى تقاضایى نداشته اند، ادامه داد: حفظ کار براى آنها مهمتر بوده است که 

حاضر شده اند این چند ماه سختى را بدون حقوق بپذیرند تا کارخانه دوباره راه بیافتد.

 نیمى از مطالبات 
کارگران پلى اکریل 

تا شب عید 
پرداخت مى شود

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان از عملکرد 
بانک ها در زمینه ارائه تسهیالت به ویژه در بخش مسکن 

انتقاد کرد.
حجت االسالم والمســلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
گفت: اکنــون بانک با دور زدن قانون براى تســهیالت 
اعطایى در بخش مسکن، رقمى بیش از 25 درصد سود 
از مردم مى گیــرد. وى با انتقاد از عملکــرد بانک ها در 
زمینه تســهیالت دهى به ویژه در بخش مسکن، افزود: 
برغم مصوبه شــوراى پول و اعتبار بــراى کاهش نرخ 
سود تسهیالت در همه زمینه ها به ویژه مسکن ما شاهد 

کاهش سود نبوده ایم.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى، با 
بیان اینکه سپرده گذارى مردم نزد بانک ها براى دریافت 
تسهیالت مسکن نشــانى از دور زدن قانون براى عدم 
کاهش نرخ سود بانکى است، افزود: فرد متقاضى دریافت 

تسهیالت مسکن وقتى مجبور به ســپرده گذارى براى 
اخذ وام است از پیش، ســود آن را با سپرده خود پرداخت 

خواهد کرد.
وى ادامه داد: دریافت وام مسکن 40 تا 60 میلیون تومان 
در کالنشهرها با سپرده یکساله پول مردم، تقریبًا رقمى 
بیش از 18 درصد را براى نرخ سود تسهیالت رقم مى زند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بــا تأکید بر ضرورت 
بازنگرى در نرخ سود تســهیالت مسکن، گفت: در حال 
حاضر بانک ها با دور زدن قانون رقمى بیش از 25 درصد 
ســود از مردم مى گیرند که این خود حجم بدهکاران به 
شــبکه بانکى با توجه به توان مالى کــم آنها را افزایش 

مى دهد. 

انتقاد رئیس مجمع 
نمایندگان استان از 
عملکرد بانک ها 

ارسال نخســتین محموله ورق آجدار صادراتى به کشور 
عراق طى ماه جارى در مجتمع فوالد سبا انجام شد.

با راه اندازى خط تولید ورق آجدار در مجتمع فوالد سبا، 
یکى از زیرمجموعه هاى شرکت فوالد مبارکه، بازاریابى 
این محصول به منظور توسعه سبد محصوالت صادراتى 
در دستور کار واحد صادرات شرکت قرار گرفت و پس از 
انجام مذاکرات و معرفى محصول در آبان ماه، نخستین 
سفارش براى بازار عراق ثبت شد که نخستین قسمت آن 

نیز در ماه جارى به کشور مقصد حمل شد.

بنابراین گزارش در حال حاضر این محصول که در سال 
جارى به عنوان برترین محصول تحقیق و توســعه در 
صنعت معرفى شد، با آج بادامى شکل در مجتمع فوالد 

سبا تولید مى شود.
گفتنى اســت در بازاریابى اولیه انجام شده توسط واحد 
صادرات امکان فروش ماهانه بیش از سه هزارتن از این 
محصول در بازار عراق برآورد شــد، که با توجه به ارزش 
افزوده آن با توسعه ســبد محصوالت صادراتى، امکان 

سودآورى بیشتر نیز فراهم شد.

ارسال نخستین محموله ورق آجدار صادراتى از «سبا» 
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 برپایى همایش پیشگیرى از 
معلولیت ها 

براساس تفاهمنامه اداره کل آموزش و پرورش استان 
و اداره کل بهزیستى استان کالس هاى پیشگیرى از 
معلولیت هاى ویژه دانش آموزان پایه دهم در آموزش 

و پرورش اردستان برگزار شد.
علیزاده معاونت پرورشى و تربیت بدنى در این رابطه 
گفت: این کالس ها جهت 330 نفر از دانش آموزان 
دختر و پســر به ترتیب به میزان 3 و 4 ساعت جهت 
آشنایى و پیشگیرى دانش آموزان از معلولیت هاى 
احتمالى توسط کارشناسان بهزیستى در سالن اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد.

از دانشگاه دهاقان تا 
سرپرستى  بهکاپ 

در حکمى از سـوى رئیس انجمن بهکاپ فدراسیون 
گلف جمهورى اسالمى ایران، پژمان لک زاده عضو 
هیئت علمى دانشگاه آزاد اسـالمى واحد دهاقان به 
عنوان سرپرسـت کمیته بهکاپ هیئت گلف اسـتان 

اصفهان منصوب شد.
پژمـان لـک زاده داراى مـدرك کار شناسـى ارشـد 
تربیت بدنى و علوم ورزشـى اسـت که اکنون عالوه 
بر عضویـت در کادر هیئت علمى، در سـمت رئیس 
باشگاه پژوهشـگران جوان و نخبگان واحد دهاقان 

در حال انجام فعالیت است.

به «هزار تو» بروید
نمایشـگاهى از آثـار نقاشـى «کاتریـن روحانى» با 

عنوان «هزارتو» در گالرى سایان برگزار مى شود.
این هنرمند گفت: تعداد 15 اثر کـه یک مجموعه را 
تشکیل مى دهند در نمایشگاه «هزارتو» به نمایش 
در آمده که براى خلق این آثار ابتدا فوم روى بوم قرار 
گرفته و سپس با استفاده از تکنیک آکریلیک نهایى 

شده است.
عالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه مى توانند 
همه روزه تا 15 دى ماه سـاعت 16 به گالرى سایان 
واقع در خیابان ابوذر، بن بست 32(امین)، شماره17 

مراجعه نمایند.

تأکید بر ساماندهى بانک 
جامع اطالعات فعاالن قرآنى 

نماینـده ولـى فقیه و امـام جمعـه اصفهان بـر لزوم 
سـاماندهى بانک جامع اطالعات فعـاالن قرآنى در 

این استان تأکید کرد.
آیت ا... سیدیوسـف طباطبائى نژاد اعالم کرد: یکى 
از مهمترین فعالیت ها در حـوزه قرآن، تکمیل بانک 

جامع اطالعات فعاالن قرآنى است.
وى افـزود: هـر یـک از دسـتگاه هـاى مرتبـط بـا 
فعالیت هاى قرآنى، آمار جداگانه اى ارائه مى دهد که 
ممکن است بسیارى از آنها همپوشانى داشته باشد و 

همین امر، آمار ما را از واقعیت دور مى کند.

احیاى  گازرکارى در ناژوان
مدیـر کل میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان از 
احیاى طرح سـنتى شستشـوى پارچه هـاى قلمکار 
(گازرکارى)در محـدوده پـارك نـاژوان اصفهـان 

خبر داد.
فریدون اللهیـارى با اعالم این مطلـب تأکید کرد: با 
توجه به اینکه استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان 
یکى از مراکز اصلى تولید پارچه هـاى قلمکار ایران 
بوده اسـت، در گذشـته این پارچه ها در حین فرآیند 
تولید در زاینده رود توسـط هنرمندان شستشـو داده 
مى شـد و هم اینک بـا توجه بـه اینکـه اصفهان به 
عنوان شـهر جهانى صنایع دسـتى خوانده مى شود 
مصمم هستیم تا این رویداد هنرى را که سال هاست 

فراموش شده مجدداً احیا نماییم .
وى اظهارداشـت: از گذشـته هاى دور و حـد اقل در 
دوران صفـوى شستشـوى پارچـه هاى قلمـکار در 
حاشیه زاینده رود و به ویژه در پارك ناژوان اصفهان 
انجام مى شـده ولى متأسـفانه سال هاسـت که این 
رویداد هنرى به دالیل مختلف از جمله کمبود آب در 

این منطقه انجام نمى پذیرد.

خبر

معاون بهداشت و درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان گفت: 145 هزار نفر از جامعه ایثارگرى 

استان اصفهان زیر پوشش بیمه تکمیلى هستند.
عبدالحســین نعمتى نیک پور اظهار داشــت: اســتان 
اصفهان داراى 23 هزار شــهید و 48 هزار جانباز است 
که 19 هزار تن از والدین شــهدا در قید حیات هستند؛ 
براســاس قانون کلیه جانبازان، خانواده هــاى آنان و 
همچنین پدران، مادران، فرزندان و همسران شهدا زیر 

پوشش بیمه مکمل هستند.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهان افزود: براســاس قانون، کلیه مسائل 

مربوط به درمان جانبازان 5 تا 65 درصد و خانواده آنان 
زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعى نیروهاى مسلح هستند.

وى خاطرنشــان کرد: کلیه جانبازان باالى 70 درصد 
حتى اگر شاغل باشند نیز زیر پوشش بیمه بنیاد شهید و 
امور ایثارگران هستند، همچنین 60 هزار نفر از ایثارگران 
زیر پوشش بیمه سالمت(پایه) بوده و 145 هزار نفر زیر 
پوشش بیمه تکمیلى هستند که خدمات درمانى آنان بر 

عهده بنیاد شهید است.
وى تأکید کرد: ایثارگران با مراجعه به هریک از مراکز 
درمانى طرف قرارداد با بیمه ایران، پس از اعالم کد بیمه 

خود، مى توانند از خدمات درمانى بهره مند شوند.

مدیر تأمین مســکن ســاختمان کمیته امداد اســتان 
اصفهان با بیان اینکه از ابتداى امســال تاکنون هزار و 
500 واحد از منازل مسکونى مددجویان تحت پوشش 
امداد تعمیر و بهســازى شــد، گفت: تا پایان امســال 
دو هزار واحد مســکونى افراد تحت پوشــش تعمیر و 

بهسازى مى شود.
علیرضا رجایى اظهار داشت: از ابتداى امسال تاکنون 
هــزار و 500 واحد از منــازل مســکونى مددجویان 
تحت پوشــش امــداد تعمیر و بهســازى شــدند که 
این واحدهاى مسکونى با هزینه اى بالغ بر دو میلیارد و 
300 میلیون تومان از محل اعتبارات تخصیصى دولت 

و کمک هاى خیران، تعمیر شده است.
وى سفیدکارى، کف ســازى، احداث فضاهاى جانبى، 
ایزوگام ســقف و دیوارســازى را از اقدامات این اداره 
براى تعمیر واحدهاى مسکونى مدد جویان عنوان کرد 
و گفت: در این مدت نیز حدود 500 مددجو براى تأمین 
انشعابات آب، برق و گاز به ادارات مربوطه ارجاع داده 
شدند. مدیر تأمین مســکن و امور مهندسى ساختمان 
کمیته امداد اســتان اصفهان تصریح کرد: بیشــترین 
آمار تعمیرات واحدهاى مسکونى مددجویى، مربوط به 
شهرستان هاى خمینى شهر، فریدونشهر، فالورجان و 

نجف آباد بوده است.

بهسازى 2000 واحد مسکونى 
مددجویان کمیته امداد 

پوشش بیمه براى 145 هزار 
نفر از جامعه ایثارگرى استان 

جمال نوروز باقرى
روى تخت دراز کشــیده و صداى ناله اش همه بخش 
اورژانس بیمارستان را پر کرده است. شیشه هاى حمام بر 
اثر گرم و سرد شدن و ترك قبلى که داشته شکسته و پاى 
دختر بر اثر بى احتیاطى با خرده شیشه هاى آن پاره شده 
است. مادر او بى تاب در حال تعریف کردن ماجرا براى 
متصدى پذیرش بخش اورژانس است. زن با خونسردى 
در حال نوشــتن و تشکیل پرونده اســت و هر بار یک 

سئوال تازه از مادر نگران مى پرسد: «شماره تلفن...» 
زن میانسال با تردید شــماره ها را پشت سر هم ردیف 

مى کند. 
«آدرس...» 

زن میانســال که نام خیابان ها را به یکباره یادش رفته 
دائم مى گوید: «همین اطراف بیمارستان... هستیم.»

 «تلفن همراه مریض...» 
مادر که یادش نمى آید مى گوید: «نمى دانم.» متصدى 
بدون اینکه ســر خود را بــاال بیاورد مــى گوید: «برو  

بپرس!»
تا پرونده بیمار تکمیل نشود پذیرش نمى شود وتا پذیرش 

نشود از دکتر خبرى نیست وفقط چند انترن پزشکى در 
حال فراگیرى درس هاى عقب افتاده با حضور یک نمونه 

زنده هستند.
یک پرستار از راه مى رســد و چند دورى باند دور پاى او 
مى پیچد و بعد مى گوید: «باید صبــر کنى دکتر بیاید، 
االن در بخش اســت، دراز بکش تا بیاید.» مادر نگران 
مى گوید: «مى شود صدایش کنید. دختر من پایش پاره 
شده،خون مى آید.» پرســتار نگاهى مى کند ودر حال 
رفتن مى گوید: «نگران نباش،چیزیش نیست فقط چند 

تا بخیه مى خواهد...!»
■■■

همیشه براى ســالمتى دعا مى کنیم ولى انگار قضیه 
فرق کرده و اگر سالمت از بیمارستان بیرون آمدید، باید 

حتمًادعا کنید!
پذیرش در بیمارستان هاى دولتى وخصوصى اصفهان 
آن هم در مواقع اضطرارى، حدیث مفصلى اســت که 

صرفًا به یک یا چند گزارش بسنده نمى کند.
در مراجعــه افــراد حادثه دیــده به بخــش اورژانس 
بیمارستان هاى اصفهان در مواقع اضطرارى شاهد بروز 

موارد مختلفى هستیم که بدون شک باید ریشه آن را در 
نگاه افراد حاضر در این مراکز درمانى جستجو کنیم. بیمار 
در چشم این افراد، یک مریض نیســت و تکرارى شده 
است. سکته، پارگى در اندام،قطع شدگى و اساساً درد ناشى 

از بیمارى براى اینها یک شوخى ساده به شمار مى آید.
البته نباید انصاف را نادیده گرفت چون هستند عده اى 

که با دیدن بیمار، درد او را درد خود تلقى مى کنند. 
بى شک مراکز درمانى در اصفهان به تبع کشورى آن از 
ضعف مدیریت رنج مى برد. این بیمارستان ها با بافت 
قدیمى، ازدحام و شــلوغى، نبود پزشک متخصص در 
مراکز درمانى، نداشــتن آموزش مناسب جهت برخورد 
با بیماران، پرخاشــگرى و تندگویى افراد شاغل در این 
مراکز و سرسرى  معاینه کردن شــناخته مى شوند. در 
این بیمارستان ها گاهى فقط به گفته هاى بیمار قناعت 

مى شــود و داروهاى همیشــگى و تکــرارى تجویز 
مى گردد و بیمار مجبور است پس از یک دوره درمان و 
درد ناشى از بیمارى، دوباره به سراغ پزشک و این بار در 

مطب خصوصى برود تا شاید درمان شود.
از مشــکالت دیگر مراکز درمانى بــه خصوص از نوع 
دولتى آن، نوبت دهى براى جراحى هاى مختلف است 
که گاه در یک بــازه زمانى طوالنى تعریف مى شــود 
وبیمار مجبور مى شــود با پرداخت هزینــه اضافه تر، 

زودتر عمل شود.
هربار شاهد آن هستیم که مســئوالن حیطه سالمت 
و بهداشــت عنوان مى کنند مردم از بیمارستان دولتى 
راضى نیســتند! از آنطرف هم پول خصوصى را ندارند، 

پس باید چکارکرد؟
مرزبندى خصوصى و دولتى براى مراکز درمانى موجب 

تأسف است و اینکه سالمتى انســان ها را به وضعیت 
مالى مردم گره بزنیم، با دیدگاه هاى جامعه اســالمى 

سازگار نیست و این رویه نیازمند اصالح است.
چرا دولت در قباِل دریافت مالیــات و مالیات بر ارزش 
افزوده که حتى شامل جزئى ترین هزینه کردهاى مردم 
مى شود، هیچ خدمات شایسته اى در حوزه بهداشت و 
درمان ارائه نمى کند؟ حال آنکه کشــورهاى پیشرفته 
دنیا عمده درآمدهاى مالیاتى را صرف توســعه مراکز 

درمانى مى کنند.
یک پیشنهاد به مسئولین اصفهان اعم از خرد وکالن؛  
لطفاً براى اینکه بیشتر به درد مردم نزدیک شوید، هنگام 
بیمارى، خود یا اطرافیانتان را دریکى از بیمارستان هاى

دولتى اصفهان بســترى کنیــد تا از نزدیک شــاهد 
استرس ها و نگرانى هاى شهروندان باشید. 

براى سالمتى « ترخیص» دعا کنید!

وضعیت اورژانسى 
بیمارستان هاى اصفهان 

افت فشار آب روســتاهاى مجتمع آبرسانى 19 روستا 
شهرستان فالورجان برطرف خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضالب روستایى شهرستان فالورجان 
در این خصوص گفت: با هدف تأمین آب شرب حدود 
45 هزار نفــر از روســتائیان شهرســتان فالورجان، 
عملیات اجرایى پروژه آبرســانى به 19 روســتاى این 
شهرســتان در قالب یک مجتمع آبرســانى با مجموع 
30 کیلومتر خــط لوله و 19 حلقه چــاه،  در دو فاز آغاز 

شد.
رجبعلى امینى کاهش سطح آب سفره هاى زیرزمینى در 
محل پروژه را از مشکالت این مجتمع آبرسانى عنوان 
کرد و افزود: تعدادى از چاه هاى این مجتمع خشک شده 

و یا دچار کمبود آب شده اند. 
وى روســتاى نرگان (روى تپه) را یکى از روستاهاى 
دچار کم آبى نام بــرد و اظهار داشــت: براى برطرف 

نمودن افت فشار آب در این روســتا، عملیات احداث 
یک مخزن ذخیــره 2000 متر مکعبى آغاز شــده و با 
تکمیل آن، مشکل کمبود آب این روستا و برخى مناطق 
در روســتاهاى دیگر این مجتمع نیــز برطرف خواهد 

شد.
امینى پیشــرفت مراحل اجراى کار را علیرغم سنگى 
بودن بستر زمین در محل احداث مخزن و نیاز به حفارى 
در سنگ ها رضایت بخش دانست و ابراز امیدوارى کرد 

این پروژه به زودى به بهره بردارى برسد.
شهرســتان فالورجان با بیش از 90 هزار نفر جمعیت 
روستایى و 56 روســتا در جنوب غربى استان اصفهان 

واقع شده است.

رفع افت فشار
آب شرب شبکه آبرسانى 
روستاهاى فالورجان

رئیس دانشکده علوم جغرافیایى و برنامه ریزى دانشگاه 
اصفهــان گفت: بــراى بحرانى مثل بحــران آب باید 
عزم ملى و همفکرى بین کارشناســان باشــد، در غیر 
این صورت با دیدگاه هاى یــک بعدى معضل آب حل 

نخواهد شد.
حجت ا... یزدان پناه اظهار داشت: طى چند سال گذشته، 
بارش ها از برف به بــاران تغییر پیدا کــرده اما کمبود 
بارش به اندازه اى که موجب خشکسالى و خشک شدن 

رودخانه شود نبوده است.
وى در رابطه با تغییر میزان بارش ها تصریح کرد: باید 
بپذیریم که اصفهان از مناطق خشــک اســت. میزان 
بارش ها به طور معمول ممکن است در یکسال کاهش یا 
افزایش داشته باشد اما این به معناى خشکسالى نیست. 
یزدان پناه افزود: خشکسالى دو نوع است؛ نوع دوم آن 
هیدرولوژیکى اســت و به دالیلى مانند جابه جایى آب، 
ایجاد سد و... موجب مى شود و مصداق آن را در استان 

اصفهان شاهد هستیم.
این اســتاد اقلیم شناســى افــزود: در اثــر کمبود آب 

و حفر چاه و در نتیجــه کاهش منابــع آب زیرزمینى، 
مشــکالت دیگرى مثل از بیــن رفتــن مراتع پیش 
خواهد آمد که خــود موجب بروز معضــالت دیگرى 

است.
 وى در ادامــه تصریح کرد: آمار نشــان مى دهد تعداد 
دفعات پدیده گرد و غبار از پنج تا شــش بار در سال از 
سال 1992 به 30 تا 35 بار در سال، تا سال 2010 رسیده 
است و باالترین میزان آالینده ها در استان را نیز، گرد و 

غبار تشکیل مى دهد. 
یزدان پناه با اشــاره به چند مــورد از راه حل هایى که 
بــراى افزایــش بارش ها در اســتان داده مى شــود، 
گفت: برخــى معتقدنــد بــا بارورســازى مصنوعى 
ابرها مى توان ایــن کمبود بارش را جبــران کرد اما با 
در نظر گرفتن این مهــم که در اســتان اصفهان، در 
مجموع 32 روز ابرهاى بــاران زا و بــارش داریم، در 
این مدت زمان کوتــاه جبران کمبود بارش یکســال 
غیرممکــن اســت و تــا بیابانــى شــدن فاصله اى 

نداریم .

تا بیابانى شدن فاصله اى نداریم

مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان گفت: امسال 
56 کالس درس در قالب 9مدرسه از سوى بنیاد برکت 
متعلق به ســتاد اجرایى فرمان حضرت امــام (ره) در 

شهرستان هاى مختلف استان اصفهان احداث شد.
محمدحســین ســجاد افــزود: ایــن مــدارس در 
شهرســتان هاى اصفهان، برخوار، فالورجان، خور و 
بیابانک، شاهین شهر ، میمه و خمینى شهر و با صرف 

بیش از 67 میلیارد ریال ساخته شده است.
مدیرکل نوســازى مدارس اصفهان افزود: در اســتان 

اصفهان 21 مدرســه برکــت وجود دارد که هشــت 
مدرسه درگذشته تحویل و 9 مدرسه افتتاح شده است و 

چهارمدرسه نیز تا پایان سال به بهره بردارى مى رسد.
وى یادآورى کرد: با توجه به اختصاص نیافتن اعتبارات 
دولتى به اداره کل نوســازى مدارس امسال 61 طرح 
آموزشى و مدرســه با کمک خیران در استان اصفهان 

احداث شده است.
ســجاد افزود: براى ســاخت این مدارس بیش از 600 

میلیارد ریال هزینه شده است.

 احداث 56 کالس توسط بنیاد برکت

پیست اسکى فریدونشهر در پى بارش هاى اخیر بر 
روى عالقه مندان ورزش هاى زمستانى بازگشایى 

شد.
رئیس هیئت اسکى استان اصفهان گفت : این پیست 
روزهاى یک شنبه و سه شنبه و روزهاى پنج شنبه 
و جمعه پذیراى دوســتداران ورزش هاى زمستانى 

خواهد بود. 

شهردار اصفهان گفت: در محل فعلى زندان مرکزى 
مى توانیم کاربرى هاى فرهنگى، ورزشى و مذهبى 

را ایجاد کنیم.
مهدى جمالى نژاد با اشاره به اینکه احداث زندان در 
زمینى به مساحت 80 هکتار پیش بینى شده است، 
ادامه داد: انتقال زندان مرکزى اصفهان زمانبر است 
و باید فاز به فاز انجام شود.  وى ادامه داد: به یقین باید 
با بخش خصوصى براى اجراى این پروژه همکارى 

داشته باشیم.
شهردار اصفهان اضافه کرد: انتقال زندان مرکزى با 
مشارکت سه جانبه اداره کل زندان ها، شهردارى و 

بخش خصوصى عملیاتى مى شود.

معاون فنى و عمرانى شــهردارى کاشان از پیشرفت 
98 درصدى و افتتاح تقاطع غیرهمســطح مصالى 
بقیه ا... اعظم(عج) کاشان با اعتبارى بالغ  بر صد میلیارد 

ریال خبر داد.
مهیار گران اظهار داشت: تقاطع غیرهمسطح مصال 
بزرگ ترین پروژه شاخص زیرســاختى آماده افتتاح 
کاشان محسوب مى شود و این تقاطع با کمترین هزینه 
و باالترین کیفیت در طول دو سال اجرا شده است. وى 
خاطرنشان کرد: مسیر عبورى روى پل مصال به طول 
108 متر شامل دو الین اصلى و یک الین اضطرارى 
بوده و میدان زیر پل به قطر 65 متر با طرح اســلیمى 

طراحى شده است.

پیست اسکى
 فریدونشهر باز شد

زندان به خارج 
از شهر منتقل مى شود

بزرگ ترین تقاطع کاشان 
افتتاح مى شود

مدیر اجرایى حــرم مطهر حضرت زینب بنت موســى 
بن جعفــر(ع) از ارائه خدمات مشــاوره رایگان در دفتر 
پاســخگویى به ســئواالت دینى، اعتقادى، اخالقى، 
احکام و ایجاد مرکز مشــاوره و خدمات روانشناختى در 

حرم مطهر خبر داد.
بهزاد صبرى با اعالم این خبــر گفت: این دفتر با توجه 
به تقاضا و نیــاز مردم منطقه در زمینه پاســخگویى به 
سئواالت و مسائل شرعى، اعتقادى، اخالقى و خدمات 

مشاوره اى راه اندازى شده است.
وى به بیان چگونگى ارتباط زائریــن و مجاورین حرم 
مطهر با دفتر پاسخگویى به مســائل دینى اشاره کرد 
و افزود: هموطنان مى توانند روزهاى چهارشــنبه، پنج 
شــنبه و جمعه دوســاعت قبل از نماز مغرب و عشاء، 
با مراجعه به حــرم مطهر حضرت زینب بنت موســى 
بن جعفر (ع) اصفهان از خدمات دفتر پاســخگویى به 
سئواالت شــرعى و دینى به صورت رایگان بهره مند

 شوند.

رئیس گروه سالمت و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از اجراى 
طرح مدارس عارى از خطر در 452 آموزشگاه در مقطع 

متوسطه دوم خبر داد.
عبدالرضا رئیســى اظهار داشــت: مهمترین طرح ها و 
برنامه هاى اداره مراقبت در برابر آســیب هاى اجتماعى 
آمــوزش و پــرورش اســتان براســاس تفاهمنامه و 
دستورالعمل هاى وزارتى و اســتانى در سال تحصیلى 
96-95 شامل اجراى طرح مدارس عارى از خطر در 452 
آموزشگاه در مقطع متوسطه دوم و اجراى مهارت هاى 
مقابله با رفتارهاى پرخطر در 506 آموزشــگاه در مقطع 

متوسطه اول هستند.
وى با اشاره به دیگر طرح ها افزود: اجراى طرح مدارس 
مراقب اجتمــاع محــور در دو هزار و 28 آموزشــگاه، 
مهارت هاى مراقبت از خود در هزار و 70مدرسه ابتدایى 
و برگزارى نمایشگاه سیار پیشگیرى در مدارس با حضور 

514 نفر از دیگر طرح هاى اجرا شده هستند.

راه اندازى مرکز مشاوره 
در زینبیه 

اجراى  طرح مدارس عارى از 
خطر در اصفهان 
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ایران 28 میلیون بشکه نفت 
ذخیره دارد

بــر اســاس آمارهــاى ردیابــى تانکرهــا، ایران 
28 میلیــون بشــکه نفــت در چهــار بنــدر 
روى آب ذخیــره دارد کــه میــزان ایــن ذخایــر 
هفتــه گذشــته 2/14 درصــد افزایــش یافتــه 

است.
گــزارش آمارهاى ردیابى تانکرها حاکى اســت که 
ایران در حال حاضر 28 میلیون و 95 هزار و 45 بشکه 
نفت و میعانات گازى روى آب ها ذخیره دارد که این 
میزان نفت و میعانات گازى در چهار بندر و 38 تانکر 

ذخیره شده است. 

قیمت آهن 
یکساله  2 برابر شده است

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن از افزایش 
100 درصــدى قیمــت آهن از زمســتان ســال 
گذشــته تا امروز خبــر داد و گفــت: در حال حاضر 
قیمت ورق هاى فــوالدى نباید بیشــتر از دو هزار 
تومان باشــد امــا کارخانجــات آنهــا را از دو هزار 
و 200 تا دو هــزار و 600 تومان بــه تولیدکنندگان

 مى فروشند.
محمد آزاد با اشــاره به رشــد قیمت آهن در سطح 
بازار، اظهارداشت: افزایش قیمت آهن در بازارهاى 
جهانى و نوسانات نرخ ارز عامل این افزایش قیمت ها

 است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: دولت تدبیر و امید 
امسال را سال رونق اقتصادى و شکوفایى و سال پیش رو 

را سال جهش اقتصادى مى داند.
على ربیعى با بیان اینکه در دولت یازدهم براى نخستین 
بار دســتمزد بر تورم پیشــى گرفت، افزود: هم اکنون 
بیش از دو میلیون بشــکه نفت صادر مــى کنیم و این 
در حالى بود کــه داشــتیم در صادرات نفــت به صفر

 مى رسیدیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى بیان داشت: سال گذشته 
3 درصد رشد داشتیم و امسال هم رشد باالیى را تجربه 

مى کنیم.

وى خالــص اشــتغال در دولت هــاى نهــم و دهم را 
80 هزار شــغل عنــوان کــرد و گفــت: 4/5میلیون 
دانشــجو داریــم کــه بــا تأخیــر وارد بــازار کار

مى شوند.
ربیعــى با اشــاره بــه اینکــه نــرخ مشــارکت 2/5 
درصــد در کشــور افزایش یافته اســت، گفــت: این 
افزایش مــى تواند به دلیــل افزایش امیــد در جامعه

باشد.
وى خاطر نشان کرد: سال گذشــته 700 هزار شغل در 
کشور ایجاد شــد که این امر گام بزرگى بود و امیدواریم 

این روند در سال 95 افزایش یابد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششــم با اشاره به اینکه 
سامانه حقوق و دســتمزد تا پایان امســال راه اندازى 
مى شود،گفت: در این سامانه هر شخص با هر مقامى در 
همه دستگاه ها باید بایک فیش، حقوق خود را دریافت 
کند و این ســامانه باید در اختیار دستگاه هاى نظارتى و 

مردم باشد.
حمیدرضا حاجى بابایى اظهار داشــت: در برنامه ششم 
توســعه 20 محور تعریف شــده که یکــى از آنها رفع 
تبعیض هــا و مبارزه با مفاســد و یکــى از آنها، حقوق 
هاســت. وى افزود: ماده 76 قانــون مدیریت خدمات 
کشــورى مقرر مى دارد که حداکثر حقــوق باید هفت 

برابر حداقل حقوق باشــد اما طرح ما مبتنى بر این است 
که همه مدیران کشور در هر مقام و جایگاهى تا بیشتر 
از ســقف 10/5 برابر حداقل حقوق نمى تواند دریافت 
کند و فقــط برخى که در مناطق محــروم و پرخطر کار 
مى کنند مى توانند تا 17/5 برابر حداقل حقوق دریافت 

کنند.
حاجى بابایى افــزود: البته این باید در ســامانه حقوق و 
دستمزد دولت مطرح و بر اســاس فرمول و شاخص ها 
مشخص شــود. وى گفت: این مدیران دریافت دیگرى 
تحت عناوین مختلف از جمله پاداش نمى توانند داشته 

باشند.

ربیعى: سال آینده 
سال جهش اقتصادى است

افشاى حقوق مدیران 
تا پایان سال

حصر وراثت
بدرى جان اسمعیلى چادگانى با وکالت خانم فاطمه محمدى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 2488 بـه شـرح 
دادخواست به کالسه 464/95 ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شاه بیگم اسماعیلى چادگانى بشناسنامه 2175 در تاریخ 95/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بدرى جان اسمعیلى چادگانى به ش.ش 2488 ، 2- خدیجه اسماعیلى 
به ش.ش 14،  3- زهرا اسمعیلى چادگانى به ش.ش 65 همگى فرزندان مهدیقلى (خواهران متوفى). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 84 شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/9/1218
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103731003881 شماره پرونده: 9509983731000008 شماره بایگانی شعبه: 950208 
در پرونده کالسه 950208 خواهان خانم زیبا رئیسى نافچى فرزند موسى دادخواستى بطرفیت خواندگان آقایان 
1- شفیع شیخى حموله فرزند مرادخون 2- هاشم حیدرى لرى فرزند محمد، دائر بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایى 
و تقاضاى ابطال عملیات اجرایى پرونده 993/83  اجرایى تقدیم دادگاههاى عمومى و انقالب نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد (جانشین شعبه هشتم سابق) ارسال و به شماره 950208 
ثبت و وقت رسیدگى 95/11/4 ســاعت 10:30 صبح تعیین گردیده و به علت عدم شناسایى خواندگان مذکور در 
آدرس اعالمى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 2864 شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/9/1224
حصر وراثت

ابراهیم جدیداالسالمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2897 بـه شـرح دادخواست به کالسه 468/95 ش 2  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه بیاتى کمیتکى بشناسنامه 
1913 در تاریخ 1393/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- بهرام جدیداالسالمى به ش.ش 139،  2- ابراهیم جدیداالسالمى به ش.ش 2897 (پسران متوفى) 3- صغرى 
جدیداالسالمى به ش.ش 157،  4- فاطمه جدیداالسالمى به ش.ش 88 (دختران متوفى). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 85 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/9/1226
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/310537- 1395/9/28 نظر به اینکه آقاى محسن براتى سده فرزند قلى به استناد 2 برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده، مدعى است سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه 
پالك 790 فرعى از 84  اصلى واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 542 دفتر 35  امالك این 
اداره ثبت ذیل ثبت 5427 به نام ایشان ثبت و سند مالکیت به شماره 103380 سرى الف/77 صادر و تسلیم گردیده 
و بموجب سند رهنى شماره 42360 مورخ 1386/06/25 دفتر  اسناد رسمى 27 زرین شهر بمبلغ 1/304/790/000 
ریال به مدت پنج سال در رهن بانک تجارت شعبه مرکزى زرین شهر قرار گرفته و معامله دیگرى انجام نشده، اما سند 
مالکیت به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا 
سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 

873  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/9/1227
 ابالغ اجراییه

شماره ابالغنامه: 9510103640707736 شماره پرونده: 9509983640700113 شماره بایگانى شعبه: 950119 
آگهى ابالغ اجراییه به خواندگان- معصومه حیدرى- رضا حیدرى- فریده على زاده بموجب درخواست اجراى حکم 
مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509973640700645 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به 
220000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 7160000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان اجراى احکام مکلف 
است به محاسبه حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/11 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى 
از سوى بانک مرکزى و وصول خواندگان و ایصال در حق خواهان و نیز محاسبه نیم عشر دولت ى و اخذ از خواندگان 
و واریز به حساب صندوق دولت جمهورى اســالمى ایران، راى صادره غیابى مى باشد.م الف: 861 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /9/1228
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103749108195 شماره پرونده: 9509983749100716 شماره بایگانی شعبه: 951308 
خواهان علیرضا سعیدى دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى حسین مشفق فرزند محمدتقى به خواسته مطالبه طلب 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان 
واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 951308 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/27 و ساعت 9/30 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 95/211 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/9/1229
حصر وراثت

طلعت صالحى با وکالت از ولى مرحوم سعید نورمحمدى آقاى محمدعلى نور محمد نجف آبادى داراي شناسنامه 
شماره 560 به شرح دادخواست به کالســه 1170/95 ش 14 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نگار نور محمد نجف آبادى بشناسنامه 5- 106767-108 در تاریخ 95/08/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضیه ریاضى نجف آبادى به 
ش.ش 3094 (مادر متوفى) ، 2- سعید نورمحمد نجف آبادى به ش.ش 4484 ( پدر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 2821  شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1230
حصر وراثت

شهین مهدیه داراي شناسنامه شماره 603 به شرح دادخواست به کالسه 1195/95 ش 14 ح از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه منیر پاسبانى نجف آبادى بشناسنامه 483 در تاریخ 
95/08/06 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امیرحسین مهدیه 
به ش.ش 46481 ، 2- اصغر مهدیه به ش.ش 138 ( پسران متوفى) 3- شهین مهدیه به ش.ش 603 ، 4- اکرم 

مهدیه به ش.ش 584 (دختران متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2846 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1231 /9
حصر وراثت

طلعــت صالحى بــه وکالــت از ســپهر نورمحمــد نجف آبــادى تحــت قیومیــت محمدعلــى نورمحمد 
نجف آبادى داراي شناســنامه شــماره 0-122804-108 به شــرح دادخواســت به کالســه 1169/95 ش 
14 ح از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان مرضیه 
ریاضــى نجــف آبــادى بشناســنامه 3094 در تاریــخ 95/08/28 اقامتــگاه دائمی خــود بــدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- ســپهر نورمحمد نجــف آبادى بــه ش.ش 
0- 122804 – 108  (پسر متوفى) ، 2- سعید نورمحمد نجف آبادى به ش.ش 4484 ( همسر متوفى) و متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2820 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/9/1232
حصر وراثت

خدیجه قادرى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1418 به شرح دادخواست به کالسه 1196/95 ش ح/14  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمحمد مؤیدى ورپشتى بشناسنامه 
1712 در تاریخ 94/10/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- سیدامیرعرشیا مؤیدى ورپشتى به ش.ش 5-101682-108 (پسر متوفى) 2- مبیناسادات مؤیدى ورپشتى 
بــه ش.ش 7-085353-108 (دختر متوفى) 3- خدیجه قادرى نجف آبادى به ش.ش 1418 (همســر متوفى) 
4- سیداکبر مؤیدى ورپشــتى به ش.ش 50 (پدر متوفى) 5- ملوك مؤیدى ورپشتى به ش.ش 6 (مادر متوفى) و 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2849 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/1233
حصر وراثت

محمد جواد صالحى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 1207/95 ش 14 ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صالحى بشناسنامه 1771 در 
تاریخ 95/07/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
جواد صالحى نجف آبادى به ش.ش 8 (پدر متوفى) ، 2- فاطمه اذرى نجف آبادى به ش.ش 565 ( مادر متوفى)  و 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2863 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/1234
حصر وراثت

طاوس حیدرى داراي شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کالسه 1204/95 ش 14 ح از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویش کریمى بشناسنامه 869 در تاریخ 95/07/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على کریمى به ش.ش1896 
(پسر متوفى) ، 2- فرحناز کریمى به ش.ش 1336 ، 3- مهین کریمى به ش.ش 22 ، 4- فرشته کریمى به ش.ش 
1310 ، 5- فاطمه کریمى به ش.ش 3067 (دختران متوفى) 6- طاوس حیدرى به ش.ش 34 (همسر متوفى) و 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2860 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/1235 
حصر وراثت

فخرى سادات خلیلى جولرستانى داراي شناسنامه شماره 451 به شرح دادخواست به کالسه 1203/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خیراله پارسافر بشناسنامه 12 در تاریخ 
1395/6/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجتبى پارسافر 
ش.ش 817 ،  2- مهدى پارسافر ش.ش 720 (فرزندان متوفى) 3- فخرى سادات خلیلى جولرستانى ش.ش 451 
(همسر متوفى) 4- معصومه عرب صادق آبادى ش.ش 170 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

2859 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1236
حصر وراثت

سید ناصر آیتى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 24671 به شرح دادخواست به کالسه 1199/95 ش 14 ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید باقر آیتى نجف آبادى بشناسنامه 
90 در تاریخ 95/09/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سید 
رسول آیتى نجف آباى به ش.ش 772 ، 2- سید ناصر آیتى نجف آبادى به ش.ش 24671 ( پسران متوفى) 3- اکرم 
آیتى نجف آبادى به ش.ش 235 ، 4- اطهر آیتى نجف آبادى به ش.ش 60 (دختران متوفى) 5- فاطمه ســلطان 
پیرمرادیان نجف آبادى به ش.ش 92 (همسر متوفى)  و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2857 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1237
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730200394 شماره پرونده: 9409983730201135 شماره بایگانی شعبه: 941147 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973730200210 محکوم علیه: 
مرجان خیراندیش فرزند هاشم محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/800/000 هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه میگردد و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له: سیدمحمد 
افضلى اسفیدواجانى فرزند سیدعلى به نشانى: اصفهان نجف آباد خ پلیس راه سنگبرى حکیم با وکالت مرجان منتظرى 
نجف ابادى فرزند محمدرضا به نشانى: اصفهان- نجف آباد- نجف آباد- خ امام بعد از شهردارى منطقه 1 مجتمع پرشیا 
ط 5 واحد 26 به انضمام پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

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

1394) م الف: 2803 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/9/1239
ابالغ راى

کالسه پرونده 946/94 –شماره دادنامه 103- 95/2/9 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: سید محمد افضلى به نشانى: نجف آباد- خ پلیس راه- سنگبرى حکیم وکیل خواهان: خانم مرجان منتظرى 
به نشانى نجف آباد خ امام مجتمع پرشیا طبقه پنجم واحد 26 خوانده ابراهیم عزیزى نشانى مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه فقره چک به شماره 683601- 94/4/20 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر جلسه ى شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا  در خصوص دعواى آقاى سید محمد افضلى با وکالت خ 
منتظرى به طرفیت ابراهیم عزیزى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده ى خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه ى وجه را دارد لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خوانده اقامه ننموده است مستندا به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 185/000 ریال به 
عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 1394/4/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصل مى گردد، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راص صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 

مى باشد. م الف: 2525 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1240
ابالغ راي

کالسه پرونده: 426/95 شــماره دادنامه: 545- 95/6/20 تاریخ رسیدگى: 95/6/3 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد- یزدانشهر، خواهان: آقاى حمید غدیریان به نشانی: نجف آباد- خ منتظرى 
جنوبى- جنب خ شهدا کد پ 94389-85186 ، خواندگان: 1- محسن صالحى به نشانى: یزدانشهر خ اول شرقى 
کد پ 8416836841 ،  2- ســهراب صالحى به نشانى: یزدانشهر خ اول شــرقى قصابى صالحى پ 15 کد پ 
8519739541 ، خواسته: مطالبه وجه به استناد چک، با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راي می نماید. (راي شورا): در خصوص دادخواست آقاى حمید غدیریان به طرفیت 1- آقاى محسن 
صالحى (صادرکننده) 2- آقاى سهراب صالحى به خواسته: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به استناد دو فقره چک 
به شماره هاى 101272- 94/9/1 و 101273- 94/10/5 به عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى (از جمله 
هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله)؛ بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته 
است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده ردیف اول با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى نیز در خصوص خواسته معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده است و خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاع 
موثرى نسب به خواسته معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، شورا با عنایت به عنایت 
به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسناد تجارى اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، رأى بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى و به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و به مستنداً به تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ چکها (94/9/1- 94/10/5) تا زمان وصول 
آن که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و نیز خوانده ردیف اول را به استناد 
تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادسرى مدنى، به پرداخت هزینه دادرسى 
به مبلغ 30/150/000 ریال در حق خواهان محکوم مى نماید. راي صادره نسبت به خوانده ردیف اول یا دوم (غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى نجف آباد مى باشد). م الف: 2856 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/1241 
دعوت به افراز 

شماره: 103/95/2916/26- 95/9/22 احتراماً نظر به اینکه خواهان آقاى حسین خلیلى جزى فرزند حیدر و زهرا 
نکوئیان فرزند على اکبر و زهرا هادیان فرزند امراله دادخواستى به شماره دادخواستهاى متعددى مبنى بر افراز مقدار 
2 و 4 و 3/75 سهم مشاع از دو هزار سهم ششدانگ پالك 301/43 واقع در بخش 16 ثبت به آدرس پشت بند حافظ 
شمالى نموده که از سوى هیات امنا حافظ شمالى براى نامبرده گان قطعاتى منظور نموده که به علت معلوم نمودن 
اقامتگاه سایر شرکاء درخواست افراز از طریق آگهى را نموده است، لذا باستناد ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالك مشاع بشرح لیست ذیل اعالم میدارد: خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز 
جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى 
آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، 
فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد 
پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، 
جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى 
امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، 
قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان 
جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان 
جزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور 
جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه 
قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین 

آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین 
رسولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره 
سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، بهنام 
مهران، خسرو مهران، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، 
زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، 
زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، 
محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف 
متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، 
فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى 
جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى 
جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على 
مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان 
جزى، عزبزاله  غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى 
مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى 
جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، 
صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول 
صالح جزى، زهرا صالح جــزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمــه صالح جزى، محمدرضا صالح 
جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس 
ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، 
محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد 
عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى- محمدجعفر مصطفوى- نادعلى مسیبى- سعید تقیان-  و همچنین 
افرادى که مدارك مالکیت خود را به اداره ادرائه ننموده اند و در پالك مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهم 
خواهانها از ششدانگ پالك 301/43 واقع در پشت بند حافظ شمالى بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 95/10/7 
راس ساعت 10 صبح صورت مى پذیرد لذا در محل حضور بهم رسانید و متذکر مى گردد برابر نظریه مشورتى اداره 
حقوقى قوه قضائیه به شماره 7/2454 مورخ 61/06/07 که اعالم میدارد عدم حضور شرکاء و مالکین مشاعى مانع از 
انجام عملیات افرازى نخواهد بود، این آگهى وفق ماده 18 آئین نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع 
ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى، محجور (صغیر، مجنون غیر رشید) و یا غایب مفقود االثر وجود 
دارد به استناد ماده 133 قانون امور حسبى و طبق راى وحئدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى 
دیوان عالى کشور مراتب مزبور، توسط نمایندگان به واحد ثبتى محل وقوع ملک اعالم تا تصمیم مبنى بر رد افراز به 
شایستگى محل وقوع ملک صادر شود این آگهى صرفاً در یک نوبت منتشر مى گردد. م الف: 1445 صیادى صومعه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/1252
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000499- 1395/09/07- آقاي ســیدمهدى حجازى فرزند سیدقنبر 5/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 121/139 به مساحت 337 مترمربع واقع در ابنیه دهاقان انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف سیدقنبر حجازى (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1395/10/04 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: یک شنبه 1395/10/19 م الف: 95/212 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/9/1259
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 71/95 ش 2 ح - 1395/09/14 نظر به اینکه خواهان سجاد آرامش با وکالت سیدعلى صادقى دادخواستی 
مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى على حکمى روان در این مرجع به شماره کالسه 71/95 ش2ح مطرح  نموده اند 
و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/04 ساعت 4/30 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا 
با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار یک نوبت در 
روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید.م 

الف: 1481  شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/118
ابالغ وقت رسیدگى

شماره پرونده: 400/95 ش 1 ح  اخطارشونده: مهدى امینى سلیم فرزند رضا نشانی مجهول المکان محل حضور شعبه 
اول حقوقى شوراي حل اختالف شاهین شهر واقع در خیابان انورى فرعى 5 غربى وقت حضور: 95/11/04 ساعت 
5/15  عصر علت حضور: طى دعوى مطروحه از ناحیه خانم پریسا پایش به طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگى 
در خصوص داورى در شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مورخه 95/11/04 ساعت 5/15 عصر 
حاضر شوید. م الف: 1487 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/117 /10

سال هاســت که بخش مســکن در اقتصاد کشور دچار 
مشکل است و حتى سیاســت هاى ریز و درشتى هم که 
طى این ســال ها براى حل مشکل خانوارها پیش گرفته 
شده، نتوانسته اســت نتیجه و تأثیر ملموسى بر وضعیت 
مســکن بگذارد. از آنجایى که مسکن بزرگ ترین سهم 
را در سبد هزینه خانوارها دارد، نگرانى از نداشتن سرپناه 
مناســب، تبدیل به یکى از دغدغه هاى خانوارها شــده 
است. از طرفى حوزه ســاختمان و مسکن نقش مهمى 
در تحرك بخشى به بخش زیادى از صنایع وابسته دارد 
و چون در سال هاى اخیر شــاهد رکود در بخش مسکن 
بوده ایم نتیجتًا این صنایع هم به شــدت دچار رکود شده 
و نگرانى از تعطیلى این واحد ها هم افزایش یافته است. 
این د ر حالى است که تقاضاى انباشته د ر بازار مسکن هم 
روز به روز د ر حال افزایش است. از عواملى که آینده بازار 
مسکن در کشور را در هاله اى از ابهام نگه داشته، انباشت 
تقاضا از یک سو و پاسخ ندادن به نیازها و تقاضاهاى فعلى 
از سوى دیگر اســت. انتقادى که بسیارى از کارشناسان 
دارند فراموشــى حوزه مسکن در سیاســتگذارى هاى 
کالن اســت، د ر واقع  مى توان گفت مشکالت روزمره 
د ر این صنعت از جملــه گرانى مســکن و نیازهاى روز 
باعث شد ه سیاســتگذارى هاى کالن که نیازهاى سال 
آیند ه را پوشــش مى د هد  به فراموشى سپرد ه شود  و این 
مشکل مى تواند  د ر سه یا چهار سال آیند ه بخش مسکن 
را تبد یل به یکــى از تهد ید هاى مهم اقتصاد ى کشــور 

کند .
اما کارشناســان اقتصادى این میزان رشــد جزئى اخیر 
را طبیعى قلمداد کردند و با تأکید بــر اینکه، این میزان 
افزایش قیمت، هرگز به معناى شروع دوره رونق و افزایش 
تدریجى قیمت ملک نیست، اعالم کردند که تغییر حجم 

معامالت در هر ماه، مى تواند اثر وزنى معامالت ارزان تر یا 
گران تر بر میانگین قیمت مسکن را تغییر دهد و در نتیجه 
باعث نوسان جزئى زیر یک درصد قیمت  مثبت یا منفى 
شود. هم اکنون شیب قیمت مسکن مجدداً نزولى شده و 
اگر چه این کاهش نیز در راســتاى تغییر حجم معامالت 
قابل تحلیل اســت اما بررســى هاى اتحادیه مشاوران 
امالك نشان مى دهد قیمت مسکن هنوز با ظرفیت  اضافه 
همراه اســت، در نتیجه امکان کاهش بیشــتر آن وجود 

دارد. 

کاهش قدرت خرید مسکن
اگر رشد درآمد ایرانى ها و سایر هزینه هاى جارى زندگى 
آنها در نظر گرفته شود و با رشد ساالنه نرخ مسکن مقایسه 
شود، به سادگى مى توان پى برد که قدرت خرید مسکن در 
ایران روزبه روز درحال کاهش است. بر اساس آمارهاى 
جهانى وضعیت ایرانى ها براى خانه دار شــدن وضعیت 
ناخوشایندى اســت زیرا در این بررسى از نظر توان مالى 
خرید خانه از میان 122 کشــور جهان رتبه 107 را از آن 
خود کرده است. کاهش قدرت خرید و رشد مهارناپذیر در 
هزینه هاى ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین 
در این بازار شده اســت و افزایش رشد اجاره نشینى را به 
همراه دارد و این در حالى اســت که بررسى آمار 20ساله 
بانک مرکزى نشان مى دهد توان اجاره نشینى در کشور 

نیز کاهش داشته است.

پیش بینى ها براى آینده مسکن
پیش بینى ها نشان د هند ه سیر صعود ى نیازهاى انباشته 
د ر بازار مسکن د ر سال هاى آیند ه است و د ر صورتى که 
روند  ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونى باشد ، 
این بازار به شد ت د چار کمبود  عرضه مى شود  که خود  این 
عالوه بر تشد ید  وجه سرمایه اى کاالى مسکن، مى تواند  
نوعى بحران را هم به د نبال د اشــته باشــد . بر اســاس 
بررسى ها تا سال 1400 جمعیت کشــور به 92 میلیون 
نفر مى رسد که حدود 80 میلیون آن شهرنشین هستند. 

بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان معتقد است که 
به طور جدى سه سال اســت رکود اقتصادى گریبانگیر 
حوزه مسکن در کشور شده است و به نظر هم نمى رسد تا 
پایان دولت یازدهم تغییرى در این وضعیت حاصل شود، 
مگر اینکه طرح و برنامه جدیدى اعالم شود و شاهد یک 
تغییر اساسى باشــیم تا این تغییرات بتواند رکود مسکن 
را تکان دهد. ایرج رهبر مى گویــد: با توجه به برنامه ها و 
سیاست هاى فعلى احتمال رشد یا تغییر در بازار مسکن بعید 

به نظر مى آید. قیمت مسکن بستگى به هزینه اى که براى 
سازنده تمام مى شود دارد. اگر هزینه ها باال باشد سازنده 
مســکن تا بهبودى شرایط و رشــد قیمت ها دست نگه 
مى دارد و اقدام به فروش نمى کند. با اینکه این نفروختن 
هم به نفع سازنده نیست اما در شــرایطى از فروش زیر 
قیمت مناسب تر است. قیمت مسکن در اصل قیمت زمین 
است. دولت  اگر بخواهد اقدام به تغییر در برنامه هاى خود 
کند مى تواند زمین هاى ارزان قیمت را در اختیار سازنده ها 
قرار دهد یا پول زمین هایى را که در اختیار مى گذارد پس 

از پنج سال دریافت کند.

تقاضاى انباشته د ر بازار مسکن روز به روز د ر حال افزایش است اما؛

یخ مسکن، آب نمى شود! 

,,

به طور جدى سه 
سال است رکود 
اقتصادى گریبانگیر 
حوزه مسکن در 
کشور شده است و 
به نظر هم نمى رسد 
تا پایان دولت 
یازدهم تغییرى در 
این وضعیت حاصل 
شود

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510103760204678 شماره پرونده: 9509983760200349 شماره 
بایگانى شعبه: 951299 به شرح محتویات پرونده کالسه 951299 ك 102 دادگسترى 
شاهین شهر آقاى امیر اب میخک قشفائى دادخواستى با موضوع اعسار از پرداخت دیه به 
طرفیت آقاى حافظ حسینى براى روز 1395/11/04 ساعت 12:30 رسیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 115 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و ازخود دفاع نماید در غیر اینصورت اقدام قانونى به 
عمل خواهد آمد. م الف: 1476  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 

جزایى سابق)/10/125
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شوك سوم به پرسپولیس؟
در حالى که هنـوز هواداران نتوانسـته اند خبـر جدایى 
عالیشـاه و نوراللهى و حضور آنها در تیم رقیب را هضم 
کنند خبرى آمده که یکـى دیگر از بازیکنـان این تیم 
هم سوداى جدایى دارد. البته او برخالف دو گزینه دیگر 
مشکلش با نیمکت نشینى و اعتمادنداشتن برانکو نیست 
و بازیکن محبوب سرمربى قرمزهاست. محمد انصارى 
پدیده فصل گذشته و بازیکن ثابت این فصل پرسپولیس 
مى خواهد به چین برود. بعد از اینکه این بازیکن اعالم 
کرد که جدایى اش به نظر برانکو بستگى دارد و برانکو 
هم گفت با این انتقال مخالف است احتمال مى رفت که 
پرونده این انتقال بسته شده باشد. با این حال خبر رسید 
که انصارى به باشگاه رفته تا مسئوالن باشگاه را براى 

جدایى اش راضى کند. 

برنامه استقالل در اصفهان
 باشگاه استقالل در آستانه سفر به اصفهان برنامه رفت و 
برگشت خود به نصف جهان را اعالم کرد که طبق این 
برنامه کاروان آبى ها امروز (شنبه) ساعت 15و 30 دقیقه 
با پرواز ایران ایر تهران را به مقصد اصفهان ترك خواهند 
کرد تا بعد از ورود به نصف جهان اردوى پیش از بازى با 

سپاهان را در هتل اطلس شاهین شهر بر پا کنند.
بنا به اعالم مدیران باشـگاه، اسـتقاللى هـا بالفاصله 
بعد از اتمام مسابقه با پرواز ساعت 22و 45 دقیقه قشم 
ایر، اصفهان را به مقصد تهران ترك خواهند کرد تا به 
تعطیالت کوتاه مدت زمستانى بروند. استقالل با توجه 
به حذف از جام حذفى تا آغاز رقابت هاى هفته شانزدهم 
لیگ برتر مصاف رسمى نخواهد داشت از همین رو چند 

روزى تمریناتش را تعطیل خواهد کرد.

انتقاد تند جبارى از لوکا 
مجتبى جبارى ستاره سابق استقالل که این روزها در 
االهلى قطر حضور دارد به شـدت نسـبت به عملکرد 
لوکابوناچیچ واکنش نشان داد و او را مربى اى ناکارآمد 
خواند. مجتبى جبـارى با انتقـاد شـدید از بوناچیچ که 
سـابقه حضور در لیـگ برتـر ایـران را نیـز در کارنامه 
دارد او را مربـى اى فاقـد عملکـرد فنى الزم دانسـت. 
جبارى در گفتگویى  در این باره گفت: رفتن این مربى 
لطمه اى به این تیم (االهلى قطر) نزد. بوناچیچ یکى از 
ضعیف ترین مربیانى بود که دیدم. چه از لحاظ فنى و چه 

از لحاظ برخوردى. 

نگرانى ذوب آهنى ها  
دیدار ذوب آهن و گسترش فوالد در جام حذفى اگرچه 
با پیروزى سبزپوشان اصفهانى و حضور آنها در مرحله 
نیمه نهایى مسابقات همراه شـد اما یک نقطه تاریک 
براى این تیم مصدومیت مدافع ثابت آن در سمت راست 

خط دفاعى بود.
علـى حمـام کـه چنـد سـالى اسـت در ترکیـب 
ذوب آهن بـه عنوان مدافع راسـت به میـدان مى رود، 
در اوایل نیمه اول برابر گسـترش فوالد به دلیل آسیب 
دیدگى از ناحیه کشـاله پـا جاى خـود را به حجت حق 

وردى داد.
به نظر مى رسد مجتبى حسـینى براى دیدار این هفته 
مقابل پدیده، مدافع راسـت خـود را در اختیـار نخواهد 

داشت.

تهدید تهامى
مدیـر تمـام رده هـاى سـنى باشـگاه 
اسـتقالل اهـواز گفـت: تیـم سـقوط 
کنـد همـه مسـائل را فـاش مـى کنم .

ابراهیـم تهامـى در گفتگویـى اظهـار 
داشـت: اسـتقالل اهـواز شـرایط 
خوبـى نـدارد و اگـر ایـن تیم بـه لیگ

 دسته 2 سقوط کند من خیلى از چیزها را 
فاش مى کنم. وى افزود: من 29 سال در 
این تیم زحمت کشیدم و بعد این آقایان به 
اینصورت تیم را بسته اند. واقعاً براى آنها 
متأسـفم. اگر تیم سـقوط کنم من از آنها 
نمى گذرم، چرا که همه زندگى ام را براى 
این تیم نابـود کردم. من خیلـى از چیزها 
را مى دانـم و اگر تیم سـقوط کنـد آنها را 

خواهم گفت.

تایم اوت

چند روزى  است که بخاطر مسائل پیش آمده در باشگاه 
اســتقالل و درگیرى هایى که یکى از لیدرها ایجاد کرده 
بود باز هم برخى بوقچى هاى روى سکو تیتر یک شده اند. 
سرمربى سپاهان در آستانه بازى با استقالل در مصاحبه اى  
گفت: لیدرهــا از روزى که به باشــگاه ها آمدند اوضاع و 
احوال مناسب نبوده اســت. آنها حد و حدود خودشان را 
نمى دانند. على دایى در مورد لیدرها صحبت کرده است. 
من هم حرف هایش را قبول دارم. برخى لیدرها شورش را 
درآورده اند و بى حرمتى مى کنند. به باشگاه خط و خطوط 
مى دهند و روى ســکوها شعارهاى نامناســب سر داده 
مى شود. افرادى که تا دیروز پیش ماشین مربى و بازیکن 

مى ایستادند تا چیزى گیرشان بیاید، اکنون براى باشگاه ها 
خط و خطوط تعیین مى کنند. با حضــور لیدرها فوتبال 
به بیراهه مى رود. مدیران باشــگاه ها نباید قدرت بدهند. 
مربیان هم نباید بترســند و باج بدهند،  این افراد طرفدار 
تیم ها نیستند. اگر طرفدار تیم هستند نباید با 100، 200 یا 
500 تومان اتفاق بدى براى باشگاه بیافتد. نمى خواهم به 
کسى توهین شود، برخى از آنها آدم هاى خوبى هستند و 
قابل احترام و عده اى انگشت شمار هم حتى سواد خواندن 
و نوشــتن هم ندارند اما ارنج مى دهند و بازیکن مى آورند 
و مربى جابه جا مى کنند. این مســائل بى حرمتى به اصل 

فوتبال کشورمان است.

سایت منتسب به باشگاه لیورپول بعد از اینکه چهار گزینه 
زمستانى لیورپول براى تقویت تیم در زمستان لو رفت 
در اقدامى جالب به نظرسنجى از هواداران در خصوص 

اولویت بندى خریدها پرداخت .
این سایت که همواره اخبار تأیید شده باشگاه را منتشر 
مى کند با تأیید اینکه نام ســردار آزمون، کوئینســى 
پرومس و جولیان برانت در لیســت خرید باشگاه براى 
فصل نقل و انتقاالت ژانویه قرار دارد طى نظرســنجى 
از طرفداران خواســت تــا نظر خــود را پیرامون اینکه 
یورگن کلوپ ابتدا براى خرید کدام بازیکن اقدام کند، 
اعالم کنند که در این بین 45 درصد از شرکت کنندگان 

خواهان خرید برانت شــدند، 28 درصــد رأى به خرید 
پرومس دادند، 17 درصد گزینه بازیکنان دیگر را انتخاب 
کردند و فقــط 10 درصد از شــرکت کنندگان خواهان 
جذب سردار آزمون مهاجم ایرانى روستوف روسیه شدند.

 از بین رقباى آزمون در فهرســت خریــد لیورپول نام 
جولیان برانت بازیکــن لورکوزن و تیــم ملى آلمان و 
همچنین کوئینســى پرومس بازیکن اسپارتاك مسکو 
و تیم ملى هلند دیده مى شود که هر دوى آنها در پست 
وینگر بازى مى کنند و تنها ســردار است که به عنوان 
مهاجم کالسیک مد نظر باشــگاه مطرح انگلیسى قرار 

گرفته است.

ویسى:  بى سوادها آزمون رانمى خواهند!
خط ونشان مى کشند

صداى هواداران

 فوق العاده اى 
مجتبى!

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

نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.

■ چقــدر خدا مــا اصفهانى ها را دوســت دارد. 
دیگر چطورى فوتبــال اصفهان بایــد قدرت و 
اقتدار خودش را نشان بدهد. بعد از سپاهان حاال 
ذوب آهــن هم با قــدرت فوق العــاده خودش، 
گسترش را در هم کوبید. االن دو تیم اصفهانى در 
نیمه نهایى جام حذفی هستند. ما اصفهانیم و حاال 

حاال قهرمانیم...

■ هیچ تیمى جلــودار این ذوب آهن نیســت. 
مجتبى حسینى چقدر مربى فوق العاده اى است. 
حاال کامًال مشــخص شده اســت که مرد پشت 
صحنه موفقیــت هاى یحیــى گل محمدى در 
ســال هاى اخیر، مجتبى بوده است. یحیى گل 
محمدى فکر مى کرد تنها خودش عامل موفقیت 
ذوب آهن در دو سال متوالى بوده است. اما حسینى 
با عملکــرد فوق العاده اش خــالف این موضوع 
را ثابت کرد. بى صبرانه منتظــرم تا ببینم وقتى 
یحیى گل محمدى در تیم جدیدى مشــغول به 
کار مى شود بدون داشتن کمکى مثل حسینى چه 

عملکردى خواهد داشت.

■ مجتبى حسینى باید دستیار کارلوس کى روش 
در تیم ملى شود. این مربى فوق العاده است. اگر 
کنار مربى بزرگى مثل کى روش قرار بگیرد براى 
چند ســال آینده مى تواند تبدیل به یکى از دست 

نیافتنى ترین مربیان ایران شود.

■ به امید قهرمانى ســپاهان در جــام حذفى و 
قهرمانــى ذوب آهن در لیگ برتر، ســپاهان در 
لیگ برتر هــر چند هنوز هم مى تواند دســت به 
کارهــاى بزرگى بزنــد ولى به نظر مــن در این 
جام خیلــى نمى تواند شــانس باالیى داشــته 
باشــد و باید کامًال با قدرت ویــژه اى به دنبال 
پیــروزى در دو دیــدار باقیمانده جــام حذفى و 
قهرمانى در این رقابت ها باشــد، اما در آن ســو 
ذوب آهن در هر دو جام وضعیــت خوبى دارد و 
مى تواند در هر دو جام مدعى باشــد. منتها چون 
هنوز موفق نشده در لیگ برتر جامى کسب کند، 
امیدوارم امسال این طلسم لیگ برترى این تیم 

شکسته شود.

■ هواداران سپاهان براى بازى یک شنبه آماده 
باشــید. نکند این دیدار را هم به علت ســرما و 
بــاران نخواهید که بــه ورزشــگاه نقش جهان 
بروید. اگر ســنگ هم از آســمان ببــارد باید به 

ورزشگاه برویم.
 

■ تیم ویسى پس از چندین هفته، به مرز آمادگى 
و هماهنگى خوبى رسیده است و در دو سه بازى 
اخیر خود نیز غیــر از نتیجه گیــرى، بازى هاى 
زیبایى را ارائه داده اســت. حاال این تیم مى تواند 
براى هــر رقیبى دردســر ایجاد کنــد. البته این 
را همه مى دانیم کــه همه رقبا بــا توجه به نام 
سپاهان با انگیزه اى مضاعف و قدرتى دو چندان

 به مصاف ما مى آیند ولى قدرتى که االن سپاهان 
پیدا کرده باعث شــده که دیگر هواداران نگران 

نباشند. 

■ به امید یــک فینال کامــًال اصفهانى در جام 
حذفى، ســپاهان و ذوب آهن خیلى عالى رقباى 
خود را تار و مار کردند و به نیمه نهایى رســیدند. 
امیدوارم این ریتم و آهنگ خــود را ادامه دهند و 
تخته گاز تا فینال بروند و البته سپاهان در فینال 
پیروز باشــد و بتواند جام قهرمانى را به هواداران 

هدیه دهد.

چندى پیش نوشــتیم که ذوب آهن با مجتبى حســینى
 بى رحمانه به رقبا مى تازد و با نتایج فوق العاده اش  بر روى 

ابرها سیر مى کند.
حاال کامًال مشــخص اســت که ذوبى ها خیــال پایین 
آمدن از روى ابرها را ندارند و با چهره اى و نمایش هایى 
مخوف که رقبا را بــه واهمه مى انــدازد، توفنده و بالنده 
به جلو حرکت مى کنند. آنها با برترى مقابل گســترش 
فوالد و صعود به نیمه نهایى براى ســومین سال متوالى  
رکورد جالــب توجهى در جــام حذفى از خــود بر جاى
 گذاشتند. در کنار تجربه سومین نیمه نهایى متوالى، ذوب 
آهنى ها با برد برابر گسترش فوالد، رکورد 14 برد متوالى 
در این جام را از خود برجاى گذاشتند تا نشان دهند راه بازى 
کردن در رقابت هاى حذفى را بهتر از هر تیمى در ایران بلد 
هستند. این تیم اصفهانى آخرین بار در تاریخ 1 بهمن 92 در 
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى با یک گل به استقالل 
باخت که از آن روز دو ســال و 11 ماه مى گذرد اما بعد از
 این باخت ذوب آهن در 14 بازى متوالى رقبایش در جام 

حذفى را برد تا رکورد جالبى از خود برجاى بگذارد. 
شاگردان مجتبى حسینى براى رسیدن به سومین فینال 
متوالى بایــد روز دهم دى ماه در نیمــه نهایى به مصاف 
تراکتورسازى بروند که برترى مقابل این حریف تبریزى 
مى تواند رکورد افسانه اى براى آنها به ثبت برساند.جدالى 
که میزبانش فردا با قرعه کشــى مشخص خواهد شد و 

ذوبى ها امیدوارند با خوش شانسى در ورزشگاه اختصاصى 
خودشان در فوالدشهر اصفهان، از شاگردان امیر قلعه نویى 

پذیرایى کنند. 
یکى دیگر از نــکات جالــب موفقیــت ذوب آهنى ها 
در رقابت هاى امســال جام حذفى این اســت که ذوب 
آهن به  قصاب تیم هاى تبریزى در این جام تبدیل شده 
اســت و حاال در آستانه  حمله به ســومین تیم این خطه 
است. تیم فوتبال ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى
مســابقات جام حذفى موفق به حذف ماشــین ســازى

تبریز شــده بود تا اولین نماینــده این اســتان را از دور 
رقابــت ها کنار بزنــد. آنهــا در مرحله یک چهــارم باز

هم به یک تبریزى دیگر برخورد کردند و موفق شدند این 
بار در تبریز گسترش فوالد را از دور رقابت ها حذف کنند تا 

به جمع چهار تیم نهایى مسابقات راه یابند.
حاال سبزپوشان باید در دیدار مرحله نیمه نهایى به مصاف 
قدرتمندترین نماینده تبریز بروند و پیروزى در این دیدار 
مى تواند آنها را به هت تریک در کسب عنوان قهرمانى جام 
حذفى امیدوار کند. دیدارى که به اندازه فینال مســابقات 
مى تواند براى مدافع عنوان قهرمانى مسابقات سخت و 

نفسگیر باشد.
 حال که چهره چهار تیم حاضر در نیمه نهایى رقابت هاى 
جام حذفى باشگاه هاى ایران مشخص شده است نگاهى 
مى اندازیم به عملکرد آنها در رقابت هاى سال هاى گذشته 

دومین کاپ معتبر باشگاهى ایران،  هر چهار تیم، سابقه 
حضور در فینال این بازى ها را دارند و نفت تنها تیمى است 

که هنوز قهرمان نشده است.

نفت: 
 نفت تهران سابقه یک بار حضور 
در فینال را دارد. آنها دو ســال قبل با 
سرمربیگرى علیرضا منصوریان به فینال رسیدند ولى در 
ورزشگاه تختى به ذوب آهن باختند و قهرمان نشدند. نفت 

در نیمه نهایى امسال، مهمان سپاهان است.

سپاهان: 
نکته ویژه سپاهان این است که 
در جام حذفى یا به فینال نمى رسد و 
یا اگر رسید، قطعاً قهرمان مى شود. آنها چهار بار یک پاى 
فینال بودند و چهار قهرمانى هم دارند. آخرین قهرمانى 
ســپاهان، چهار ســال قبل با پیروزى برابر پرسپولیس 
در ورزشــگاه آزادى رقم خورد. ســپاهان براى رسیدن 
به فینال ایــن دوره باید در نیمه نهایــى از نفت و دایى 

میزبانى کند.

ذوب آهن:
ذوبــى هــا مدافــع عنــوان 
در  و  هســتند  قهرمانــى 
دو قدمــى ثبــت هــت تریــک در 
فتح جــام حذفــى. آنهاپنج بــار به فینال جــام حذفى 
رسیده اند و چهار قهرمانى دارند. ذوب آهن براى رسیدن
 به فینال باید در نیمه نهایى به مصاف تراکتورسازى برود.

تراکتورسازى:
 تنها افتخار تراکتورســازى در 
تاریخ فوتبال ایران، قهرمانى جام 

فــى  بوده است. آنها سه سال قبل با پیروزى یک حذ
بر صفر برابر مــس در کرمان، اولین و تنهــا قهرمانى 
شان را در جام حذفى جشن گرفتند. تراکتورسازى البته 
ســابقه یــک شکســت در فینــال اولیــن دوره 
جام حذفى در ســال 1355 برابــر ملــوان را دارد. تیم 
قلعه نویى بــراى دیدن فینــال باید از ســد ذوب آهن 

عبور کند.

گاهى به عملکرد 4 تیم حاضر در 
 ن

یمه نهایى رقابت هاى جام حذفى 
ن

على کریمى بعد از نیم فصل حضور در فوتبال کرواسى 
براى استراحت به ایران برگشته؛ با آینده نامشخص و البته 
حرف هایى درباره حضورش در دیناموزاگرب و شرایطى 

که در این مدت تحمل کرد. 
 به گزارش ورزش سه، بعد از رقابت هاى مقدماتى المپیک 
چند بازیکن جــوان تیم امید ایــران توانایى هاى خود را 
بیش از پیش به فوتبالدوستان معرفى کردند؛ یکى از این 
بازیکن على کریمى هافبک تدافعى ســپاهان بود. او به 
واسطه درخشش در سپاهان و تیم امید در ابتداى فصل 
توانست راهى فوتبال اروپا و دیناموزاگرب کرواسى شود. 
کریمى اگرچه نیم فصل چندان موفقى را در دینامو سپرى 
نکرد اما به آینده بسیار امیدوار است. کریمى خودش هم 
از بازى نکردنش راضى نیســت و همین امر شاید باعث 
جدایى اش شــود؛ هرچند که مى گوید مسئوالن دینامو 
مخالف جدایى اش هستند.على کریمى بعد از مدت ها در 
گفتگویى سکوت خود را شکست و درباره ماه هاى گذشته 
و شــرایط پیش روى خود صحبت هایى را انجام داد که 

ماحصل آن را در ادامه مى خوانید:
نیم فصل در کرواسى و دیناموزاگرب 
حضور داشتى اما فرصت زیادى براى 
بازى کردن پیدا نکردى. از این چند 

ماه شروع کنیم.

واقعیت این است که من اولین ایرانى لیگ کرواسى بودم و 
به همین خاطر زمان الزم بود تا در تیم بزرگ دیناموزاگرب 
جابیافتم. همانطور که مى دانید دینامو هم تیم بزرگى است و 
افتخارات زیادى دارد. من در این مدت نهایت تالشم را انجام 
دادم اما زمان الزم بودتا با شرایط خو بگیرم و براى حضور در 
ترکیب آماده شوم. البته چند بازى براى دینامو انجام دادم اما 

به هر حال قبول دارم که فرصت زیادى نصیبم نشد.
خودت فکر مى کردى چنین شرایطى 

را در کرواسى تجربه کنى؟
واقعیتش را بخواهید بله، چون من با تحقیق به کرواسى 
رفتم و شاید غیرطبیعى نبود که زمان زیادى از ترکیب دور 
باشم. با وجود این، هرکارى کردم تا به ترکیب راه پیدا کنم 

و این اواخر اوضاع بهتر شد.
در ایران شــایعاتى مطرح مى شد 
که بعد از حضــور زالتکو کرانچار در 
دیناموزاگرب تو نتوانســتى شرایط 
خوب قبل را تجربه کنى؛ با کرانچار 

مشکلى داشتى؟
هرگز اینطور نبود. من هیچ مشکلى با کرانچار نداشتم و 
اتفاقاً در دوران او من شرایط بهترى در تیم داشتم. کرانچار 
از من در سپاهان شناخت داشت و همواره نکاتى را به من 
گوشزد مى کرد که برایم جالب توجه بود. تأکید مى کنم که 

با کرانچار مشکلى نداشتم.
با شرایطى که نیم فصل اول تجربه کردى، 

فکر مى کنى در این تیم ماندگار شوى؟
واقعیت این است که من مثل هر فوتبالیست دیگرى دوست 
دارم براى تیمم بازى کنم اما نمى دانم شرایطم چطور رقم 
مى خورد. فعًال به ایران آمدم و مى خواهم چند روز استراحت 

کنم. بعد از آن درباره اش تصمیم گیرى مى کنم.
 بعد از همگروهــى دینامو زاگرب با 
یوونتوس خیلى هــا انتظار حضور تو 
در لیگ قهرمانان اروپا را مى کشیدند 
اما ظاهــراً تو مانند ســردار آزمون 

خوش شانس نبودى؟
خودم هم خیلى دوست داشــتم مانند سردار که دوست 
خوبم است در لیگ قهرمانان و مقابل تیمى مثل یوونتوس 
بازى کنم و بتوانم مفید باشم اما این فرصت نصیبم نشد. 
البته تجربیات خوبى نصیب من شد و از این بابت راضى ام. 
خیلى دوست داشتم مقابل یوونتوس به میدان بروم که 

متأسفانه اینطور نشد. 
کمى هم از شرایط اجتماعى حاکم بر 
کرواسى بگو. با توجه به حضور مربیان 
پرتعداد در ایران حتمــاً ایرانى ها را 

خوب مى شناسند؛ درست است؟

همینطور است. در 
کرواسى با ایرانى ها 

برخورد خوبى مى شود 
و خیلى هــا کشــور ما را 

مى شناســند. بى تردید 
مربیان زیادى که از 
کرواسى به ایران 
کار  و  آمدنــد 
کردند، تبلیغات 
انجام  خوبــى 

دادنــد و کروات ها 
نســبت به ایران 
خوبى  شــناخت 

دارند. 

 آهن همچنان ترسناك است
ذوب

 آهن همچنان ترسناك است
ذوب

در اوایل نیمه اول برابر گسعلى کریمى: دوست داشتم  مقابل یوونتوس بازى کنم
دیدگى از ناحیه کشـاله پـ

وردى داد.
به نظر مى رسد مجتبى ح

مقابل پدیده، مدافعراسـت
داشت.

ته
مدیـر تمـام
اسـتقالل اه
کنـد همـه
ابراهیـم ته
داشـت: ا
خوبـى نـد
2 دسته2 سق
فاش مىک
این تیم زحم
اینصورت تی
اگ متأسـفم.
نمى گذرم، چ
این تیم نابـو
را مى دانـم و

خواهم گفت.

ست. در 
 ایرانى ها 

وبى مى شود
ـا کشــور ما را 

ـند. بى تردید
دى که از 
به ایران 
کار و 
یغات 
نجام

کروات ها 
ه ایران 
خوبى   



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى
نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 

جنب دبیرستان شهیدان نم نبات
تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642

www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

قرآن معدن ایمان و اصل آن است، چشــمه هاى دانش و دریاهاى علوم 
اســت، سرچشــمه عدالت و نهر جارى عدل اســت، پایه هاى اسالم و 
ستون هاى محکم آن است، نهرهاى جارى زالل حقیقت و سرزمین هاى 
آن است. نورى است که خاموشى ندارد، چراغى است که درخشندگى 
آن زوال نپذیرد، دریایى است که ژرفاى آن درك نشود، راهى است 

موال على (ع)که رونده آن گمراه نگردد.

شهردارى طالخونچه در نظر دارد براساس مصوبه 364 مورخ 95/9/14 شوراى اسالمى مورد زیر را 
از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید: 

1) موضوع مزایده: واگذارى یک باب منزل مســکونى قدیمى به صورت اجاره ماهیانه به مبلغ 
کارشناسى پایه 650/000 ریال به مدت یکسال به آدرس طالخونچه خیابان شهید شهریارى بن بست 

شقایق به کدپستى 8498175911
2) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب  مهر کشاورزى به شماره 

282780815 بنام شهردارى طالخونچه 
3) نوع و مبلغ تضمین: 5 درصد مبلغ کارشناسى معادل 390/000 ریال بصورت نقد واریز به جارى 

سیبا 3100003303003 ملى بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى 
4) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى 

5) هزینه انتشار آگهى روزنامه: بعهده برنده مزایده مى باشد. 
6) مهلت دریافت اسناد: شنبه 1395/10/11      

آگهى مزایدهآگهى مزایده بت
نو

دوم

  احمدى- شهردار طالخونچه   احمدى- شهردار طالخونچه 

آ ژ انس هواپیمایى  آ ژ انس هواپیمایى  مانیاگشتمانیاگشت

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور   

تلفن: 32501408  
فکس: 32501506

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

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

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

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

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

 و سفر کارت و سفر کارت

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

telegram .me/maniagasht

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

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

mania.gasht@yahoo.com

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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چهل تکه

  فردا| تصاویر مربوط به پیرزن 60 ساله بنگالدشى است 
که سال هاست درگیر یک بیمارى خاص است، او که در هنگام 
تولد تنها با چند جوش روى لب و نقاط ریزى در اطراف گردن 
وصورت به دنیا آمده بود ســال ها بعد با تشخیص چند تومور 
کوچک در بدن توسط پزشکان تحت عمل جراحى قرا گرفته و 

به حالت طبیعى در آمد.
پس از مدتى پیرزن متوجه تشدید بیمارى قبل شد: صدها توده 
کوچک و بزرگ که گاهى به اندازه یک توپ تنیس هستند در 
سرتاسر بدن پیرزن پخش شــده و چهره او را به طرز فجیعى 
تغییر داده اند. اما ناراحتــى و درد اصلى این زن بخاطر بیمارى 
وحشتناکش نیست، واکنش همسایه ها و اطرافیان براى او بسیار 
زجرآور است. همسایه هاى بى رحم لقب «سیب زمینى» را به 

این زن بیمار داده و از روبه رو شدن با او امتناع مى کنند.

   جام نیوز | باج خواهى در فضاى مجازى سبب مشکالت 
حاد روحى در قربانیان مى شود.

«برندى» دختر18ســاله که ســاکن ایالت تگــزاس آمریکا بود 
پــس از باج خواهــى ســایبرى بــا شــلیک گلوله خودکشــى 

کرد. 
«جکى» خواهر برندى در بازجویــى پلیس گفت که خواهرش در 
فضاى مجازى با فردى آشنا شده و تصاویر شخصى خود را در اختیار 

او قرار داده است. 
پس از اینکه فرد تصاویر برنــدى را در اختیار گرفت براى اخاذى و 
سوءاستفاده از دختر 18ساله طلب باج کرد و همین موضوع باعث شد 
برندى در شرایط روحى بدى قرار گیرد تا اینکه صبر برندى به سرآمد 
و با حضور در جمع خانوادگى خود را با اسلحه شخصى به قتل رساند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | دو مأمــور پلیــس با 
بازگرداندن کادوهاى دزدیده شده دختر بچه کوچک شادى را 

به چهره او بازگرداندند.
دختر کوچک چهار ساله، «سامانتا سیتز» و خانواده اش که اهل 
نیویورك هستند، در روز تولد او براى خوردن غذا به رستورانى 
رفته بودند تا تولدش را جشن بگیرند. در حالى که این خانواده از 
جشن خود در رستوران لذت مى بردند، سارقى از داخل ماشین 
آنها که در خیابان پارك شده بود، همه هدیه هاى تولد سامانتا 
دزدید و چیزى جز غم و اندوه براى این دختر به جا نگذاشــت.
دو افســر پلیس با نام هاى «کاالگان» و «مک آوى» به تلفن 
درخواســت کمک این خانواده جواب دادند و با دستگیر کردن 
سارق توانستند هدیه هاى دختر کوچک را پس بگیرند و روز بعد 

آنها را به سامانتا برگردانند و تبدیل به قهرمانان او شوند.

بیمارى با 
وحشتناك ترین شکل

 خودکشى
پایان زندگى دختر زیباى آمریکایى

هدیه هاى دختر 4 ساله 
را دزدیدند 030201

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى، از پایان ماجراى 
گروگانگیرى کودك پنج ساله در مشهد و رهایى دختر 
بچه از چنگ متهمان در شهرستان تربت جام در کمتر از 

48 ساعت خبر داد.
به گزارش مهر ، سرداربهمن امیرى مقدم در تشریح این 
عملیات گســترده که با پیگیرى هاى علمى کارآگاهان 
مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى استان و نیز شهرستان 
تربت جام در کمتر از 48 ســاعت به نتیجه رسید، گفت: 
غــروب روز 27 آذر مــاه، خانــواده اى طــى تماس با 
فوریت هاى پلیسى 110 اظهار داشتند دو فرد ناشناس 
دختر بچه  پنج ســاله آنها را ربــوده و در تماس تلفنى 

درخواست مبلغ 12 میلیون تومان وجه نقد کرده اند.
وى ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع و از طرفى 
اضطــراب و نگرانى شــدید خانواده ایــن دختر بچه، 

ردزنى هاى اطالعاتى آغاز شد.
سردار امیرى مقدم تصریح کرد: تحقیقات علمى پلیس 

با اقدامات گسترده اطالعاتى نشان مى داد، آدم ربایان 
زوج جوانى به نام هاى «ابوالفضل» و «الهام» هستند.

وى ادامه داد: با رد زنى هاى انجام شده و نیز اقدامات فنى 
وتخصصى، کارآگاهان پلیــس آگاهى تربت جام موفق 
شدند محل اختفاى این زوج جوان را شناسایى و پس از 
هماهنگى با مراجع قضائى و نیز با رعایت مالحظات الزم 

به منظور حفظ جان کودك، وارد عمل شدند. 
ســردار امیرى مقدم عنوان کرد: آدم ربایان که دریافته 
بودند پلیس در یک قدمى آنهاست از محل متوارى شدند؛ 
کارآگاهان در بازرسى از مخفیگاه دختر بچه پنج ساله را 

نجات دادند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: «لحنا» پنج 
ساله صحیح و ســالم و با اشک شوق و شادى به آغوش 
خانواده اش بازگشت و اقدامات گسترده اطالعاتى براى 
ردزنى و دستگیرى آدم ربایان و کشف علت و انگیزه آنها 

از این اقدام مجرمانه ادامه دارد.

  میزان | حدود 50 سال دارد. با چهره اى بسیار رنج 
کشــیده و ناراحت. بین صحبت هایش مدام از پشیمانى 
مى گوید. از بخت بدش مى نالد و قسمت یا به قول خودش 
پیشانى نوشتش را مقصر اصلى بدبختى هاى زندگى اش 
مى داند. تنها آرزویش آن اســت که دخترش سرنوشتى 
مانند او نداشــته باشــد و او را بخاطر کارهایى که کرده 
ببخشد.  زن میانســال حاال باید سال ها پشت میله هاى 

زندان در انتظار پایان محکومیت و آزادى اش باشد. 
از زندگى ات بگو. 

30 ســال قبل ازدواج کردم. با یک مــرد معتاد که هیچ 
چیز جز بدبختى و البته سه فرزند برایم نداشت. فرزندانم 
دو پسر و یک دختر هستند. دو پسر مثل پدرشان معتاد 
و بیکار گوشــه خانه مانده اند. دو نفر که فقط مى توانند 
بخورند و بکشــند و از مــن پول بخواهنــد براى خرج 
موادشان.  دخترم، اما با آنها فرق داشت. او را در سن کم 
شوهر دادم تا کمتر در این خانه بماند. دلم نمى خواست با 
این معتادان وقت بگذراند. مى خواستم خوشبختى اش را 
ببینم اما از چاله درآمد و افتاد در چاه.سرنوشت او هم مثل 
مادرش سیاه بود.  برایش خیلى ناراحتم و خودم را مقصر 
بدبختى هایش مى دانم. شاید نباید او را شوهر مى دادم یا 
نباید این بچه ها را به دنیا مى آوردم که بدبخت شــوند. 
نمى دانم. شــاید مقصر همه این بدبختى ها خودم باشم 

و بخت سیاهم. 
چرا سرقت مى کردى؟ 

مردان خانه من، هم معتادند و هم نمى توانند کار کنند؛ 
یعنــى نمى خواهند کار کنند. ســختى کشــیدن را یاد 
نگرفته اند. آنها جز مواد هیچکــس و هیچ چیز دیگر را 
نمى شناســند. کافى بود از یکى از آنها تقاضایى داشته 
باشــم، آن زمان بود که همــه زمین و زمــان را به هم 
مى دوختند. کلفتى سرنوشت من شده بود؛ هم در خانه 

خودم و هم در خانــه مردم. بخاطر شــرایط بد زندگى 
به خانه هاى مردم مى رفتم و کلفتــى مى کردم تا لقمه 
نانى پیدا کنم ولى خرج و مخارج سنگین زندگى باعث 

شکستن کمرم شد. دیگر توان نداشتم. 
چه شد به فکر سرقت افتادى آن هم 

از زنان سالخورده؟ 
یک روز از ســرکار به خانه باز مى گشــتم که پیرزنى را 
دیدم. آن زن جلوى در خانه اش نشســته بود و خیابان را 
نگاه مى کرد. من همه حواسم به طالهاى او بود. در آن 
لحظه با خود فکر مى کردم که این طالها ممکن است 
هیچ نقشى در زندگى او نداشته باشد ولى درد هاى زیادى 

را از من دوا خواهد کرد. 
 فرداى آن روز با نقشه اینکه مى خواهم خانه اش را اجاره 
کنم به خانه پیــرزن رفتم. زمانى که او ســعى مى کرد 
خانه اش را به طور کامل نشانم دهد، داخل حمام رفت. 
به طرف چراغ هاى حمام رفت تا روشن شان کند و بهتر 
بتواند توضیح دهد که من درآن لحظه از تنهایى پیرزن 
استفاده کردم و روى ســینه اش نشستم و طالهایش را 
از دستش درآوردم. پیرزن ســعى مى کرد سر و صدا راه 
بیاندازد تا دیگران را خبر کند، اما من به سرعت کارم را 
انجام دادم و از آنجا فرار کردم. بسیار ترسیده بودم. چنان 
سرعتى در حرکاتم بود که تا آن لحظه از خود ندیده بودم. 

طالها را چه کردى؟ 
بعد از فرار بدون کوچک ترین معطلى طالها را فروختم. 
مى ترسیدم کسى طالها را دســتم ببیند و به من شک 
کند. از آبرویم مى ترســیدم و البته عــذاب وجدان هم 
رهایم نمى کرد. خیلى از کارم پشیمان بودم و بیشتر از آن 
مى ترسیدم. حتى چند روز پایم را از خانه بیرون نگذاشتم 
تا آب ها از آســیاب بیافتد. فکر مى کردم تیم مجربى از 

مأموران پشت در خانه نشسته اند تا به محض خروج من 
دستگیرم کنند. 

تو کــه هــم مى ترســیدى و هم 
عذاب وجدان داشــتى پس چرا به 

کارت ادامه دادى؟ 
کم کم ترس از بین رفت و همه چیز عادى شــد با خود 
گفتم «تو که توان کار کردن ندارى و این پیرزن ها هم 
به طال احتیاجى ندارند». با این فکر ها همه چیز را براى 
خودم عادى جلوه دادم و به خانه هاى پیرزن هاى بعدى 
رفتم. ولى بعد از مدتى کابوس هاى شبانه و التماس هاى 
پیرزن ها و نگاه هاى معصومانه آنهــا مانع از انجام این 

کار شــد. دیگر توان کار کردن در خانه هاى مردم را هم 
نداشتم.

خانواده ات مى دانستند؟ 
خانواده ام برایشــان مهم نبود که این پول از چه راهى 
فراهم مى شــود و چگونه یخچال خالى مان پر مى شود. 
من پشــیمانم، امیدوارم دخترم مرا ببخشد. او تنها عضو 
خانواده من اســت که آبرودارى بلد است. مى دانم که از 
وجود من خجالت مى کشد. من در زندگى تصمیم هاى 
اشــتباهى گرفتم و مى دانم که باید تاوان آن را بپردازم. 
کاش مى شد با پس داد ن تاوان کارهایم، آبروى رفته ام 

هم باز مى گشت.

«پســرم از پنج ســال قبل مى گفت در یک شــرکت 
کامپیوترى در برجى در میدان مــادر خیابان میرداماد 
مشــغول به کار اســت، به محــل کارش رفتــم اما 
متوجه شــدم اصًال چنین شــرکتى آنجا وجود نداشته 

است ...»
بــه گــزارش تســنیم، 8 شــهریور ســال جــارى 
مــردى بــا حضــور در کالنتــرى 103 گانــدى 
اعالم کرد که پســرش مفقود شــده و خبــرى از وى

 نــدارد، وى در ادامــه اظهاراتش به مأمــوران گفت: 
«پسرم 31 سال سن دارد، وى از پنج سال قبل مى گفت 
در یک شــرکت کامپیوترى در برجــى در میدان مادر 
خیابان میرداماد مشغول به کار اســت که روز گذشته 
(7 شــهریور ســال جارى) به محــل کارش رفتم اما 
متوجه شــدم اصًال چنین شــرکتى آنجا وجود نداشته 

است.»
وى ادامه داد: «پس از این اتفاق با تلفن  همراه پســرم 
تماس گرفتم که او در ابتدا پاســخگو نبــود و پس از 
دو ســاعت خودش با مــن تماس گرفــت، در تماس 
تلفنى با پســرم جر و بحثم شــد که او تماس را قطع و 
تلفن  همراهش را خاموش کــرد و دیگر از وى خبرى

 نشد.»
پس از ثبت مفقودى پســر جوان، پرونــده وى براى 
تحقیقــات در اختیــار پایگاه ســوم پلیــس آگاهى 
تهــران قــرار گرفــت و در نهایــت این پرونــده به 
شــعبه هفتم دادســراى امــور جنایى تهــران ارجاع

 شد. 
با گذشت بیش از ســه ماه از مفقود شــدن پسر جوان 
هنوز خبرى از وى نیست و این پســر جوان همچنان 
مفقود اســت لــذا محمد مهــدى مرشــدلو بازپرس 
پرونــده همزمان بــا در اختیار قــرار دادن تصویر فرد 
مفقود شــده بــه رســانه ها، از مــردم خواســت اگر 
فردى از پســر مفقــود شــده اطالعاتــى در اختیار

 دارد، بــه شــعبه هفتــم دادســراى امــور جنایــى 
تهــران واقــع در ســه راه آذرى، خیابان ســبحانى، 
خیابان شــهید گرکانى، جنــب کارخانــه آرد مراجعه

 کند.

پدر پسربچه چهار ساله اى که بر اثر مصرف متادون جان 
باخته مدعى است که متادون را براى ترك اعتیاد خریده 
و مصرف مى کرده و احتماًال فرزندش نیز این شربت را از 

داخل یخچال برداشته و خورده است.
به گزارش تســنیم، 16 آبان 94 خبر مرگ مشــکوك 
پسر چهار ساله اى به نام «امیر على» از سوى مسئوالن 
بیمارستان شریعت رضوى به مأموران کالنترى 119 

مهرآباد اعالم شد.
تحقیقات اولیه مأموران حاکــى از آن بود که امیر على 
توسط خانواده اش به بیمارستان منتقل شده است؛ مادر 
امیر على در اظهاراتش به مأمــوران گفت: «صبح (16 

آبان 94) متوجه شــدم امیر على حالش بد شده و نفس 
نمى کشد که او را به بیمارستان منتقل کردم اما فرزندم 

جان خودش را از دست داد.»
با اعالم مراتب این اتفاق به بازپرس امور جنایى تهران، 
وى دستور انتقال جسد پسربچه به پزشکى قانونى براى 
تعیین علت دقیق مرگ را صادر کرد تا اینکه 13 بهمن 
سال گذشته پزشــکى قانونى علت مرگ امیر على را 
مصرف مواد مخدر صنعتى (متادون) و نارسایى تنفسى 

اعالم کرد.
پس از مشخص شدن علت مرگ امیر على، سجاد منافى 
آذر بازپرس پرونده دستور احضار پدر و مادر امیر على به 

دادسراى امور جنایى تهران را صادر کرد اما مشخص 
شد خانواده امیر على محل سکونتشان را تغییر داده اند.

سرانجام 24 آذر ماه سال جارى مادر امیر على با مراجعه 
به کالنترى 119 مهرآباد اظهار داشت که در این مدت در 
شهرستان بوده اند و به تازگى برگه احضاریه به دستش 
رســیده اســت، مادر و پدر امیر على پیش از ظهر روز 
چهارشــنبه هفته پیش در دادسراى امور جنایى تهران 

حاضر شدند. 
مــادر امیر علــى در اظهاراتــش به بازپــرس پرونده 
گفــت: «مــن روز حادثــه نــزد امیر على نبــودم و 
پســرم نزد پدرش بــود، اصــًال نمى دانــم متادون

 چیست.»
پدر امیر على نیز در اظهاراتش بــه بازپرس ویژه قتل 
پایتخت گفت: «معتاد بودم و قصد داشــتم ترك کنم، 
به من گفتــه بودند براى ترك اعتیــاد متادون بخورم 
به همیــن دلیــل مقدارى شــربت متــادون خریدم 
و آن را داخل یخچال گذاشــتم و احتمــاًال امیر على 
شــربت متــادون را از داخــل یخچال برداشــته و 
خــورده اســت.»پس از ایــن اظهــارات، بازپرس 
پرونده پــدر امیر على را بازداشــت کــرد و وى براى 
ادامه تحقیقــات در اختیار مأمــوران اداره آگاهى قرار

 گرفت.

تعداد 18 اثر از آثار هنرمند پیکرتراش و مجسمه ساز گلپایگانى به سرقت رفت.
به گزارش فارس، مرتضى منتظرى اظهار داشت: «صبح روز سه شنبه موقعى که به محل کار رسیدم متوجه باز بودن درب 

مغازه شدم که پس از ورود به مغازه و جستجو متوجه سرقت تعداد  18 اثر از هنر پیکرتراشى ام شدم.»
وى افزود: «پس از اعالم سرقت مأموران نیروى انتظامى وارد عمل شده و اکنون جستجو براى یافتن ردى از سارقان 

ادامه دارد.»
هنرمند پیکرتراش و مجسمه ساز گلپایگانى آثار «آدم و حوا»، «درخت ِعلم» که مدت2/5سال براى خلق این آثار زمان 

صرف کرده را از جمله آثار به سرقت رفته عنوان کرد.
منتظرى اذعان داشــت: «مدتى قبل دالالن عتیقه براى خرید آثار هنرى ام مراجعه داشــتند اما تمایلى براى فروش 
نداشتم.»وى گفت: «پیکر تراشى و مجسمه سازى هنرى جاودانه و ملى است که باید در موزه نگهدارى شود نه اینکه به 

دالل فروخته شود و سر از موزه هاى اروپا و ... در آورد. »

2 پســر جوان که مــرد 34 ســاله اى را بخاطر 
درگیرى بر سر نوبت در داروخانه به قتل رسانده 

بودند،شناسایى و دستگیر شدند.
به گزارش  میزان،ســرهنگ ابراهیم مالشاهى 
رئیس پلیس آگاهى استان سیستان و بلوچستان، 
گفت: غــروب 26 آذر، کارآگاهان پلیس آگاهى 
سیستان و بلوچســتان از قتل مرد 34 ساله اى 
در جلوى چشمان همسر و دختر نوجوانش بر اثر 
ضربات چاقو در یکى از خیابان ها در شهر زاهدان 

باخبر شدند.
رئیس پلیس آگاهى سیستان و بلوچستان گفت: 
در تحقیقات میدانى و پایش هــاى اطالعاتى، 
کارآگاهان پلیس دریافتنــد که مقتول به همراه 
خانواده اش با یک دســتگاه خودرو پراید براى 
تهیه دارو، جلــوى یکى از داروخانــه ها توقف 
مى کند و پس از ورود به داروخانه، دو مرد جوان 
با او درگیرى لفظى داشــته اند که با به دســت 
آمدن این سرنخ، رسیدگى به پرونده وارد مرحله 

جدیدى شد.
مالشــاهى بــه کنتــرل دوربیــن هــاى 
مــدار بســته داروخانه اشــاره کــرد و گفت: 
کارآگاهــان پلیــس با کنتــرل دوربیــن ها و 
اشــراف اطالعاتــى، هویــت متهمــان را که 
دو جــوان 20 و 23 ســاله بودنــد شناســایى 
کرده و تالش براى دســتگیرى آنــان را آغاز

 کردند.
رئیس پلیس آگاهى سیستان و بلوچستان ضمن 
اشاره به فرار متهمان به نقطه نامعلومى تصریح 
کرد: کارآگاهان پلیس با همکارى ریش سفیدان 
و ســران طوایف این دو جوان قاتل را دستگیر 
کردند که این متهمان در تحقیقات تخصصى به 
درگیرى لفظى با مقتول به دلیل نوبت دهى براى 
دریافت دارو در داروخانــه و تعقیب وى و انجام 
قتل با اســتفاده از چاقو در یکى از خیابان هاى 
زاهدان جلوى چشــمان خانواده مقتول، اعتراف

 کردند.

بخاطر خانواده ام دزد طالى مادر بزرگ ها شدم
پزشک زن سه شنبه شب هفته پیش در بیمارستان 
رودسر درگذشت و تحقیقات براى مشخص شدن 

علت مرگ او از سوى پلیس آغاز شده است.
به گزارش میزان،  دکتر مریــم ناصرى متخصص 
جراحى عمومى و پزشــک بــا وجدان و باســواد 
بیمارستان رودسر که سال قبل هم به عنوان پزشک 
نمونــه انتخاب شــده بودند، در حین کشــیک در 
بیمارستان درگذشت. شاهدین صحنه سکته قلبى 

را احتمال مرگ وى مى دانند. 
مریم ناصرى از جمله پزشکان طرح سهمیه زنان بود 
که چند ماه پیش بخاطر فوت پدر دچار فشار روحى 
بوده و از طرفى به دلیل تنهایى مادرش درخواست 
انتقالى به شهر خودش را داشته که معاونت درمان 
استان گیالن با انتقال وى به شهرش رشت مخالفت 

کردند. 
بررسى آخرین پیام هاى وى در تلگرام به دوستانش 
نشان مى دهد وى در مورد تعهد سهمیه زنان که ابتدا 
چهار ساله بوده و سپس 12ساله شده است ناراحت 
بوده و اعالم کرده بوده که به دلیل فشــار روحى و 
شــرایط ســخت دورى از خانواده و عدم همکارى 
مسئولین ،طرح ســهمیه زنان را رها خواهد کرد و 

ادامه کار نمى دهد. 
تحقیقات در مورد علت مرگ او که در زمان شیفت 
کارى او در پاویون پزشکان بیمارستان رودسر اتفاق 

افتاده ادامه دارد.

فرمانده انتظامى استان ســمنان از دستگیرى سارق 
دکل هاى مخابراتى ایرانسل و همراه اول و کشف 83 

سرقت از دو اپراتور خبر داد.
به گزارش میزان، ســردار روح االمین قاسمى اظهار 
داشت: با شــکایت نمایندگانى از شرکت هاى همراه 
اول و ایرانســل با موضوع ســرقت لوازم مخابراتى 
در ســطح شهرســتان، پرونــده قضائى تشــکیل

 شد. 
وى بــه اقدامــات فنــى و هماهنــگ پلیــس 
بررســى  و  مخابــرات  اداره  کارشناســان  و 
صحنه هاى ســرقت اشــاره و خاطرنشــان کرد: از 
روش کار و نحوه انجام ســرقت مشخص بود سارق 
یا سارقان به سیســتم هاى مخابراتى آشنایى کاملى 

دارند. 
قاســمى گفــت: بــا پیگیــرى تحقیقــات در 
همیــن راســتا، کارآگاهــان پلیــس بــه یکى از 
کارمنــدان اپراتورهــاى تلفــن همــراه کــه به 
علت اعتیاد و ســرقت اخراج شــده بــود، مظنون

 شدند. 
بــه گفتــه ایــن مســئول انتظامــى، متهــم 39 
ســاله اهل و ســاکن البرز بــا هماهنگــى قاضى 
پرونــده در عملیاتــى غافلگیرانه در کرج دســتگیر

 شد. 
وى بــه کشــف کارت جعلــى نمایندگــى یکى از

 شرکت هاى ارتباطى از وسایل همراه متهم اشاره و 
تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلى به 83 فقره 
سرقت لوازم مخابراتى به ارزش 750 میلیون تومان 

اعتراف کرد. 
ســردار قاســمى با بیان اینکه متهــم تحت عنوان 
تعمیرکار مخابرات دست به این اقدام مجرمانه مى زد، 
تصریح کرد: متهم ، اموال سرقتى را به چند ضایعاتى 

در کرج مى فروخت.  
وى تأکید کرد: تحقیقات براى شناسایى و دستگیرى 
مالخران پرونــده با همکارى مراجــع قضائى ادامه

 دارد. 

پسر 4 ساله قربانى 
ترك اعتیاد پدرش شد

مرگ مشکوك پزشک زن 
حین کار در 

بیمارستان رودسر

کشتن مرد جوان 
مقابل چشمان 
همسر و فرزندش

مفقود شدن پسر جوانى که در شرکتى خیالى
 کار مى کرد

رهایى دختر 5 ساله از چنگ آدم ربایان سرقت 750 میلیونى اپراتور اخراجى از ایرانسل 
و همراه اول

آثار هنرمند پیکرتراش گلپایگانى به سرقت رفت
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

عضو دیگر از خانواده
MasterCase 

نصف جهان  به تازگى، شرکت کولرمستر از عرضه  کیس 
جدید MasterCase Maker 5t خبر داد. مدل اصلى 
این کیس، MasterCase Maker 5 اســت که سال 
گذشته معرفى شد و حاال نسخه  مخصوص بازى آن وارد 
بازار مى شود. در طراحى این محصول و براى هماهنگى 
با ترکیب رنگى که روى بسیارى از مادربردها و قطعات 
گیمینگ استفاده مى شود، پوشش داخلى کیس به رنگ 
قرمز متالیک است. پنل هاى جانبى این کیس با شیشه  
دوجداره طراحى شده که دودى هستند و سخت  افزارهاى 

داخل کیس از هر دو طرف قابل رویت است.
این کیس با زاویه هاى تیز، چراغ هاى LED قرمز و رنگ 
قرمز مخصوص، ظاهر یک ماشین اسپورت را تداعى 
مى کند. یک نوار LED قرمز مغناطیسى هم به همراه 
کیس عرضه مى شــود تا در هر قسمت کیس بتوان از 
آن استفاده کرد. برد کنترل به شما امکان کنترل فن و 
تنظیمات نورپردازى را از طریق پنل I/O کیس مى دهد.

این برد از 6 فن و 4 نوار LED پشتیبانى مى کند و داراى 
تنظیمات باال  (12V) و پایین  (7V) براى سرعت فن و 

دو جلوه براى نورپردازى المپ هاى LED است.
اما دسته  استیل باالى کیس مى تواند تا ۲۸٫۵ کیلوگرم 
وزن را تحمل کرده و پوشــش الســتیکى روى آن، 
بلندکردن کیس را آســان تر مى کند. براى محافظت 
از کارت گرافیک، کولرمســتر یــک نگه دارنده هم به 
بسته بندى اضافه کرده که به پنل مادربرد متصل شده و 

از بار وزن کارت گرافیک کم مى کند.

کتابخوان کم نظیر اندروید
نصف جهــان Aldiko Book Reader Premium  از 
بهترین و پرطرفدارترین نــرم افزارهاى کتاب خوان از 
اســتودیوى Aldiko Limited براى اندروید است که 
با اســتفاده از این اَپ مى توانید در محیطى واقعا زیبا و 
کالســیک با امکانات کم نظیر تمامى کتاب هاى پى 
دى اف و اى پى یو بى خود را مشــاهده بفرمایید! آیا از 
کاربرانى هستید که به داســتان ها و کتاب ها عالقه 
مندید و روزانه زمان زیادى را وقــت خواند کتاب مى 
کنید ما به شما پیشنهاد مى دهیم که بجاى استفاده از 
نرم افزارهاى معمولى همچون ادوب ریدر به پیشــواز 
Aldiko Book Reader بروید! این نرم افزار فوق العاده 
زیبا کتاب هاى شما را به صورت قفسه دسته بندى مى 
کند و یا کلیک برروى آن ها مى توانید شروع به خواندن 
آن ها نمایید و با کشف ویژگى هاى کم نظیرش واقعا 

متعجب خواهید شد!
 Aldiko Book برخى از ویژگى هــا و قابلیت هــاى

Reader اندروید :
* تنظیم اندازه فونت، نوع فونت، پس زمینه و غیره

* پشتیبانى از کتاب هاى پى دى اف و EPUB براى خواندن
* امکان جست و جوى حرفه اى در میان متن کتاب ها
* فهرستى عظیم از کتاب ها براى دانلود توسط کاربر

* رابط کاربرى بسیار ســاده و زیبا و بهینه شده براى 
تبلت و گوشى

جدیدترین رندرهاى 
گلکسى اس 8 منتشر شدند 

نصف جهــان به تازگى شــاهد انتشــار جدیدترین 
رندرهاى منتســب به گوشــى هوشــمند گلکسى 
اس 8 سامســونگ بودیم. در این رندرهاى جذاب، 
صفحه نمایش بدون حاشــیه و مجهز بــه قابلیت 
اســکن اثر انگشــت کاربر به وضوح قابل مشاهده 
اســت. در این رندرها تقریبا کل پنل جلویى گوشى 
توسط نمایشگر آن پوشانده شــده است و خبرى از 
دکمه فیزیکى هوم (Home) در زیر نمایشگر وجود

ندارد. 
پیش بینى مى کنیم که گلکسى اس 8 سامسونگ به 
نمایشگرى با وضوح تصویر 2560 در 1440 پیکسل و 
از نوع سوپر آمولد (Super AMOLED) مجهز شود. 
احتماالً دستگاه از نظر تراشــه در دو نسخه مختلف 
اسنپدراگونى و اگزینوســى روانه بازار مى شود و رم 

دستگاه ظرفیت 6 گیگابایتى خواهد داشت.

نصف جهان  تالش هاى چندساله اخیرخبرگان حوزه برندسازى، مسئولین، اساتید دانشگاهى،اصحاب صنعت و ارباب 
تجارت، همه به آنجا رسیده اســت که امروزه دیگر ضرورت پرداختن به امر مدیریت برند و برندسازى بر بسیارى از 

بزرگان حوزه اقتصاد و سیاست ایران واضح و آشکار است. 
« گروه مشاوران تخصصى فناورى هاى برندسازى» محل تجمع متخصصان گوناگون از انواع طیف هاى ذى مدخل 
و ذى منصب در این مهم باشد. گروه مشاوران برندتک فعالیت جدى خود را در حوزه ارائه خدمات مشاوره برندسازى 
آغاز نموده است. این گروه با تکیه بر دانش و تخصص روز دنیا، همچنین تجربه و مهارت کارشناسان خود، با محوریت 
خالقیت، در مسیر توسعه برندهاى ایرانى قدم برداشته اند و در این راستا به ارائه خدمات مشاوره و آموزش پرداخته 
است. مشاوران برندتک بر این باور هستند با بکارگیرى کار گروه فکرى در کسب و کار مى توان اعتال و توسعه آن را 
تضمین نمود و از این جهت به عنوان کار گروه فکرى – تحصصى در حوزه برند و بازاریابى خود را در کنار صاحبان 

صنایع و مشاغل قرار داده است.
http://www.brandztech.com :وب آدرس

نصف جهان Data Defense بازى جدید با طراحى کم نظیر در سبک بازى هاى برج دفاعى، متفاوت نسبت به بازى هاى 
هم سبک از استودیوى 2Blocks براى دستگاه هاى اندروید است.بر خالف دیگر بازى هاى دفاعى مشابه که در آن ها 
باید از سرزمین خود دفاع کنید، در بازى Data Defense شما باید از سرورهاى مجازى در مقابل ویروس ها و بدافزارها 
محافظت به عمل بیاورید و ده ها مرحله چالش برانگیز را پشت سر بگذارید! شما باید با نصب برنامه هاى دفاعى در مکان هاى 
مختلف بر اساس فکر و استراتژیک خود، از سرورها محافظت کرده و بهترین طرح هاى دفاعى را مى سازید! شاید براى 
یک فرد عادى بازى Data Defense زیاد جالب توجه نباشد اما اگر از افرادى هستید که سر و کارتان با سرورهاى مجازى،

 برنامه نویسى، اینترنت و غیره است بدون شک محو ساخت فوق العاده Data Defense خواهید شد! 
برخى از ویژگى هاى این بازى :

■ شامل بیش از 50 نقشه ها و چالش هاى مختلف ■ ایجاد و تغییر مسیر با نصب، فروش و ارتقاء برج خود ■  سفارشى سازى
 اســتراتژى خود با برج هاى مختلف ■ لذت بردن از هر دو حالت بقا و کمپین ■ دشــمنان منحصر به فردبراى تســت 

مهارت هاى دفاعى شما ■ موسیقى ambiant شگفت انگیز با بیش از 15 آهنگ

راهنماى خرید

نصف جهــان گوشى «ال جى کى10 دو سیم کارت» از 
سرى گوشى هاى میان رده ال جى است که مشخصات 
و امکانات قابل قبولى در مقایسه با سایر گوشى هاى این 
سرى دارد. ال جى K10 با پشــتیبانى از دو سیم کارت 
و شبکه  4G، مجهزشدن به ســخت افزار و مقدار رم 
کافى و مطلوب براى انجام امور روزانه، نمایشــگرى 
بزرگ و باکیفیت، دو دوربین براى عکاسى افراد عادى 
و تجهیزش بــه جدیدترین نســخه  اندروید، انتخابى 

سنجیده است. 
استفاده از تراشه  میان رده  مدیاتک به همراه 2 گیگابایت 
رم عالوه  بر اینکه انجام کار هاى روزانه را براى کاربر 
تضمین مى کند، به وى امــکان مى دهد تا به اینترنت 
پرسرعت نسل چهارم متصل شــود؛ همچنین انجام 
بازى هاى نسبتا سنگین را هم ممکن مى کند تا کاربران 
K10 از این بابت هم خیال راحتى داشته باشند. براى 

ال جى K10 چیــزى در حــدود 16 گیگابایت حافظه  
داخلى در نظر گرفته  شده که با کارت حافظه جانبى تا 
32 گیگابایت دیگر قابل  افزایش است. باقى امکانات 
ارتباطى مثل Wi-Fi، بلوتوث و رادیو هم براى کاربران 
این گوشى فراهم  شده اســت. ال جى  K10مجھز به 
نمایشگرى باکیفیت و شــفاف از نوع LCD است که 
تراکم 277 پیکســل بر اینچ دارد. همچنین با استفاده 
از فناورىIPS، دیگــر نگران دیــدن محتویات این 
نمایشــگر 5.3 اینچى از زاویه هاى مختلف نخواهید 
بود. نمایشگر ال جى K10 با نسل سوم از محافظ هاى 
گوریال گلس پوشــانده شــده و مى تواند تا 5 لمس را 
به  صورت هم زمان پاسخگو باشــد. براى این گوشى 
میــان رده، دو دوربیــن 13 و 5 مگاپیکســلى در نظر 
گرفته  شــده اســت که مى توانند تصاویر مطلوبى را 
براى کاربر ثبت کنند؛ تصاویرى که براى اســتفاده در 

شبکه هاى اجتماعى، به اشتراك گذارى تصویر و ثبت 
خاطرات مناســب اند. دوربین اصلى به فلشــى از نوع 
LED مجهز شده است. از دیگر مشخصات این گوشى 

مى توان به جدید ترین نسخه  اندروید مارشمالو و باترى 
لیتیوم  یون آن بــا ظرفیت مطلــوب 2300 میلى آمپر 
ساعتى اشــاره کرد. اگر به دنبال میان رده اى باکیفیت 
ســاخت باال و طراحى جدید همراه بــا امکاناتى مثل 
دوربین اصلى 13 مگاپیکســلى، نمایشگر 5.3 اینچى 
با تراکم 277 پیکسل بر اینچ، ســخت افزارى بر پایه  
تراشــه  مدیاتک MT6753 به همراه 2 گیگابایت رم، 
امکان استفاده از دو سیم کارت و کارت حافظه  جانبى، 
مجهزشــدن به آخرین نســخه  اندروید مارشمالو و 
داشتن باترى 2300 میلى آمپر ساعتى و قیمت مناسب 
500000 تومانى هستید ال جى K10 یکى از بهترین 

انتخاب هاست.
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غیرفعال کردن فشرده سازى 

تصاویر پس زمینه ویندوز 10 
نصف جهــان در ترفند امروز تصمیــم داریم چگونگى 
غیرفعال ســاختن فشرده ســازى تصاویر پس زمینه 
ویندوز 10 را براى کیفیت بیشتر و از طریق رجیسترى 

آموزش دهیم:
 Run را فشــرده تا Windows+R ابتدا کلید ترکیبى 

ویندوز اجرا شود.
سپس دستور Regedit را تایپ و روى OK کلیک کنید.

 در رجیسترى به مسیر زیر مراجعه کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\

Desktop
 اکنون در حالى که کلید Desktop انتخاب شده است، 
از سمت راست صفحه روى فضاى خالى کلیک کرده 
 DWORD یک مقدار New و پس از رفتن روى گزینه

bit-32 بسازید.
نام این مقدار را JPEGImportQuality قرار دهید.

JPEGIm- اکنون روى مقدار ســاخته شــده کــه
portQuality نام دارد دوبار کلیــک کنید. در پنجره 
باز شده شما مى توانید مقدار Value را بین 60 تا 100 

انتخاب کنید.
براى اینکه تصویر زمینه فشرده نشود و تمام کیفیت صد 
درصدى را دارا باشــد، مقدار Value را روى 100 قرار 

داده و OK کنید.
براى اعمال تغییرات، سیســتم خود را یکبار ریستارت 

کنید.
اکنون تمامى عکس هاى قرار گرفته شــده به عنوان 

تصویر زمینه، کیفیت %100 را دارا مى باشد.

Vine ادامه حیات نرم افزار
ســرویس Vine که ســال 2013 توسط   ایتنا|
توییتر راه اندازى شد، در مدت زمان کوتاهى به یکى از 
محبوب ترین ابزارهاى اشتراك گذارى ویدیوى کوتاه 
تبدیل گشــت، اما همان طور که مى دانید نتوانست به 

روند موفق خود ادامه دهد. 
به تازگى توییتر از به روزرسانى Vine خبر داد. البته این 
خبر در اواخر ماه اکتبر نیز اعالم شــده بود. بزرگ ترین 
خبر موجود در وبالگ این اپلیکیشــن نیز همین است 
که به روزرسانى Vine، خدمات قبلى را در قالبى دیگر 

ارائه خواهد داد.
این اپلیکیشن تلفن همراه، با عنوان Vine Camera به 
حیات خود ادامه خواهــد داد و مى تواند یک حلقه کلیپ 
ویدیویى 6.5 ثانیه اى را ضبط کنــد. افراد مى توانند این 
کلیپ ویدویى را مستقیماً به صورت پست روى توییتر خود 

قرار دهند یا اینکه آن را روى گوشى خود ذخیره نمایند.
شــایان ذکر اســت که این ویدیوهاى جدید، با وجود 
ذخیره ســازى در فضاى کالود Vine، فقط در توییتر 
قابل اشــتراك گذارى خواهند بود و ســایر پلتفرم ها 
از آن پشــتیبانى نمى کنند. مطابق بخش ســؤاالت 
متداول توییتر، در به روزرسانى جدید، نمى توانید همۀ 
قابلیت هایى که در Vine مى توانستید از آن استفاده کنید 

را به کار بگیرید.

ترفند

کلیک

چشمان پنهان نابودگر، در کمین نشسته اند
رامین مشکاه

رخنه هاى بزرگى در سایت هاى آنالین معروف همچون 
سونى، دراپ باکس، لینکدین، اشــلى مدیسون، یاهو و... 
کشف شده است. آمارها نشان مى دهند چنین رخنه هایى به 
اشکال مختلف و در مقیاس هاى متفاوت در حال گسترش 

هستند.
زمانى که یک حساب کاربرى در معرض هک قرار مى گیرد، 
شرایط بغرنجى را براى کاربران پدید مى آورد. براى مثال، 
کاربران را مجبور یا حساس مى کند تا به طور مداوم گذرواژه 
حســاب خود را عوض کنند، باعث درز اطالعات کاربران 
مى شود یا بى درنگ تغییرات عمده اى در سیستم کاربران 
به وجود مى آورد و بر سرویس هاى مورد استفاده کاربران 
تأثیر مى گذارد. معموًال در چنین شــرایطى ایمیل هایى با 
اسکریپت هاى مخرب یا ضمیمه هاى آلوده براى کاربران 
دیگر ارســال مى شــود و به آسانى طیف گســترده اى از 

سیستم ها در معرض تهدید قرار مى گیرند.
بدون شــک، براى هکرها هیچ زمانى بهتــر از مقطعى 
نیســت که در آن زندگى مى کنیم. به دلیل اینکه هر روزه 
بر تعداد دســتگاه هایى که به اینترنت متصل مى شــوند، 
افزوده مى شود و در نتیجه احتمال هک شدن حساب هاى 
کاربرى به همان اندازه افزایش پیدا مى کند. مردم همچون 
گذشته براى ورود به سرویس هاى موردنیاز خود از واى فاى 
عمومى استفاده مى کنند و به دلیل اینکه ذات سرویس هاى 
عمومى به گونه اى اســت که حفره هایى در آن ها وجود 
دارد، هکرهــا به راحتى از اکســپلویت هاى به وجودآمده 
نهایت اســتفاده را مى برند. در مقابل، مــردم همچنان از 
گذرواژه هاى ضعیف استفاده کرده یا یک گذرواژه را براى 
مدت زمان طوالنى و براى چند سرویس مختلف استفاده 

مى کنند. اما باید به این نکته توجه کنیم که عده اى همواره 
به انتظار نشسته اند تا جزئیات زندگى ما را به سرقت ببرند 
و ما هنوز در برابر این هجمه ســنگین و گســترده آماده 

نیستیم.
حســاب هاى کاربرى ما با ارزش هستند. همین موضوع 
انگیزه الزم را به وجود مى آورد تا سارقان مالى براى برداشت 
پول نقد یا پول شویى با حساب هاى کاربران شبانه روز تالش  
کنند. گزارش ها نشان مى دهند حساب هاى توییترى بازار 
خوبى بــراى هکرها به وجود آورده اند. حســاب هایى که 
عمدتًا ارسال کنندگان هرزنامه ها براى ارسال آگهى ها از 
آن استفاده مى کنند. حساب هاى فیسبوك کمى ارزشمندتر 
هســتند، به دلیل اینکه هرزنامه اى که نام شما در آن قرار 
دارد، باعث جلب اعتماد مردم مى شــود و آن ها را فریب 
مى دهد تا روى تبلیــغ درون آن کلیک کنند. انجمن هاى 
تاریک وب مملو از افرادى است که تمایل دارند به صورت 
ناگهانى و آنى به حســاب هاى کاربرى دست پیدا کنند. 
افرادى که در نظر دارند با هک کردن این حساب ها خود 
را به جاى کاربران حقیقى حساب ها معرفى کنند و میزبان 

خود را فریب دهند.
بعضى از کارشناسان بر این باورند که حساب هاى کاربران 
ممکن اســت از مدت ها قبل در معرض تهدید جدى قرار 
گرفته باشد؛ به دلیل اینکه شــرکت ها از سازوکار جامع و 
مناسبى که بتواند در برابر تهدیدات هکرى از کاربرانشان 
محافظت کند، استفاده نکرده اند. مجموعه این عوامل باعث 
مى شود حساب هاى کاربران در معرض تهدید باشند. براى 
مثال، زوج مسنى در انگلســتان گزارش دادند که نزدیک 
به 8000 پوند از حســاب آن ها توســط فردى به سرقت 
رفت که در تمــاس تلفنى وانمود کرده بــود از کارمندان 

شرکت TalkTalk اســت و باید 2000 
پوند اعتبار این زوج را به آن ها پس بدهد. 
آن ها با این شگرد به دام افتاده و جزئیات 
حساب هاى بانکى خود را به او اهدا کرده 
بودند. در ادامه مشخص شد این شخص 
با اســتفاده از اطالعات به دســت آمده 
از هــک TalkTalk موفق به ســرقت 
پول هاى آن ها شــده بود. مشــکالت 
زمانى جدى تر مى شوند که پاى پول به 
میان مى آید. در بیشتر حاالت، هکرها به 
دنبال دسترسى به جزئیات حساب هاى 
بانکى هستند. بیشتر حساب هاى بزرگ 
همچون آمــازون، Ebay و... همراه با 
جزئیات پرداختى هستند، در نتیجه اگر 
هکرى به این حساب ها دسترسى پیدا 
کند، به راحتــى توانایى خرید کاالهاى 
مختلف و تغییــر آدرس دریافت کاال را 
خواهد داشت. در چنین شرایطى فهرست 
بلندباالیى از اقالم گران بهایى را دریافت 
خواهید کــرد که اعالم مى کند شــما 
همگى اجناس آن فهرست را خریده اید. 
اگر مشــاهده کردید تغییر گذرواژه کار 
نمى کند یا حســاب کاربرى شما قفل 
شــده اســت، این بدان معنا است که 
هکرها پیشدســتى کرده اند و زودتر از 
شــما گذرواژه را تغییر داده اند. در این 
حالت باید با بخش سرویس هاى سایت 
مربوطه تماس برقرار کنید و آن ها را در 

جریان بگذارید. معموًال بخش پشتیبانى 
به سرعت پاسخ شما را مى دهد. در موارد 
مشــابه باید به بانک یــا ارائه دهنده 
خدمات بانکى خود اطــالع دهید که 
کارت اعتبارى یا خرید شما به سرقت 
رفته است و هکرها از آن سوءاستفاده 
مى کنند. آن ها در اســرع وقت کارت 

جدیدى براى شما ارسال خواهند کرد.
در واقــع، زمانى کــه صحبــت از 
حســاب هاى آنالین به میان مى آید، 
آزمایشگاه کسپرسکى به مردم پیشنهاد 
مى کنــد به طور مداوم آنچــه را که به 
حساب هاى آن ها وارد شده یا از آن خارج 
مى شود، بررسى کنند. همواره با نهایت 
دقت حساب هاى بانکى خود را زیر نظر 
داشته باشید.  هرگونه فعالیت غیرمجاز را 
بررسى کرده و اگر کوچک ترین تغییرى 
در جزئیات حساب خود مشاهده کردید، 
آن  را به دقت بررســى کنید. در نهایت 
هرگاه ایمیلى دریافت کردید، سعى کنید 
قبل از کلیک کــردن روى لینک هاى 
درون آن، حتمــًا محتوایش را به دقت 

مطالعه کنید. 
همواره براى تغییر نام  کاربرى یا گذرواژه 
خود به ســایت هاى مربوطه مراجعه 
کنید و سعى نکنید با کلیک کردن روى 
لینک هاى درون یک ایمیل، گذرواژه را 

تغییر دهید.

گوشى موبایل ال جى مدل K10 دو سیمکارت

,,
براى هکرها هیچ 
زمانى بهتر از مقطعى 
نیست که در آن 
زندگى مى کنیم. 
به دلیل اینکه 
هر روزه بر تعداد 
دستگاه هایى که 
به اینترنت متصل 
مى شوند، افزوده 
مى شود و در نتیجه 
احتمال هک شدن 
حساب هاى کاربرى به 
همان اندازه افزایش 
پیدا مى کند
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ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 1249/95 ش ح 12- 95/9/29 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مرتضى باقرى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به طرفیت خوانده عزت اله مقیمى به شوراى حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 1249 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/4 ساعت 3 عصر تعیین گردیده ، علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 2874 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/104

مزایده
شماره نامه: 9510113737200372 شماره پرونده: 8509983737100003 شماره بایگانى شعبه: 930230  
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون اجراى احکام مدنى 
و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقاى غالمحسین امیرحاجیلو فرزند غالمعلى به تقسیم ماترك مرحوم 
غالمعلى امیرحاجیلو 1- 5/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه موسوم به چشمه چوالن پالك ثبتى بخش 
13 اصفهان به متراژ 3000 مترمربع به مبلغ 105/000/000 ریال 2- منزل مسکونى کلنگى در تصرف حسین به 
مساحت 156 مترمربع 13 در 12  اعیانى به ارزش 39/000/000 ریال 3- بیشه کهریزبندى 200 مترمربع و بیشه 
کنار جاده اصلى 450 مترمربع با 68  اصله درخت کبود جمعاً به مبلغ 93/800/000 ریال 4- عرصه منزل مسکونى 
تصرفى غالمحسین به میزان 850 مترمربع واقع در روستاى مشهد کاوه عرصه 2/125/000/000 ریال مى باشد 
را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 
1395/10/10 لغایت 1395/10/23 با همکارى کالنترى 11 چادگان و محکوم لها آقایان محمد و غالمرضا و 
عبدالرضا و حسین و محمدعلى و خانمها مریم و کبرى و پریوش و سحرناز امیرحاجیلو و آمنه امیرحاجیلو از امالك 
مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضورى که در تاریخ 1395/10/23 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف 
است ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده 

روز به حساب مربوطه پرداخت نماید. م الف: 87  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان/10/113
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1450/95 خواهان عباس مختارى دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
مهدى سیستانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/5 ساعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شواى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 29060 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/1055 /9
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 937/95 خواهان آقاى امین بهاءلو دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه و انتقال سند رسمى خودرو سوارى ماکسیما به شماره انتظامى 628/88 م 98 به طرفیت 1- بابک عمادى 
2- حمیدرضا مغیثى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/5 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 18 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی 
شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد  شد.  م الف: 29045 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1058
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510106825309996 شماره پرونده: 9509986825300512 شماره بایگانی شعبه: 950629 
خواهان غالمحسین گنجعلى پوده دادخواستی به طرفیت خوانده احمد غفارى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه چک و تأمین خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 121  ارجاع و 
به کالسه 9509986825300512 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/05 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 29108 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/9/1064
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510106825309991 شماره پرونده: 9509986825300767 شماره بایگانی شعبه: 950924 
خواهان مهرداد مظاهرى تهرانى دادخواستی به طرفیت خوانده مهرداد فالحتى تهرانى به خواسته تأمین خواسته 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 121  ارجاع و به کالسه 
9509986825300767 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/05 و ساعت 11:45 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 29107 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان/9/1065
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351309247 شــماره پرونده: 9509980351300787 شماره بایگانی شعبه: 
950889 خواهان مهرداد مظاهرى تهرانى باوکالت احسان رفیعیان دادخواستی به طرفیت خواندگان على اصغر 
یزدانى کچوئى و حسین قاسمى ورنامخواستى به خواسته مطالبه چک و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2  اتاق شماره 206  
ارجاع و به کالسه 9509986825300787 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/05 و ساعت 9:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 29073 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/9/1066
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1449/95 خواهان عباس مختارى دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
مهدى سیستانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/5 ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شواى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 29059 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/9/1088
مزایده

اجراى احکام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در پرونده کالسه 930712 ج 5 و 950237 ج/7 خانم مرضیه 
بدیعى گورتى و آقاى على عظیمى علیه آقاى احمدرضا سلیمانى طادى، ساکن اصفهان، خیابان بزرگمهر، کوى 
نورباران، کوچه شهید  عبدالرحیم مسائلى، کدپستى 8158614881، پالك 25 و 27، در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص فروش یک دانگ (12 حبه از 72 حبه) از ششدانگ پالك ثبتى 5353/2 به نام مرحوم محمدحسین 
سلیمانى طادى سهم االرث آقاى احمدرضا سلیمانى طادى که 8/44 حبه از آن بابت مبلغ 1/934/649/270 ریال 
در حق خانم مرضیه بدیعى و حق االجراى دولتى و 3/56 حبه مبلغ 815/350/730 ریال در حق آقاى على عظیمى. 
زمان: روز دوشنبه 95/10/20 ساعت 9 الى 10 صبح اجراى احکام شعبه 5 دادگسترى اصفهان واقع در: (اصفهان، 
خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزى دادگســترى کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، 
ساختمان اجراى احکام حقوقى، طبقه چهارم، اجراى احکام شعبه 5 حقوقى اصفهان) برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک مورد نظر به آدرس صدرالذکر دیدن کرده 
و با سپردن 10٪ از قیمت پایه کارشناسى به حساب شماره 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و 
با همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند. فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت 
از کارشناسى را پیشنهاد دهند. مشخصات ملک و نظریه کارشناس: یک دستگاه منزل مسکونى با قدمت بیش از 
30 سال با سازه دیوار باربر و سقف تیرآهن و نماى آجر 5/5 بندکشى شده و درب و پنجره هاى فلزى در دو طبقه 
مستقل به صورت درب تو ساخت بنا ساخته شده است و هم اکنون در حال بهره بردارى مى باشد. طبقه همکف و 
اول این ملک هرکدام داراى اتاق هاى نشیمن و خواب و پذیرایى و آشپزخانه معمولى با کابینت فلزى، همچنین 
داراى ایوان سرپوشیده مى باشد و مضافاً اینکه طبقه همکف به طریق 2 عدد پله به حیاط جنوبى راه دارد. کف حیاط 
موزائیک شده و توسط دیوار آجرى از نوع 5/5 حصارکشى شده است. این ملک داراى مشترکات موردنیاز آب، برق 
و گاز شهرى است یادآور مى شود منزل مذکور به هنگام نوسازى و به جهت تعریض گذر میبایستى مطابق ضوابط 
شهرس ازى عقب نشینى بنماید فلذا بخشى از سمت شمال این ملک در مسیر قرار مى گیرد که مقدار از عقب نشینى 
مى بایستى به طریق استعالم از شهردارى منطقه 4 مشخص مى گردد. مشخصات ثبتى ملک: منزل مسکونى 
یاد شده به زیربناى حدود 430 مترمربع در زمینى به مساحت حدود 460 مترمربع (ناخالص) ساخته شده است که 
شماًال به طول حدود 13 مترمربع مجاور گذر عمومى، غرباً، شرقاً و جنوباً مجاور ملک همسایگان قرار دارد. حسب 
استعالم از منطقه ثبت شمال اصفهان به شماره 139305802023001416 مورخ 93/1/25 ملک موردنظر به 
شماره 5353/2 به نام محمدحسین سلیمانى طادى فرزند على به شماره کدملى 1110368232 به میزان 5 سهم از 
6 سهم به شماره ثبت 5393 در صفحه 249 واقع در بخش 4 ثبتى اصفهان داراى سند به شماره چاپى 187084 مى 
باشد. ارزشیابى: مقدمه، باتوجه به قدمت ساخت، اصطالحاً ساختمان مذکور کلنگى قلمداد مى گردد. فلذا باتوجه به 
جمیع جهات و کلیه عوامل تاثیرگذار در قضیه (شامل: قدمت، مجوز ارتفاع ساخت به هنگام نوسازى، موقعیت محلى، 
ارزش مشترکات متعلقه و سایر) و توجه به میزا عرضه و تقاضا در خصوص خرید و فروش ملک در زمان مباشرت به 
امر کارشناسى ارزش کل ششدانگ (72 حبه) عرصه (ناخالص) و اعیان این ملک جهت پایه مزایده، جمعاً به مبلغ 
16/500/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان) برآورد و اظهارنظر مى گردد. نتیجه: 
ارزش سهم یک (1 دانگ) مشاع از 6 دانگ مشاع به مبلغ 2/750/000/000 ریال (معادل دویست و هفتاد و پنج 
میلیون تومان) و ارزش یک حبه به مبلغ 229/166/666 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. م الف: 29000  اجراى 

احکام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/9/1126
حصر وراثت

ابراهیم شیرى ورنامخواستى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 97 بـه شـرح دادخواست به کالسه 137/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى شیرى ورنامخواستى 
بشناسنامه 4875 در تاریخ 1395/08/10 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مائده شیرى ورنامخواستى فرزند محمدعلى ش.ش 1160575673 ت.ت 1387 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 2- مروارید شیرى ورنامخواستى فرزند خدارحم ش.ش 100 ت.ت 1339 صادره از لنجان 
(مادر متوفى) 3- ابراهیم شیرى ورنامخواستى فرزند براتعلى ش.ش 97 ت.ت 1331 صادره از لنجان (پدر متوفى) 
4- نفیسه ملکى ورنامخواستى فرزند جعفر ش.ش 1104 ت.ت 1365 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف: 869 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/9/1180
ابالغ

شماره نامه: 9510113761200905 شماره پرونده: 9509983761201108 شماره بایگانی شعبه: 951207 در 
پرونده کالسه 951207 دا شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى احمدرض مماند به 
نشانى نامعلوم متهم به ترك انفاق و تهدید تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى 
به نشانى او مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى شود که نامبرده شخصاً ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ 

خواهد شد. م الف: 1442 شعبه اول دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/9/1184
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مهدى خلیلى تهرانى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به شوراى 

حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 664/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/12/01 ساعت 5 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

1470  شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/1185
ابالغ وقت رسیدگى

شماره 59/95 ش 11 ح – 95/09/23 آقاى رضا زینلى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفیت آقاى 
مهدى صدرى بچه آبادى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 59/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/12  
ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت 
مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر 
اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد.م الف: 1456  شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/9/1187

 حصر وراثت
محترم پیوس به شناسنامه شماره 657 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به 
شماره 541/95  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مجید سیوند به شناسنامه شماره 25672 
در تاریخ 95/08/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- محترم پیوس فرزند بابا شماره شناسنامه 
657 نسبت با متوفى (مادر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1460 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/1189
حصر وراثت

امیرحسین ناصرى به شناسنامه شماره 78438 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 538/95  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد جواد ناصرى 
اصفهانى به شناسنامه شماره 8 در تاریخ 95/02/19 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- فریده 
اشجع زاده فرزند حشمت ا... شماره شناسنامه 760 نسبت با متوفى (زوجه) 2- شیوا ناصرى اصفهانى فرزند محمد 
جواد شماره شناسنامه 63 نسبت با متوفى (فرزند) 3- امیرحســین ناصرى اصفهانى فرزند محمد جواد شماره 
شناسنامه 78438 نسبت با متوفى (فرزند) 4- شــیرین ناصرى اصفهانى فرزند محمد جواد شماره شناسنامه 
1270132709 نســبت با متوفى (فرزند) 5- محمدرضا ناصرى اصفهانى فرزند محمد جواد شماره شناسنامه 
74280 نسبت با متوفى (فرزند) 6- على ناصرى اصفهانى فرزند محمد جواد شماره شناسنامه 5708 نسبت با متوفى 
(فرزند) 7- مجتبى ناصرى اصفهانى فرزند محم د جواد شماره شناسنامه 4924 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 1464 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/1190

اجراییه
شماره: 478/95 ش9 ح - 95/09/24 به موجب راي غیابى شــماره 578 تاریخ 95/07/28 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- بهزاد خراسانى فرزند احمد 2- ربابه على 
زاده فرزند عباس هردو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به انتقال قطعى سند خودروى هیوندا به شماره انتظامى 
421 ص 92 ایران 54 بنام محکوم له: امین روئین تن فرزند محمدرضا به نشانى شاهین شهر خ نظامى نبش فرعى 5 
غربى مجتمع امین واحد 6 و مبلغ 2/525/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 85000 ریال ابطال تمبر هزینه عملیات 
اجرایى نیز به عهده محکوم علیهما است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 1474  اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهرو میمه 

 (مجتمع شماره یک)/9/1191
ابالغ راى

شماره پرونده: 310/95 شماره دادنامه: 440- 95/9/20 تاریخ رسیدگى 95/9/13 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: محسن موالزاده. ف . عیدى محمد بنشانى شاهین شهر، گلدیس، فاز 4 خ 
ابوذر فرعى 12 غربى پ 79 خوانده حمیدرضا صیادى بنشانى مجهول المکان خواسته الزام به فک پالك از خودروى 
سوارى پژو RD بشماره انتظامى 43-114 ل 53 بانضمام هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید.راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان محسن 
موالزاده . ف . عیدى محمد بطرفیت خوانده حمیدرضا صیادى به خواسته الزام به فک پالك از خودروى سوارى پژو 
RD بشماره انتظامى 43-114 ل 53 بانضمام هزینه دادرسى. شورا با بررسى مستندات خواهان و قرارداد فى مابین 
مورخه 95/1/1 و اظهارات خواهان در شورا مبنى بر اینکه خودرو مورد دعوى را در تاریخ 95/1/1 فرخته ام و خوانده 
تاکنون از فک پالك خوددارى نموده است و با توجه به استعالم مورخ 95/6/27 از اداره راهور که خواهان را مالک 
خودرو اعالم نموده، خوانده طبق قرارداد مورخ 95/1/1 خوانده ملزم به فک پالك بوده لذا شورا خواسته خواهان را 
 RD محرز و ثابت دانسته مستندا به ماده 219 و 220 و 316 قانون مدنى حکم به فک پالك از خودروى سوارى پژو
بشماره انتظامى 43-114 ل53 و پرداخت مبلغ نهصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى در حق خواهان 
را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا مى باشد.م 

الف: 1466 شکوهى قاضى  شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک) /9/1192
ابالغ 

شماره: 103/95/2927/21- 95/9/23 سند مالکیت تمامى 48 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 437/3021 
باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى بنام علیرضا نیرومند فرزند عزیزاله در ص 70 دفتر 172 به شماره ثبت 23718 و شماره 
سریال سند 438503 صادر و تسلیم شده طبق کارشناسى شماره 187/11319/1001- 95/9/18 عدم اعیانى بر 
روى پالك مذکور اعالم شده است، طبق گواهى حصر وراثت شماره 54- 72/2/28 دادگسترى شاهین شهر شعبه 
2 بهاء ثمینه اعیانى مربوط به اقدس نیرومند بوده، لذا در صورت اعتراض به کارشناسى فوق الذکر ظرف مهلت 10 
روز پس از انتشار اعتراض نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى را به این اداره ارسال در غیر این صورت وفق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف: 1454 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/1194
حصر وراثت

مرتضى صالحیان به شناسنامه شماره 1295 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 535/95  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فضل ا... صالحیان به شناسنامه 
شماره 4 در تاریخ 1394/12/07 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- صغرى بیگم میرهدایتى 
فرزند سید عباس شماره شناسنامه 1911 نسبت با متوفى (همسر) 2- غالمرضا صالحیان فرزند فضل ا..  شماره 
شناسنامه 1358 نسبت با متوفى (فرزند) 3- اشرف صالحیان فرزند فضل ا.. شماره شناسنامه 750 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- مرتضى صالحیان فرزند فضل ا.. شماره شناسنامه 1295 نسبت با متوفى (فرزند) 5- مهدى صالحیان 
فرزند فضل ا.. شماره شناسنامه 28 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1449 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/1195
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973759101140 شــماره پرونده: 9509983759100825 شــماره بایگانى شعبه: 
950828 خواهان: خانم خاطره خدرى فرزند على کرم به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین 
شهر گلدیس بلوار کشاورز نیم فرعى 5 غربى پ 147 خوانده آقاى میالد قاسم پور فریدنى فرزند قاسم به نشانى 
مجهول المکان خواسته مطالبه مهریه راى دادگاه در خصوص خانم خاطره خدرى فرزند على کر به طرفیت آقاى 
میالد قاسم پور فریدنى فرزند قاسم به خواسته مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 11788 تنظیمى در 
دفتر رسمى ازدواج شماره 116 حوزه ثبت اصفهان شــاهین شهر شامل تعداد یکصد عدد سکه تمام بهار آزادى 
مقوم به 200/001/000 ریال بانضمام پرداخت مطلق خســارات وارده از جمله هزینه دادرسى و غیره به شرح 
متن دادخواست و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله  بدوى به میزان 7/000/000 ریال به شرح دادخواست 
تقدیمى میباشد. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله سند نکاحیه مستند دعوى به شماره 11788 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى ثبت ازدواج 116 حوزه ثبت اصفهان که مثبت علقه زوجیت فیمابین طرفین میباشد و اینکه 
طبق ســند مذکور مهریه خواهان معین گردیده و بر ذمه خوانده میباشــد و به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک 
مهر مى گردد و مى تواند هرگونه تصرفى در آن بنماید و نظر بــه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى اخطاریه در 
جلسه دادرسى حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارســال ننموده و دلیلى مبنى بر اینکه مهریه یاد شده را پرداخت 
کرده ابراز ننموده است و با عنایت به مفاد استشهادیه پیوست دادخواست و موداى شهادت شهود که حکایت از 
عدم تمکن مالى خواهان براى پرداخت هزینه دادرســى دعوى مطالبه مهریه دارد لذا دادگاه دعوى خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و باســتناد مواد 1 و 4 و 5 قانون حمایت خانواده و 504 و 506 و 512 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 1082 قانون مدنى و تبصره الحاقى آن ضمن صدور حکم بر 
اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى دعوى مطالبه مهریه خوانده را به پرداخت عین تعداد یکصد عدد 
سکه تمام بهار آزادى و همچنین هزینه دادرسى به ماخذ محکوم به در حق خواهان محکوم مى نماید. خواهان 
در هنگام اجراى حکم ملزم به پرداخت هزینه دادرسى مى باشــد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.

 م الف: 1467 عقیلى دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه/ 9/1197
ابالغ راي

شماره پرونده: 942/94 ش 5 ح شماره دادنامه: 638 تاریخ 94/8/22  خواهان: حسن حق شناس گرگابى فرزند محمد 
به نشانى: گرگاب، خ شهید حسین بیدرام خ شهید ناصر بیدرام پ 488، خواندگان: 1- احمد ترابى زیارتگاهى فرزند 
حسنعلى به نشانى: شاهین شهر خ عطار فرعى 3 شرقى مجتمع اشراف اصفهان 2- کامران صبورى فرزند حسین 
به نشانى: اصفهان پایگاه هشتم شکارى 3- مرتضى هوشنگى فرزند غالم به نشانى: مجهول المکان، موضوع: 
الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى یکدستگاه اتومبیل سوارى پژو پرشیا به شماره انتظامى 111 ج 87  ایران 63 
به احتساب کلیه خسارات دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راي می نماید: راي شورا: در خصوص دادخواست حسن حق شناس گرگابى به طرفیت 1- احمد 
ترابى زیارتگاهى 2- کامران صبورى 3- مرتضى هوشنگى به خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى یکدستگاه اتومبیل 
سوارى پژو پرشیا به شماره انتظامى 111 ج 87  ایران 63 به احتساب کلیه خسارات دادرسى. موضوع مبایعه نامه 
006506 تاریخ 94/11/10 به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته است خودرو 
مذکور را از خوانده ردیف اول خریدارى و تسلیم ثمن و مبیع گردیده است و خوانده ردیف اول نیز طى قولنامه مورخ 
93/11/14 از آقاى کامران صبورى خوانده ردیف دوم خریدارى نموده است و حسب پاسخ استعالم 94/12/27 
پلیس راهور خودرو بنام خوانده ردیف سوم آقاى مرتضى هوشنگى است. خواندگان با توجه به ابالغ نشر آگهى در 
جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاعى مؤثرى وارد نگردیده است. نظر به مستندات 
ابرازى خوهان، خواسته خواهان محرز و مسلم بوه و به استناد مواد 219، 220، 221، 1301 قانون مدنى ضمن الزام 
خوانده ردیف سوم آقاى مرتضى هوشنگى به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو موصوف بنام خواهان، به استناد 
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنی و من باب تسبیب حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و به استناد بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوى نسبت به خوانده ردیف دوم 
صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا مى باشد. 
م الف: 1450 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/1198

اجراییه
شماره: 655/94 ش9 ح - 95/09/03 به موجب راي غیابى شــماره 354 تاریخ 95/05/20 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عصمت جوادى فرزند حسن به نشانی 
مجهول المکان محکوم است پرداخت مبلغ 31/500/000 ریال بابت اجرة المثل ایام تصرف از تاریخ 90/04/20 
لغایت 94/12/20 و مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 60/000 ریال ابطال تمبر. پرداخت نیم عشر دولتى 
نیز به عهده محکوم علیهاست. مشخصات محکوم له : عفت سلطان ابراهیمى فرزند على اکبر به نشانى شاهین 
شهر گلدیس خ فدك مجتمع ارگ بلوك 2 جنوبى واحد 2 (مجتمع بصیرت) ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1468 اسالمیان قاضى  شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهرو میمه (مجتمع شماره یک)/9/1199
حصر وراثت

خیریه عتابى به شناسنامه شماره 671 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 540/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اسداله رضانیا به شناسنامه شماره 
1599 در تاریخ 95/08/04 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- خیریه عتابى فرزند عبدا... شماره 
شناسنامه 671 نسبت با متوفى (همسر) 2- آرزو رضانیا فرزند اسدا...  شماره شناسنامه 4414 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- آزاده رضانیا فرزند اسدا... شماره شناسنامه 7256 نسبت با متوفى (فرزند) 4- احسان رضانیا فرزند اسدا... شماره 
شناسنامه 01810293073 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 

آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1457 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/1200
حصر وراثت

ابوالفضل عارفیان جزى به شناسنامه شماره 203 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 545/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن عارفیان جزى به 
شناسنامه شماره 5981 در تاریخ 95/07/5 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ابوالفضل عارفیان 
جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 203 نسبت با متوفى (فرزند) 2- حیدرعلى عارفیان جزى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 474 نسبت با متوفى (فرزند) 3- شوکت عارفیان جزى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 230 نسبت 
با متوفى (همسر) 4- فردوس عارفیان جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 225 نسبت با متوفى (فرزند) 5- بتول 
عارفیان جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 25 نسبت با متوفى (فرزند) 6- ربابه عارفیان جزى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 7878 نسبت با متوفى (فرزند) 7- زینت عارفیان جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 40 نسبت با متوفى 
(فرزند) 8- پروانه عارفیان جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 85 نسبت با متوفى (فرزند)  9- طاهره عارفیان جزى 
فرزند حسن شماره شناسنامه 9026 نسبت با متوفى (فرزند) 10- هاجر عارفیان جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 
18 نسبت با متوفى (فرزند) . اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1473 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/1201
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759304013 شماره پرونده : 9509983759301291 شماره بایگانی شعبه: 951325 
خواهان على احمدى شاپورآبادى دادخواستی به طرفیت خوانده بانک مسکن شعبه حافظ و محمد گله پور راکى 
به خواسته ابطال سند (موضوع سند مالى است) تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9509983759301291 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13 /1395/11 و ساعت 10:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1453 شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/9/1202
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2705/26- 95/08/29 آقاي داود اسماعیل زاده سودجانى فرزند داود به وکالت از آقاى سیاوش 
مرادى فرزند  امیرعلى با تفویض وکالت شماره 45262 مورخ 1395/06/14 دفترخانه اصفهان باستناد دوبرگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 429 شاهین شهر رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت 
خود به شماره چاپى  957307 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/5999 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در ص 94 دفتر 196  ذیل ثبت 27800 بنام آقاى سیاوش مرادى ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 3641 مورخ 1390/01/20 دفترخانه 226 شاهین شهر به نامبرده انتقال قطعى 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  فاقد استفاده مى باشد و همچنین اشعار میدارد پالك فوق به موجب سند رهنى 
شماره 4201 مورخ 1390/06/01 دفترخانه 226 شاهین شهر در رهن است بر اساس نامه هاى شماره 950068 
مورخ 1395/07/26 شعبه 4 دادگاه شاهین شهر و شماره 942645 مورخ 1395/05/13 اجراى احکام دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر و میمه پالك مزبور در بازداشت مى باشد که طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت 
عدم استفاده سند مالکیت تقاضاى صدور سند المثنى نموده است که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ. ق. ث 
مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد  گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم 

صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1455 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/1205
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 9100400200400058/2 و 9004002004000121 شــماره بایگانی پرونده: 9300674 و 
9300820 شــماره ابالغیه: 139505102141000465 بدینوسیله به وراث مرحوم اسماعیل بیدرام گرگابى و 
مرحومه مهرى بیدرام گرگابى 1- معصومه بیدرام گرگابى نام پدر: اسماعیل تاریخ تولد: 1353/12/09 شماره ملى: 
1291003101 شماره شناسنامه: 1208، 2- هاجر شاه نظرى نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1372/02/10 شماره ملى: 
5100159911 ، 3- زهره بیدرام نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1358/12/28 شماره ملى: 5110244308 شماره 
شناسنامه: 2973 ، 4- زینب شاه نظرى نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1365/01/26 شماره ملى: 5110751323 شماره 
شناسنامه: 202،  5- فرشته شاه نظرى گرگابى نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1379/10/22 شماره ملى: 5100225971 
، 6- محمود بیدرام گرگابى نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1365/02/16 شماره ملى: 5110751188 ، 7- ناصر شاه 
نظرى گرگابى نام پدر: حسینعلى تاریخ تولد: 1343/01/03 شماره ملى: 5110502201 شماره شناسنامه: 47،  8- 
زهرا بیدرام نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1357/01/11 شماره ملى: 1290451796 شماره شناسنامه: 5 ،  9- کبرى 
بیدرام گرگابى نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1360/09/18 شــماره ملى: 5110625001 شماره شناسنامه: 65 ، 
10- مریم بیدرام گرگابى نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1351/06/30 شماره ملى: 5110552517 شماره شناسنامه: 
89 ، 11- مصطفى بیدرام نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1355/11/16 شماره ملى: 1282856677، 12- مهدى بیدرام 
نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1347/03/20 شماره ملى: 1281794937،  13- مرتضى بیدرام نام پدر: اسمعیل تاریخ 
تولد: 1352/10/26 شماره ملى: 1283542692،  14- محسن بیدرام نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1364/03/01 
شماره ملى: 5110749851 شماره شناسنامه: 55 ،  15- محمدرضا بیدرام گرگابى نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 
1368/02/19 شماره ملى: 1270076957، 16- خجسته بیدرام نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1362/04/09 شماره 
ملى: 5110301670، 17- اعظم شاه نظرى نام پدر: ناصر تاریخ تولد: 1367/02/30 شماره ملى: 5110754705 
شماره شناسنامه: 539 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس شاهین شهر خیابان مخابرات فرعى 2 غربى پالك 7 
شمالى 2 (آدرس مورث) امکان ابالغ واقعى اجرائیه میسر نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنى 185035 و 
185033 تاریخ سند 1385/12/05 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 12  اراك بین شما و بانک ملت مدیریت 
شعب استان مرکزى به شرح موضوع الزم االجرا اصل طلب مبلغ: 2/554/765/295 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
مبلغ: 926/747/725 ریال تا تاریخ 1389/06/29 و خسارت تاخیر روزانه مبلغ: 1/399/872 ریال از 1389/06/30 
از تاریخ فوق تا یوم وصول دین بدهکار می باشید و مورد وثیقه تمامت ششدانگ یک قطعه زمین که تبدیل به عمارت 
شده است به شماره پالك ثبتى یک هزار و پانصد و سى و نه فرعى مجزى شده از یک فرعى از چهارصد و شش 
اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان میباشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه هاى فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگري عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 29369 واحد اجراي اسناد رسمی شاهین شهر /9/1206
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103723104938 شماره پرونده: 9509983723100634 شماره بایگانى شعبه: 951099 
خواهان مهرنگار ضیایى فرزند یداله بنشانى قهنویه محله صادقیه پشت ورزشگاه ك کارکنان شهردارى جنب پارك 
خوانده سید قدرت اله حجازى اصل فرزند سید قاسم خواسته حضانت فرزند نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى 
بطرفیت خوانده فوق بخواسته حضانت فرزند تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده 
با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خوانده ابالغ میگردد در وقت مقرر 1395/11/5 در ساعت 
8/30 جهت رسیدگى به پرونده شما که به کالسه 951099 تعیین وقت شده حاضر شوید ضمنا میتوانید یک هفت ه 
قبل از وقت فوق جهت اخد نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. 

م الف: 95/613 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/9/1207
مزایده

شماره درخواست: 9510463723400009 شماره پرونده: 9209983640301096 شماره بایگانى شعبه: 920149 
این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 920149 اجراى احکام حقوقى شــعبه اول ( که در اجراى مفاد 
نیابت شماره 930233 مورخ 95/08/12 اجراى احکام حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى زرین شهر در این مرجع ثبت 
شده است) اموال ورثه مرحوم جلیل ریاحى به نامهاى حسن ریاحى و محترم کامرانفر و سینا و محمد سام ریاحى 
را در قبال مطالبات محکوم له مریم قادرى ریزى به مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز شنبه 95/10/25 
ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه به صورت فى المجلس 
به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف 
مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده 
انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید 
از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: 
اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده عبارت است از یک قطعه زمین کشاورزى به 
ابعاد 36*36/5 متر جمعا به مساحت 1328 متر مربع با حدود اربعه شماال به زمین ورثه سید جالل بهرامى ، شرقا به 
زمین شاطر نادعلى جنوبا به راه بغل چارو عمومیو غربا به زمین ورثه حاج مانده على بهرامى که توسط آقاى کمال 
موسوى به آقاى جلیل ریاحى واگذار شده است که بر اساس نظر کارشناس ثبتى موجود ملک مذکور بخشى از 
مزرعه موسوم به حاصل آباد، پالك ثبتى 28 اصلى بخش 9 ثبت اصفهان مى باشد که داراى حق آب به میزان 2 
ساعت در هفته از چاه بهرام آباد شماره یک است، زمین مذکور در حال حاضر بصورت آیش بوده و همچنان داراى 
کاربرى  کشاورزى مى باشد که با توجه به محل وقوع ملک، راه دسترسى و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در 
قیمت گذارى توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 199/200/000 ریال و به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته خواهد شد. م الف: 95/611   اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه

9/1209 /
ابالغ راي

شماره پرونده: 358/95 شماره دادنامه: 739- 95/8/24 تاریخ رسیدگى: 95/8/19 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: آقاى حمیدرضا بخشیانى به نشانی: شهرك آزادگان فاز 4 مسکن 
مهر بلوك 42 واحد 15، خوانده: آقاى قاسم صالحى به نشانی: یزدانشهر خ 6 غربى پ 5 کد پ 8519633831 ، 
خواسته: تقاضاى الزام خوانده به استرداد الشه چک به شماره سریال 108603- 95/3/30 عهده بانک ملى مقوم به 
سه میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راي می نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حمیدرضا بخشیانى بطرفیت آقاى قاسم صالحى 
بخواسته تقاضاى الزام خوانده به استرداد الشه چک به شماره سریال 108603- 95/3/30 به عهده بانک ملى 
مقوم به سه میلیون تومان بانضمام هزینه هاى دادرسى شورا پس از بررسى محتویات پرونده و استماع اظهارات 
خواهان و مالحظه دو فقره فیش بانکى به شماره هاى 66/469925 به مبلغ هفده میلیون ریال و 66/470120 به 
مبلغ بیست میلیون ریال جمعاً به مبلغ سى و هفت میلیون ریال که توسط خواهان به شماره حساب هاى 87280119 
و 14002659846 شرکت تعاونى مسکن مهر 55 نجف آباد واریز گردیده است و علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) 
به خوانده و عدم حضور در جلسات رسیدگى و عدم ارائه الیحه و دفاعیه و عدم معرفى وکیل شورا خواسته خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 198 ق.آ.د.م حکم به استرداد الشه چک به شماره 108603- 95/3/30 
از سوى خوانده صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از انقضاى مدت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد میباشد. م 
الف: 2842 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک) /9/1211 
ابالغ راي

کالسه پرونده: 120/94 شماره دادنامه: 330- 95/8/29 خواهان: آقاى رضا میرزا رضى فرزند رحمت ا... ساکن: 
دهق خ شریعتى کوى پامنبر منزل شخصى، خواندگان: 1- زهرابیگم علیخانى فرزند کرمعلى مجهول المکان 
2- فاطمه گندمى فرزند جواد ساکن: تهران خ پیروزى خ نیرو هوایى خ ششم فرعى 633 پ 177،  3- امین امینى 
فرزند حسینعلى ساکن: تهران خ پیروزى خ نیرو هوایى خ شش فرعى 633 پ 177،  4- نصرا... امینى فرزند ابوالقاسم 
ساکن: اصفهان- خ کاوه خ چمران کوچه فرشته کوچه خیام بن بست المهدى پ 318، قاضى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دعواى آقاى رضا میرزا رضى فرزند رحمت ا... مقیم دهق به طرفیت خانمها و آقایان 1- زهرابیگم علیخانى فرزند 
کرمعلى مجهول المکان 2- فاطمه گندمى فرزند جواد مقیم تهران 3- امین امینى فرزند حسینعلى مقیم تهران 
4- نصرا... امینى فرزند ابوالقاسم مقیم اصفهان مبنى بر الزام به انتقال یک دانگ و نیم از شش دانگ یک باب منزل 
مسکونى تحت پالك 523 واقع در دهق مقوم به پانزده میلیون ریال به این شرح که خواهان اظهار داشته مورد 
معامله به نام خوانده ردیف اول بوده که همسر مطلقه مرحوم حسینعلى امینى بوده و به موجب قراردادعادى آنرا به 
مرحوم نامبرده فروخته و وجه آنرا تحویل گرفته و سپس خوانده ردیف چهارم با وکالت رسمى از خواندگان ردیف 
دوم و سوم که ورثه مرحوم امینى مى باشد آنرا به وى فروخته است. لذا درخواست صدر حکم مطابق ستون خواسته 
را نموده است. قاضى شورا با عنایت به سند عادى بیع مابین خوانده ردیف اول با مرحوم حسینعلى امینى، جوابیه 
اداره ثبت مبنى بر مالکیت رسمى خوانده ردیف اول نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 523 
فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان سند عادى بیع ما بین خوانده ردیف چهارم با خواهان، سند 
رسمى وکالت نامه به شماره  957073 مورخ 87/3/8 دفتر اسناد رسمى شماره 241 تهران حاکى از اعطاء وکالت 
از سوى خواندگان ردیف دوم و سوم به خوانده ردیف چهارم راجع به فروش سهم االرث ایشان از پالك مذکور، 

گواهى حصر وراثت شماره 63 مورخ 1377/1/23 صادره از شعبه 78 دادگاههاى عمومى تهران نارمک و عدم دفاع 
از سوى خواندگان و هرگونه انکار یا ایراد نسبت به دعوى و مستندات آن على رغم دعوت از ایشان (خوانده ردیف اول 
از طریق نشر آ گهى و سایرین از طریق ابالغ اخطاریه)، با احراز انتقال شرعى موضوع دعوى به خواهان، نامبرده را 
در د عواى مطروحه محق تشخیص داده مستنداً به مواد 219 و 220  قانون مدنى و ماده 47 قانون ثبت اسناد امالك 
کشور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به انتقال رسمى یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالك 523 فرعى واقع 
در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به نام خواهان صادر و مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى نسبت به سایر خواندگان صادر و اعالم مى نماید. 
این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. م الف: 2840 سید مهدى نصیرى قاضى شعبه اول 

شوراى حل اختالف بخش مهردشت/9/1212
احضار

شماره نامه: 9510113733201254 شماره پرونده: 9509983733200068 شماره بایگانى شعبه: 950069 آقاى 
علمدار شاه محمدى فرزند حفیظ ا... مجهول المکان نظر به شکایت آقاى احمدرضا محمدى فرزند محمود در پرونده 
کالسه 950069 مبنى بر کالهبردارى علیه شما بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از 
انتشار این آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.م الف: 

2841 شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/ 1213 /9
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره  4345 فرعى مجزى شده از پالك 266 و 267  واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهانکه طبق پرونده ثبتى به نام رضا هاشمى فرزند صفرعلى در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى به عمل نیامده اینک بنا  به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/11/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار  مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 2843 

ریحانى کفیل اداره  ثبت و اسناد و امالك بخش مهردشت/9/1214
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ ساده پالك 2/129 واقع در هسنیجه دو اصلى بخش 15 ثبت اصفهانکه 
طبق پرونده ثبتى به نام اصغر صادقى فر فرزند حسن در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت  به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین احضار مى گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 2844 ریحانى کفیل اداره  ثبت و اسناد 

و امالك بخش مهردشت/9/1215
حصر وراثت

قربانعلى موسى عرب نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 905 به شرح دادخواست به کالسه 1197/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى موسى عرب نجف آبادى بشناسنامه 
19345 در تاریخ 1395/5/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- یداله موسى عرب نجف آبادى ش.ش 324 ، 2- قربانعلى موسى عرب نجف آبادى ش.ش 905،  3- الهه 
موسى عرب نجف آبادى ش.ش 25290،  4- حسن موسى عرب نجف آبادى ش.ش 25612،  5- الهام موسى 
عرب نجف آبادى ش.ش 26513،  6- فرزانه موســى عرب نجف آبادى ش.ش 925،  7- روح اله موسى عرب 
نجف آبادى ش.ش 1738 (فرزندان متوفى) 8- فاطمه کبیرزاده نجف آبادى ش.ش 716 (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2848 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/9/1216
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423640200353 شــماره پرونده: 9409983640201091 شماره بایگانی شعبه: 
941137 بموجب دادنامه شماره 9509973640200927 محکوم علیهم: 1- عبدالرضا مسلمى فرزند محمد 
2- مهرداد موذنى ریزى فرزند اکبر هر دو به نشانى: مجهول المکان به صورت تضامنى محکومند به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت چک شماره 2457/5456670- 1390/11/15 عهده بانک تجار مرکزى و 
پرداخت مبلغ 6/125/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له: محبوبه شجاعى فرزند اله داد به نشانى: 
شاهین شهر- خ مدرس- خ میرزاى شیرازى فرعى 15- پ 93- واحد 5 ضمناً آقاى مهرداد موذنى محکوم 
است به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
در حق محکوم له و محکوم  علیهم محکومند به پرداخت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. دادنامه صادره 
غیابى مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 868 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/9/1217

احضار
شماره درخواست: 9510463761900003 شماره پرونده: 9409983761901332 
شماره بایگانى شعبه: 941418 نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 941418 ب 2 ، 
آقاى سعید عزیزى فرزند اسماعیل متهم است به کالهبردارى و تحصیل مال از طریق 
نامشروع به میزان 12/500/000 ریال ، و از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و 
ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، بدینوسیله در 
اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامب رده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد شد.م الف: 1394 شعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/ 9/1188

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760201617 شماره پرونده: 9409983761500286 شماره 
بایگانى شعبه: 940864 شاکى آقاى مهران قاسم وند بابائى فرزند غالمرضا به نشانى 
شاهین شهر مدرس اولین فرعى سمت راست مجتمع ارس واحد 4 متهمین: 1- آقاى 
على محبى فرزند منصور به نشانى شاهین شهر گلدیس فاز 2 خ مسجد پ 42 ، 2- آقاى 
اشکان زنگنه به نشانى شاهین شهر ســعدى جنوبى فرعى 3 غربى پالك 43 اتهام: 
ضرب و جرح عمدى راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى اشکان زنگنه فرزند احمد دایر 
بر تهدید و قدرت نمایى با قداره موضوع گزارش ضابطین دادگسترى توجها به محتویات 
پرونده گزارش مذکور و اظهارات متهم در جلسه رسیدگى انتساب بزه به ایشان محرز و 
مسلم مى باشد و متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و تحمل هفتاد و چهار ضربه 
شالق تعزیرى محکوم مى نماید. راى صادره حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و در 
خصوص اتهام آقاى على محبى دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى آقایان مهران قاسم 
وند فرزند غالمرضا از تاریخ 1393/4/9 توجهًا به محتویات پرونده گزارش ضابطین، 
اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله تحقیقات مقدماتى و عدم حضور متهم در جلسه 
رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه ایشان انتساب بزه را به نامبرده محرز و مسلم 
است مستندا به مواد 448، 449، 488 و 569 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 
و ماده 614 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 متهم را به پرداخت چهار پنجم 
از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگى قسمت انتهاى زند اعلى ساعد راست 
به صورت خردشدگى، پرداخت چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت محدودیت 
حرکتى در مچ دست راست، پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت 
شکستگى زند اعلى ساعد چپ پرداخت چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت در 
رفتگى مفصل زند اعلى و اسفل ساعد چپ، پرداخت چهار درصد دیه کامل بعنوان ارش 
بابت محدودیت حرکتى در آرنج و ساعد و پرداخت دو درصد دیه کامل به عنوان ارش 
بابت تهیه ابزار ارتوپدى مى نماید مهلت پرداخت دیات تا یک سال قمرى از تاریخ وقوع 
بزه مى باشد و با توجه به اینکه اقدام متهم موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه 
و بیم تجرى دیگران مى باشد نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیرى محکوم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 1471 فتحى فرد دادرس  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/ 9/1193
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   خبر آنالین |  به دنبال تصمیــم تعداد زیادى از 
اعضاى حزب حاکم ســائنورى کره جنوبى براى ترك 
این حزب به دلیل رسوایى استیضاح رئیس جمهور، این 
حزب محافظه کار در آستانه یک شکاف جدى و عمیق 

قرار گرفت.
بیش از 30 نماینده عضو حزب ســائنورى که با «پارك 
گئون هاى» رئیس جمهور این کشور که در حال حاضر 

به دلیل رسوایى و فسادهاى متعدد استیضاح شده است 
به شدت مخالفند، سوگند خورده اند که از این حزب جدا 
مى شــوند و مى گویند، رهبرى فعلى این حزب با وجود 
رسوایى فساد و بحران استیضاح از پذیرفتن اصالحات 

خوددارى مى کند.
«یو سئونگ مین» یکى از نمایندگان برجسته این حزب 
که در میان مخالفان قرار دارد، در این باره گفت: ما به این 
نتیجه رسیده ایم که اصالحات محافظه کاران از طریق 

حزب سائنورى غیرممکن است.
انشعاب و شکاف در میان این حزب با این حال مى تواند 
حتى شــرایط را براى کاندیداتــورى، «بان کى مون» 
دبیرکل فعلى سازمان ملل در انتخابات ریاست جمهورى 

آتى کره جنوبى را پیچیده کند.
در این میان 35 تن از اعضاى این حزب تصمیم گرفته اند 
تا 27 دسامبر جدایى خود را اعالم کنند و تالش خواهند 
کرد تا آن زمان نمایندگان بیشترى را براى جدایى از این 

حزب مجاب کنند.
جدایى این نمایندگان براى حزب سائنورى 90 نماینده 
در مجلس باقى مى گذارد و با وجود 300 کرسى در این 
مجلس این حــزب را به دومین حــزب پارلمان تبدیل 

مى کند و بعد از حزب لیبرال دموکراتیک قرار مى دهد.

  ایرنا | نتایج تازه ترین نظرســنجى نشــان 
مى دهد تنها 50 درصد از شــهروندان آمریکایى با 
روند تشکیل دولت جدید توســط «دونالد ترامپ» 

رئیس جمهورى منتخب این کشور موافقند.
 نظرسنجى مشترك شــبکه تلویزیونى ان بى سى و 
روزنامه «وال استریت ژورنال» نشان مى دهد که 41 

درصد از آمریکاییان نیز با این روند مخالف هستند.
این آمار به  ویژه از این نظر داراى اهمیت اســت که 
«باراك اوباما» در سال 2008 و در نخستین تالش 
خود براى تشکیل دولت جدید، از تأیید 73 درصدى 
شهروندان آمریکایى برخوردار بود. 77 درصد از مردم 
آمریکا نیز در سال 1992 از روند تشکیل دولت توسط 

«بیل کلینتون» راضى بودند.
دو مؤسسه ان بى سى و وال اســتریت ژورنال آمار 
پشــتیبانى از تشــکیل دولت ترامپ را به تفکیِک 
گرایــِش حزبــِى پرسش شــوندگان نیز بررســى 
کرده اند. بر این اساس، 82 درصد از هواداران حزب 
جمهوریخواه، 12 درصد از هواداران حزب دموکرات 

و 53 درصد از افرادى که گرایــش حزبى ندارند، از 
روند یادشده رضایت دارند.

همین بررسى میدانى، نشان مى دهد که 68 درصد 
از آمریکاییــان اعتقاد دارند ترامــپ تغییرات جدى 
در عملکرد دولــت به وجود خواهــد آورد. این رقم 
نشــان دهنده انتظار باالى آمریکاییــان از ترامپ
 است.  در دسامبر 1992 و آغاز دولت بیل کلینتون، 
60 درصد از مردم انتظار داشتند او عملکرد دولت را 

تغییر دهد. 
از میان کسانى که معتقدند ترامپ دولت را دگرگون 
خواهد کرد، 41 درصد بر این باورند که این دگرگونى 
در مسیر درست اســت. 20 درصد نیز بر این باورند 
که دگرگونى هاى دولت در دوران ترامپ در مســیر 

نادرست خواهد بود.
مراحــل میدانى این نظرســنجى در روزهاى 12 تا 
15 دســامبر (22 تا 25 آذر) با پرسش تلفنى از هزار 
شهروند بزرگسال انجام شده است. برگزارکنندگاِن 
نظرســنجى، ضریب خطاى آن را حــدود 3 درصد 

مى دانند.

 رهبر کره شمالى با انجام مجموعه اى از رزمایش هاى جدید 
موشکى، ارتش خود را براى یک نبرد آماده مى کند.

به گزارش ایرنا،«کیم جونگ اون» رهبر کره شــمالى و 
ارتش خلق کره اش سیستم هاى راکتى چندگانه خود را طى 
رزمایش هایى مورد آزمایش قرار داد و نسبت به نتیجه آن 
ابراز خرسندى کرد. در یکى از این رزمایش ها که به صورت 
شبانه برگزار شد خلبانان مى بایست به اهداف تعیین شده اى 
حمله مى کردند که نتیجه این رزمایش به ویژه رهبر کره 

شمالى را خشنود کرد.
وى درباره این رزمایش گفته است، هدفگیرى دقیق این 
جنگنده هــا وى را این گونه مجاب کــرده که گویى این 

رزمایش  طى روز و نه در شب انجام شده است.
در همین حال نگرانى ها نسبت به حمله احتمالى کره شمالى 
به کره جنوبى به ویژه پس از دســتور کیم جونگ اون، به 
سربازانش مبنى بر انجام تمرین در شرایط واقعى جنگ به 

شدت افزایش یافته است.
در همین حال ســربازان ارتش کره شــمالى همزمان با 
زمستان از ماه دسامبر آموزش هاى جنگى زمستانى خود را 
آغاز کرده اند در حالى که انتظار مى رود رزمایش هاى این 

کشور تا آوریل سال آینده ادامه یابد.

نظرسنجى هاى اخیر نشان مى دهند بیش از نیمى از مردم ژاپن به همکارى میان مسکو و توکیو خوشبین نبوده و 
میزان نارضایتى آنها از دولت این کشور نیز افول کرده است.

به گزارش مهر، بیش از نیمى از مردم ژاپن نسبت به نتایج مذاکرات انجام شده اخیر میان «شینزو آبه» نخست وزیر 
ژاپن و «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه خوشبین نیستند.

بر اساس این گزارش، در حالى که نظرســنجى ها حاکى از کاهش محبوبیت کابینه نخست وزیر ژاپن در میان 
مردم این کشور است، 54/8درصد از ژاپنى ها نسبت به مذاکرات انجام شده میان «آبه» و «پوتین» امیدى ندارند.
همچنین در بخشى از نظرسنجى مذکور ، میزان رضایت مردمى از فعالیت هاى دولت، 54/8درصد اعالم شده، 

درحالیکه این رقم در ماه نوامبر 60/5درصداعالم شده بود.
در همین حال، شینزو آبه ضمن ارزیابى مثبت از دیدار خود با والدیمیر پوتین، گفت که دوطرف به این نتیجه رسیده 

اند که مى توانند در بسیارى از موارد و زمینه ها با یکدیگر همکارى کنند.
گفتنى است، ســفر پوتین به ژاپن، نخستین سفر رئیس جمهورى روسیه به این کشــور طى 11 سال گذشته به 

حساب مى آید.
الزم به ذکر است به دلیل وجود مناقشه میان دو کشور بر سر مالکیت جزایر کوریل، روسیه و ژاپن از دستیابى به 

امضاى قرارداد صلح میان دو کشور در پایان جنگ جهانى دوم ناکام ماندند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در شهر ناگاتو ژاپن دیدار و گفتگو داشتند، 

در پایان مذاکرات هدیه با یکدیگر مبادله کردند.
پوتین سماور شهر توال را که در سال 1870 میالدى ساخته شده، به نخست وزیر ژاپن هدیه داد. این یک سماور 

قدیمى است که در یکى از کارخانه هاى شهر توال، مرکز تولید سماور روسیه ساخته شده است.
آبه به نوبه خود رونویسى از نقاشى «ورود پوتیاتین» را که روى کاغذ سنتى ژاپنى موسوم به «هونمینواسى» ترسیم 
شده، به رئیس جمهور روسیه هدیه داد. در این نقاشى داســتان ورود دریادار روسى «یفویمى پوتیاتین» به شهر 
سیمودا در اواسط سده نوزدهم میالدى دیده مى شود که در این شهر درپى مذاکراتى میان پوتیاتین و یک مسئول 

ژاپنى به نام «توسى آکیرا کاوادزى» پیمان دوستى بین روسیه و ژاپن امضا شد.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بخاطر تالش هاى شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که در نتیجه آن در روابط دو 
جانبه تحول رخ داده تشکر کرده و ابراز امیدوارى نمود مذاکرات دوروزه وى سهم خود را در پیشبرد روابط روسیه 

و ژاپن ادا کند.
پوتین گفت: «در نتیجه تالش هاى شما تحول مشخصى در روابط روسیه و ژاپن رخ داده است و من و همکارانم 

امیدواریم دیدارهاى  امروز و فردا سهم محسوسى را در پیشبرد روابط روسیه و ژاپن ادا کند.»

  تسنیم| پیشگوى معروف پاکستانى که از سیاستمداران حزب مردم است 
خواب جدید خود را تعریف کرد: در سال 2017«چوهدرى نثار» عزل خواهد شد.

«منظور وسان» از سیاستمداران 
حزب مــردم کــه به واســطه 
خواب هاى خود مشــهور شــده 
اســت، پیش بینى جدید خود را 
رســانه اى کرد: « ســال 2017، 
به عــزل چوهدرى نثــار، خواهد 

انجامید.»
وى پیش از این پیش بینى کرده 
بود کــه «آصف علــى زردارى» 
رئیس جمهور ســابق پاکســتان 
پیش از 27 دســامبر به کشــور 

بازخواهد گشت.
وزیر کشور پاکســتان درحالى از 
فساد اقتصادى حزب مردم سخن 
مى گوید که نمى داند در سال جدید 
میالدى، از سمت خود عزل خواهد 

شد.
وسان تأکید کرد که پس از آمدن آصف على زردارى احزاب سیاسى مخالف یکرنگ 

خواهند شد و دولت «نواز شریف» با تهدید بسیار جدى مواجه مى شود.
عضو حزب مردم پاکستان سال 2017 را بسیار سرنوشت ساز براى انتخابات دانست 
و گفت که جلســات حزب مردم 

افزایش چشمگیر خواهد داشت.
پیشگوى مشــهور حزب مردم از 
تالش هاى گســترده این حزب 
براى رفــع مشــکالت اقلیت ها 

سخن گفت.
در روزهــاى اخیر جــدال لفظى 
میان وزیر کشــور پاکســتان که 
متهم به همکارى بــا گروه هاى 
تروریستى شــده و حزب مردم به 

شدت افزایش یافته است.
چوهدرى نثار طى روزهاى  گذشته 
سران پیشین و رهبران حزب مردم 
را به فساد اقتصادى متهم کرده و 
رهبر این حزب، «بالول بوتو» را 

بچه خوانده بود.
پیش از این بالول بوتو دولت را تهدید کرده بود که اگر به مطالباتش توجه نکند از 27 

دسامبر اعتراض گسترده به راه خواهد انداخت.
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برخى مقامات 
ارتش چین 
هشدار داده اند 
مشکل فساد در 
این ارتش به 
حدى مزمن 
شده که 
ممکن است 
در زمان 
جنگ احتمالى 
قابلیت هاى چین را 
در این 
جنگ تضعیف 
کند

میشل اوباما تأکید 
کرد، آماده کمک 
به «مالنیا ترامپ» 
همسر سوم 
«دونالد ترامپ» 
رئیس جمهورى 
منتخب آمریکاست 
تا با اوضاع در کاخ 
سفید آشنا شود

  مهر |  وزارت دفاع چین اعالم کرد: ارتش این کشور 
نظارت مالى خود را افزایــش داده و از تاریخ اول ژانویه آتى 
قوانین بازبینى شــده اى را به منظور حسابرســى از تمامى 
فعالیت ها و معامالت مالى نیروهاى مسلح این کشور اجرایى 

مى کند.
«شــى جین پینگ» رئیس جمهورى چین بــه عنوان رهبر 
نیروهاى مســلح 2/3 درصــد میلیون نفرى این کشــور از 
زمان آغاز ریاســت جمهورى اش مبارزه با فساد نزد مقامات 
به ویــژه در ارتــش را از اولویت هاى اصلى خــود قرار داده 

است.
برخى مقامات ارتش چین هشــدار داده اند مشــکل فساد در 
این ارتش به حدى مزمن شــده که ممکن اســت در زمان 
جنگ احتمالــى قابلیت هاى چین را در ایــن جنگ تضعیف

 کند.
این در حالى اســت که پکن تالش دارد به تشدید نفوذش در 
منطقه و دریاهاى اطراف خود بپردازد. ارتش چین موسوم به 
ارتش آزادى بخش خلق پیش از این نیز هدف کمپین مبارزه 
با فساد شى جین پینگ قرار گرفته بود و در همین راستا ده ها 
تن از افســران این ارتش هدف تحقیقات قــرار گرفته و به 

زندان افتادند.
از جمله این افسران «شو کایهو» و «گوآ بوشیونگ» معاونان 
سابق رئیس کمیسیون مرکزى نظامى چین بوده اند. از این دو 
نفر شو پیش از آنکه در محاکمه حضور پیدا کند بر اثر سرطان 

جان خود را از دست داد.
وزارت دفاع چین در بیانیه اى در وبســایتش اعالم کرد: شى 
جین پینگ فرمان اجرایى شــدن قوانین حسابرسى جدید را 

امضا کرده است.
در ایــن بیانیــه تصریح شــده اســت: همــه فعالیت هاى 
اقتصادى ارتش آزادى بخــش خلق و پلیس چین و همچنین 
مســئولیت هاى اقتصادى کادرهاى رهبرى نیروهاى مسلح 

باید مورد نظارت و حسابرسى قرار بگیرند.
در این بیانیه عنوان شده اســت: قرار است تمرکز ویژه اى بر 
فعالیت هاى افسران ارشــدى که از دفترشان کنار رفته یا در 

نیروهاى ذخیره خدمت مى کنند،  گذاشته شود.
همچنین وزارت دفاع چین اعالم کرد: حسابرس هاى ارتش از 
این پس اختیارات بیشترى براى جمع آورى مدارك، بررسى 
حساب هاى بانکى و انتشار یافته هاى تحقیقاتشان به دست 
خواهند آورد و هرگونه تخلف و جرم رخ داده به دادستان ها به 

منظور تحقیقات بیشتر ارجاع داده خواهد شد.
در ایــن بیانیه تأکید شــده اســت: هرکســى مســئولیت 
همکارى، اصالح اشــتباهات و تخلفات در صورت مشخص 
شدن آنها و همچنین پاســخگو دانســتن قانون شکنان را

 دارد.

همســر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبــه با «اوپــرا وینفرى» گفت،    ایسنا|
خداحافظى اش با کاخ سفید همیشــگى خواهد بود و به هیچ وجه قصد ندارد نامزد پست 

ریاست جمهورى شود.
«میشل اوباما» همسر«باراك اوباما» رئیس جمهورى آمریکا در مصاحبه با برنامه اوپرا 
وینفرى در سى بى اس درباره هشــت سال گذشــته و آرزوهایش براى آمریکا در آینده 

سخن گفت.
او گفت که طى این سال ها دخترانش را زیر نگاه دیگران بزرگ کرده است و تأکید کرد که 
هیچ قصدى براى نامزدى ریاست جمهورى در آینده ندارد. میشل گفت که نمى خواهد 16 

سال از زندگى دخترانش به رئیس جمهور شدن والدین آنها بگذرد.
میشل اوباما تأکید کرد، آماده کمک به «مالنیا ترامپ» همســر سوم «دونالد ترامپ» 
رئیس جمهورى منتخب آمریکاســت تا با اوضاع در کاخ سفید آشنا شود. او گفت، هشت 
سال پیش «لورا بوش» همسر رئیس جمهورى وقت آمریکا این لطف را در حق او کرده 

است.
وى همچنین گفت که در طول هشت ســال ریاست جمهورى او و همسرش به یکدیگر 
نزدیک تر شدند. همسر اوباما همچنین احساسات خود را درباره انتخابات هشتم نوامبر بیان 
کرد. در این انتخابات پیروزى ترامپ موجب شگفتى بسیارى شد؛ خصوصًا براى باراك 
و میشل اوباما که از حامیان کمپین ریاست جمهورى «هیالرى کلینتون» بودند. میشل 
اوباما گفت: «این انتخابات براى من به عنوان یک شــهروند "بسیار چالش برانگیز" بود. 

دیدم و تجربه کردم. دردناك بود.»
او به اوپــرا وینفرى گفت: «شــب انتخابات زود خوابیدم و حس کســى را داشــتم که 
مى داند نتیجه چه مى شود. صبح روز بعد که تلفن خودم را چک کردم، دیدم درست فکر 
مى کردم.»اوپرا وینفرى در پایان از میشــل اوباما ســئوال کرد که او چه چیزى را براى 
کشورش مى خواهد و او پاسخ داد: «مى خواهم که کشورم همواره امیدوار باقى بماند و ما 
جایى در قلب هایمان براى دوست داشتن یکدیگر بیابیم. این واقعًا ساده است. تنها کافى 

است تا شما قلب خود را به سوى دیگران بگشایید.»

بدبینى مردم ژاپن به 
توافق مسکو و توکیو

تشدید نظارت دولت چین 
بر فعالیت هاى مالى نیروهاى مسلح

گمانه زنى ها از آمادگى 
کره شمالى براى جنگ

خواب عزل وزیر کشور پاکستان هم دیده شد

موافقت 50 درصد از مردم آمریکا با حزب حاکم کره جنوبى در آستانه فروپاشى
روند تشکیل دولِت ترامپ 
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