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کفاشیان: 
شهر را 

بر هم زدند!

     

هلندى ها براى اصفهان برنامه دارند 

قتل وحشیانه همسر براى پنهان ماندن ازدواج دوم اسکاتلند حق وتویى درباره برگزیت نداردامنیت پایدار از نان شب واجب تر استرونمایى از سوارز ایرانى!گابریل، نیامده حاشیه ساز شد حوادثبین المللاستانورزشجهان نما

روبات ها به کمک
 کودکان اوتیسم آمدند!
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رد پاى کمک اروپا در خیابان هاى شهر

هیئت هاى مذهبى 
مخل آسایش
 مردم نشوند

«دایى فرهاد» در 
آستانه پیوستن به 

ذوب آهن؟

قحط الرجال نیست
که رؤساى جمهور 

قبل دوباره 
کاندیدا شوند

در صفحه فناورى بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

فناورى در خدمت کارآفرینىچرا دیپلمه ها زودتر کار پیدا مى کنند؟
امروز تقاضا براى نیروى بیکار در ســطح دیپلم و فوق دیپلم بیش از 
عرضه است و در سطح لیســانس و باالتر از آن افراد حاضر به انجام 

کارهاى غیر ادارى با حقوق اندك نیستند.
برغم تشــویق خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندان، مشــکل اصلى 

بیکارى در کشور، اشتغال فارغ التحصیالن    ...

  این روزها تبدیل شدن به یک کارآفرین به مراتب آسان تر از گذشته 
شده است.

هر کارآفرینى که تمایل دارد در کسب وکار خود به سودآورى کالنى 
برســد، باید با تعدادى از فناورى هاى قدرتمند این روزهاى دنیاى 

فناورى آشنا شود.

رئیس هیئت بدوى ســازمان نظام پزشکى از صدور حکم 
پرونده کیارســتمى خبر داد و گفت: البته هنوز حکم امضا 
نشده و بعد از امضا، به شاکى و متهمین ابالغ و اگر اعتراضى 

نداشته باشند، تا9  روز دیگر قطعى و اعالم مى شود.
دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت 

صدور حکم پرونده پزشکى عباس کیارستمى با بیان اینکه 
حکم این پرونده را هیئت بدوى صادر کرده است، گفت: اما 
هنوز این حکم امضا نشده است.وى افزود: یک شنبه حکم 
از سوى هیئت بدوى امضا مى شود و دوشنبه نیز براى شاکى 

و متهمین ابالغ مى شود.

حکم پرونده «کیارستمى» امروز امضا مى شود
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تمجید گاردین از تمجید گاردین از 
موزه موسیقى اصفهانموزه موسیقى اصفهان

وحشت بر فراز قشم
ساعت 20 و 13 دقیقه جمعه نهم مهر- پرواز فوکر- 
قشم ایر به شماره 1263  از قشم به مشهد مقدس 
باید انجام مى شد. 93 مسافر و هفت خدمه پروازى 
چمدان هاى خود را براى سفر به مشهد مقدس در 
هواپیما قرار دادند اما پس از گذشت هفت دقیقه از 
پرواز، خلبان متوجه نقص فنى در موتور شماره یک 

هواپیما شده و اعالم وضعیت فوق العاده مى کند.
3

تالش براى بازگشت میراث سرقتى ایران از روسیه
10
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یک فعال سیاسى و تئورى پرداز اصولگرا مى گوید که در 
حال حاضر سناریوى حمایت از حسن روحانى از دستور کار 
اصولگرایان خارج شده و در عین حال معتقد است، از بین 
گزینه هاى مطرح اصولگرا، محمدباقر قالیباف موقعیت 

خوبى دارد چون شناخته شده تر و باسابقه تر است.
به گزارش ایسنا، امیر محبیان خود را از منتقدان سناریوى 
حمایت از حسن روحانى معرفى کرده و تأکید مى کند که 
اصولگرایان باید هویت مستقل خود را حفظ کنند چون 
اختالفات جــدى بین آنها واصالح طلبــان وجود دارد و 
نمى توانند روى یک فرد و استراتژى مشترك توافق کنند.

دبیر کل حزب نواندیشــان اســالمى، معتقد است که 

احمدى نژاد مى توانست بین خود و حسن روحانى فضاى 
دوقطبى ایجاد کند و در آن زمان شرایط براى اصولگرایان 
دشوار مى شد چون باید بین احمدى نژاد و روحانى یکى را 
انتخاب مى کردند اما اکنون که  احمدى نژاد به توصیه مقام 
معظم رهبرى به عرصه انتخابات ریاست جمهورى ورود 
نمى کند، ممکن است براى انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا برنامه ریزى کند.
وى مى گوید کــه به جبهه پایــدارى از نظر عملکردى 
انتقاداتى وارد اســت چون آنها در دوره اى  سعى کردند 
باج بگیرند و بازى را به هم بزنند که به ضرر اصولگرایان 

تمام شده است.

امیر ســهیلى هنرمند تئاتر، رادیــو و تلویزیون، از قطع 
صحبت هاى پروفسور ســمیعى در برنامه «دورهمى» 
بــراى پخــش تبلیغــات تلویزیونــى ابراز تأســف 

کرد.
به گزارش خبرآنالین، حضور پروفســور مجید سمیعى 
در برنامه «دورهمى» بازتاب هــاى فراوانى به همراه 
داشــت. اما در این میان، یک بازیگر رادیو و تلویزیون، 
از زاویــه دیدى انتقادى بــه این برنامه نــگاه انداخته

 است.
امیر ســهیلى، بــا پایــان برنامه «دورهمــى»، متنى 
را در اینســتاگرام به اشتراك گذاشــته و نوشته است: 

«...داشــتم گفتگوى پروفســور ســمیعى را با آقاى 
مدیــرى مى دیــدم و لذت مى بــردم که یــک دفعه

 وســطش به قول ما کات خورد و تبلیغ دوغ و پوشک 
بچه و مایع ظرفشــویى و هزار اراجیــف دیگر پخش 
شد، باور کنید آنقدر عصبى شــدم که دلم نمى خواست 
ادامه برنامه را ببینم ولى حرف هاى پروفسور، شنیدنى 
بود و نمى شــد. واقعًا متأســفم براى مدیران بى سلیقه 
که حضور ایشــان را با تبلیغات بى ارزش تلفیق کردند. 
آخر این همه وقــت، این همه برنامه، حتمًا باید وســط 
صحبت افتخار ایــران و دنیا گرو ِکشــى و دوغ تبلیغ 

کنید؟»

حمایت از روحانى از دستور 
کار اصولگرایان خارج شد

تبلیغ دوغ و پوشک 
وسط گفتگو با پروفسور! 

راِز «پرز» درباره ایران 
چه بود؟

  تسنیم| راِز «شـیمون پـرز» رئیـس رژیم 
صهیونیستى درباره ایران که دو سال پنهان مانده بود، 

سرانجام پس از مرگش فاش شد.
خبرنگار روزنامه «جروزالم پسـت» دو سـال پیش از 
شیمون پرز پرسیده بود که مهمترین دستاورد ریاست 
جمهورى اش در فاصله 2007 تـا 2014 چه بود؟ پرز 
پاسخ داده بود: «من نگذاشـتم "بنیامین نتانیاهو" به 

ایران حمله کند.»
پرز افزوده بود: «نمى خواهم به جزئیات این موضوع 
بپردازم اما مى توانم بگویم که او براى حمله به ایران 
آماده شـده بود. اما مـن او را از این کار بازداشـتم و به 
او گفتـم کـه ایـن کار پیامدهایـى فاجعه بـار خواهد 

داشت.»
به گفته این خبرنگار، پرز از او خواسته بود تا وقتى زنده 
است، این خبر را فاش نکند. بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیسـتى که از منتقداِن سخِت توافق 
هسته اى ایران و 1+5 است، واکنشـى به انتشار این 
خبر نشـان نداد و از تأیید یا رد آن خوددارى کرد. وى 
همواره خواهان حمله به تأسیسـات هسـته اى ایران 

بوده است.

«عقاب ها» به پول امروز 
چقدر فروخت؟

شـامگاه جمعـه نهم مهـر ماه،     خبر آنالین |
سعید راد بازیگر شـناخته شده سـینما مهمان برنامه 
«هفت» با اجراى بهـروز افخمى بـود. راد که پس از 
ممنوع التصویرى در اواسط دهه 60، ایران را ترك کرد، 
گفت: «من بازیگرى هسـتم که بعد از انقالب، هفت 
فیلم پرفروش بازى کردم و اتفاقًا محبوبیتم در سینما 
به بعد از انقالب باز مى گردد، چون پیش از انقالب تنها 
معروف بودم. زمانى که ممنوع الفعالیت شـدم بسـیار 
تعجب کردم چون من آن زمـان در اوج توانایى هایم 
بودم.» سعید راد به میزان مخاطبان فیلم «عقاب ها» 
هم اشاره کرد و گفت: «زمانى که با فریدون جیرانى و 
سیروس الوند صحبت مى کردم، آنها گفتند اگر تعداد 
مخاطبان فیلم "عقاب ها" را معیار قرار دهیم، این فیلم 
با توجه به قیمت بلیت امروز، 52 میلیارد تومان فروخته 

است. من با همین فیلم ِکِردیت (اعتبار) گرفتم.»

برخى مداحان مانند 
خواننده هاى قدیمى مى خوانند

  تابناك | اسـتاد برجسـته دروس خارج حوزه 
علمیه قم گفت: امروز عده اى در لباس روحانیت وارد 
شـده اند که یا از روى جهل و یا حسـاب شده، اساس 
والیت اهل بیت(ع) را هدف گرفتـه اند. صرف اینکه 
فالن خطیـب در رادیـو و تلویزیون دعوت مى شـود 
دلیل درسـتى براى دعـوت از آنهـا در مجلس عزاى 

اباعبدا... نیست.
آیت ا... یثربى در پایان در خصوص ذاکران و مداحى ها 
نیز توصیه کرد: نباید همه مجلس به مداحى اختصاص 
داده شـود، اینکه برخى بیرون هیئت مى مانند و پس 
از پایان منبـر وارد مى شـوند، توهین بـه معارف اهل 
بیت(ع) اسـت. ما براى مداحین و به خصوص شعرا و 
ذاکران خوب احترام قائلیم اما گاهى نوع خواندن اشعار 
و متن اشـعار همان ترانه هایى است که خواننده هاى 

قدیمى مى خواندند. با اینها باید اشک بریزیم؟

سردار نقدى هم به 
بازى ایران – کره پرداخت

رئیس سـازمان بسـیج مسـتضعفین    انتخاب |
با اشـاره تلویحى به برگزارى مسـابقه فوتبـال ایران 
و کـره جنوبى در شـب عاشـورا به کینـه جویى هاى 
همیشگى دشمنان اسـالمى و تالش براى کاستن از 
ارزش هاى انقالبى- اسالمى پرداخت و گفت: دشمن 
در همین راسـتا در بخـش ورزش هم مى کوشـد به 
برگزارى مسابقات ورزشى بین المللى در ایام مذهبى 
مورد احترام ملـت و نظام مقدس اسـالمى بپـردازد.

سردار محمدرضا نقدى این شیطنت ها را از مصادیق 
جنگ فرهنگى ارزیابى و اظهار داشت: به لطف الهى 
و پایدارى ملـت بزرگ ایران مردم مـا در عرصه دفاع 
فرهنگى هم آماده دفاع از ارز ش هاى انقالب اسالمى 

هستند.

توئیتر

«زیگمار گابریل» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان، قرار 
است امروز عازم ایران شود؛ وى پیش تر در 13 اردیبهشت سال 
جارى نیز قصد سفر به ایران را داشت که این سفر به دلیل آنچه 

بیمارى وى اعالم شد، لغو شد. 
گابریل پیش از ســفر به ایران طى مصاحبه اى با «اشــپیگل 
آنالین» بار دیگر ادعاهاى مضحک و نخ نما شده غربى ها علیه 

ایران را مطرح کرد تا با دست خود، سفرش را حاشیه ساز کند.
این مقام آلمانى در مصاحبه مزبور با تکرار ادعاهاى حقوق بشرى 
علیه ایران، اعالم کرده که عالقه مند است پیرامون موضوعات 
حقوق بشرى و جنگ در سوریه با مقامات ایرانى به رایزنى و تبادل 
نظر بپردازد؛ او البته این را هم گفته که ایران تنها زمانى مى تواند 
رابطه اى متعارف و دوستانه با آلمان داشته باشد که حق بقا و دوام 

اسرائیل را به رسمیت بشناسد!
این ادعاها و اظهارات معاون صدراعظم آلمان از سوى تهران بى 
پاسخ نماند و بهرام قاسمى سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سئوالى در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه با 
نشریه اشپیگل، اظهار داشت: «همانگونه که بارها تأکید کرده ایم 
مناسبات جمهورى اسالمى ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام 
متقابل بنا شده و در این رابطه هیچگونه پیش شرطى پذیرفتنى 
نیست؛ عالوه بر آنکه در این ارتباط دخالت هرگونه عامل ثالث را 

کامًال مردود و مخل روابط دوجانبه مى دانیم.»  

قاسمى همچنین در واکنش به ادعاى مضحک زیگمار گابریل 
که تحکیم مناسبات میان تهران و برلین را مشروط به رسمیت 
یافتن رژیم غاصب و کودك کش صهیونیستى از سوى ایران 
کرده بود، گفت: «جمهورى اسالمى ایران دفاع از حقوق مردم 
فلسطین را جزو تغییر ناپذیر سیاست خارجى خود مى داند و از 
آرمان فلسطین هیچگاه و تحت هیچ شرایطى دست نخواهد 

کشید.»    
اما اظهــارات و ادعاهاى زیگمار گابریل معــاون صدراعظم 
آلمان و وزیر اقتصاد این کشور در شرایطى مطرح مى شود که 
پیش تر خــود او و همکارانش نیز چنین اظهــارات نه چندان 

دوستانه و نیمه خصمانه اى را بر زبان رانده بودند.
گابریل در اواسط اردیبهشت ماه ســال جارى پیش از سفر به 
ایران(سفرى که لغو شــد)، طى مصاحبه با یک نشریه آلمانى 
گفته بود: «عادى سازى کامل رابطه آلمان با ایران زمانى میسر 

است که ایران حق موجودیت اسرائیل را بپذیرد»!  
گابریل همچنین در همان مصاحبه مدعى شده بود«موضوع 
حقوق بشر در ایران پرمسئله است»! وى به شرکت هاى تجارى 
کشورش نیز گوشزد کرده بود «هنگام سرمایه گذارى در ایران 

مسئله حقوق بشر در این کشور را مدنظر قرار دهند»!
همچنین در همان زمــان «بئاته برامز» ســخنگوى وزارت 
اقتصاد آلمان از نشســت مشــترك زیگمار گابریل با متولیان 

نهادهاى حقوق بشرى پیش از سفر به ایران خبر داده بود و به 
نقل از مقامات آلمانى گفته بود «هر کشورى که خواستار رابطه 
تنگاتنگ و پایدار با آلمان اســت باید بى چون و چرا موجودیت 

اسرائیل را به رسمیت بشناسد»!
در ماه آوریل نیز«یورگن هــادت» از مقامات دولت آلمان طى 
مصاحبه اى در مورد احتمال سفر «آنگال مرکل» صدراعظم این 
کشور به ایران، با پیش کشیدن شرطى مضحک چنین گفته بود 
که«سفر آنگال مرکل صدر اعظم آلمان به ایران غیر معمول است 

مگر اینکه این کشور بر موشک هایش برچسب درود و تهنیت به 
اسرائیل را نصب نماید»!

شایان ذکر است، پیش تر نیز سفر مقامات آلمانى به کشورمان 
با حاشیه هایى همراه بوده اســت؛ «کلودیا روت» نایب رئیس 
پارلمان آلمان در جریان سفرى که در بهمن 93 به ایران داشت 
اظهارات مداخله جویانه اى را در رابطه با امور داخلى کشورمان 
مطرح کرده بود و قصد داشــت با چند تــن از مجرمان امنیتى 

مالقات کند.

گابریل، نیامده 
حاشیه ساز شد

,,معاون جنجالى مرکل امروز به تهران مى رسد

گابریل پیش از 
سفر به ایران 
طى مصاحبه اى 
با «اشپیگل 
آنالین» بار 
دیگر ادعاهاى 
مضحک و نخ نما 
شده غربى ها

 علیه ایران را 
مطرح کرد تا 
با دست خود، 
سفرش را 
حاشیه ساز کند

3 توافق محرمانه ایران و آمریکا 
در هتل ژنو  آیت ا... محمدرضا ناصرى در خطبه هاى نماز جمعه یزد 

با اشــاره به آینده نگرى مقام معظم رهبرى در ارتباط با 
انتخابات ریاست جمهورى پیش رو، گفت:اینکه مقام معظم 
رهبرى به شخصى مى فرمایند که مصلحت نمى بینم در 
انتخابات شرکت کنید و این براى شــما و کشور مفید و 
مصلحت نیست، نمونه اى از دید وسیع و آینده نگرى ایشان 
است. به گزارش انتخاب، نماینده ولى فقیه در استان یزد  با 
اشاره به اینکه برخى مراسم هاى سخنرانى براى مبارزه با 
مکتب امام حسین(ع) در یزد برگزار شده است، گفت: مردم 
یزد که بهترین رتبه کنکور در 23 سال گذشته را دارند، رتبه 
اول پرداخت مالیات و زکات و موارد مختلف را دارند و در 

مباحث دینى و حالل و حرام توجه ویژه اى دارند را چگونه 
مى توان افسرده دانست؟

وى افسرده دانستن مردم یزد به دلیل حضور در روضه هاى 
امام حسین(ع) را بزرگ ترین توهین به این مردم دانست 
و گفت: مردم یــزد در ماه هاى مختلف از جمله ماه محرم 
چندین هزار خانــواده را اطعام مى کننــد، چنین مردمى 
افسرده نیســتند. امام جمعه یزد تأکید کرد: به افرادى که 
براى مخالفت با مکتب امام حســین(ع) و براى برگزارى 
کنســرت ها در یزد تالش و ســخنرانى مى کنند هشدار 
مى دهیم که اگر جلوى این کارها را نگیرند با آنها به گونه 

دیگرى برخورد مى کنیم. 

نماینده ولى فقیه در سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
گفــت: آن چیزى که توانســت خطر ســایه جنگ را 
برطرف کنــد لبخنــد دیپلمات ها نبــود بلکه غرش 

موشک ها بود.
به گزارش انتخاب، حجت االســالم والمسلمین على 
سعیدى  با بیان اینکه برخى از سیاسیون در رفتار خود از 
اصول انقالب فاصله گرفته اند، ادامه داد: چالش اصلى 
این است که نگرش عده اى که انقالبى فکر مى کردند 
امروز با تغییر موضع به شــکل چشمگیرى تفاوت پیدا 
کرده و این موضوع در مدل رفتارى و عملکردى آنان 

به وضوح مشخص است.
وى با اشاره به مســئله نفوذ آمریکا در ابعاد گوناگون 
تصریح کرد:  در ماجراى فروپاشــى شوروى تغییر در 
محاسبات «خورشــچف»، تغییر در باور مردم و تغییر 

در مجلس صورت گرفت تا اینکه شوروى فروپاشید.
نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى با 
اشاره به تالش آمریکا براى دو قطبى سازى در جامعه 
ایرانى خاطرنشــان کرد: آنان قصد دارنــد اصولگرا و 
اصالح طلب را به گروه هاى موافــق و مخالف نظام 
اسالمى تبدیل کنند و اختالفات سلیقه اى در نظام را 

اختالف علیه نظام تبدیل کنند.
وى با اشاره به خطر جریان شیعى افراطى و شیعه لندنى 
ابراز کرد: امروز برخى با نام یک مرجع و پول بیت المال 
و با تالش برخى از مداحان، بــزرگ ترین ضربه را به 

اسالم وارد مى کنند.
حجت االسالم و المسلمین سعیدى با بیان اینکه ترویج 
عزادارى خنثى و بى خاصیت درست نیست، خاطرنشان 

کرد: سراسر زیارت عاشورا انقالبیگرى است و تندترین 
شعارها در زیارت عاشــورا قرار دارد اما امروز برخى از 
منبریان مطرح مى کنند که در مراســم عزادارى امام 

حسین(ع) سیاسى صحبت نکنید.
وى در بخــش دیگرى از ســخنان خود با اشــاره به 
تهدیدات داخلى گفت: تمایل شدید به ارتباط و پیوند 
با آمریکا خطرناك ترین مسئله امروز است، متأسفانه 
شاهد حرکت خزنده اى در راســتاى هزینه کرد عمق 
استراتژیک ایران با به راه اندازى برجام 2 و 3 هستیم.

نماینده ولى فقیه در سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
با اشــاره بــه چرخــش و عقبگــرد ذهــن برخى از 
سیاســتمداران ابراز کرد:  امروز همــان بالیى که بر 
سر آقاى  کدیور و ســروش و امثال آنها آمد و منحرف 
شــدند، دامنگیر برخى از روحانیون و سیاسیون شده 

است.

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشى مدعى شد که دولت آمریکا بخاطر آزادى شهروندان آمریکایى از ایران، 
«سند محرمانه» اى را امضا کرد که در آن با لغو پیش از موعد تحریم هاى سازمان ملل متحد علیه دستکم دو 

بانک ایرانى موافقت کرده است.
به گزارش انتخاب، در گزارش این روزنامه آمریکایى آمده، شوراى امنیت سازمان ملل دو بانک ایرانى سپه و 
سپه اینترنشنال را از لیست بانک هاى تحریمى خارج کرده است و دولت آمریکا همزمان با خروج شهروندان 

زندانى این کشور از ایران با این اقدام موافقت کرد.
این گزارش بعد از گزارش قبلى منتشر مى شود که در آن خبر داده بود همزمان با آزادى شهروندان آمریکایى 
زندانى در ایران، ایاالت متحده 1/7 میلیارد دالر از بدهى آمریکا به ایران را به صورت نقدى به ایران پرداخت 
کرد. این پرداخت نقدى در ســه ماه اخیر دســتمایه انتقــاد جمهوریخواهان از دولت «باراك اوباما» شــده 

است.
وال اســتریت ژورنال به نقــل از یک مقام ارشــد وزارت امور خارجــه آمریکا نوشــت روز 17 ژانویه 2016 
برابر با 27 دى ســال گذشــته، مقام هاى آمریکایى و نماینــده دولت ایــران در ژنو، ســه توافقنامه امضا 

کردند.
یکى از این ســه توافقنامه آمریــکا را متعهد مى کند که از اتهــام جنایى علیه 21 شــهروند ایرانى صرفنظر 
کند و ایران، آمریکایــى هاى زندانى در ایــران را آزاد نماید. ســند دوم آمریکا را متعهد بــه پرداخت فورى

 400 میلیــون دالر بــه صورت نقــد و پرداخــت یــک میلیــارد و 300 میلیــون دالر ظرف چنــد هفته 
مــى کنــد تــا یــک دعــواى قدیمــى میــان دو کشــور حــل و فصــل گــردد. در ســند ســوم 
آمریــکا توافــق کــرده اســت از خــروج دو بانــک ایرانــى از لیســت تحریــم هــا حمایــت 

نماید.
به گزارش وال استریت ژ ورنال به نقل از یک مقام آمریکایى، چند ساعت بعد از امضاى این توافق در هتلى در 
ژنو، 400 میلیون دالر به ایران داده شده، زندانیان آمریکایى آزاد شدند و شوراى امنیت سازمان ملل بانک سپه 

و سپه اینترنشنال را از لیست تحریم ها خارج کرد.

هشدار درباره برگزارى کنسرت در یزد

با نام یک مرجع به اسالم ضربه مى زنند 

دبیرکل حزب کارگزاران گفت: باید قبول کنیم که 
قحط الرجال نیست که حتمًا کسانى که در دو دوره 
گذشته، ریاست جمهورى را تجربه  کرده اند، در این 

جایگاه قرار گیرند.
غالمحسین کرباســچى در گفتگو با ایلنا، با اشاره 
به موضوع منع احمدى نژاد از شــرکت در انتخابات 
عنوان کرد: پیش از این هم گفته بودم که اصًال حضور 
احمدى نژاد در انتخابات جدى نیست و بیشتر حالت 
تبلیغاتى دارد. لذا فکر مى کنم بحث رهبرى فقط در 
مورد ایشان نیست. طبق قانون اساسى اصوًال فردى 
که مى خواهد رئیس جمهور شــود، دو دوره بیشتر 

نمى تواند در این جایگاه قرار گیرد.
دبیرکل حزب کارگزاران گفت: تجربه این چند ساله 
نیز نشان داده که اگر کسى بخواهد کارى انجام دهد 
در دو دوره چهارســاله مى تواند آن را نشان بدهد. 
اینکه فردى دو دوره بیاید و بخواهد دوباره در جایگاه 
ریاست جمهورى قرار گیرد در مدیریت کشور نوعى 
مونوپلى ایجاد مى کند که منهاى بحث هاى سیاسى 

قابل قبول نیست.
 وى ادامــه داد: باید قبول کنیم کــه قحط الرجال 
نیست که حتماً کسانى که در دو دوره گذشته ریاست 
جمهورى را تجربه  کرده اند، در این جایگاه قرار گیرند.  
ما افراد معجزه گر و پیامبرگونه نداریم که بگوییم این 
افراد استثنایى هستند. قبًال همین بحث در مورد آقاى 
هاشمى مطرح بود در آن زمان هم یک عده مخالف 
این بودند که آقاى هاشمى در سال 84 مطرح شود در 
حالى که آقاى هاشمى ویژگى هاى منحصر به فردى 
دارد. اما همان زمان هم این بحث ها مطرح بود ولى 
اظهارنظر صریحى به این شکل از سوى مسئوالن 

نظام صورت نگرفت.
کرباسچى تأکید کرد: خیلى هم به مصلحت نیست 
که کسى که دو دوره رئیس جمهور بوده بخواهد باز 

هم در این سمت قرار بگیرد.  

قحط الرجال نیست
که رؤساى جمهور قبل 
دوباره کاندیدا شوند
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رئیس سازمان بهزیستى کشور گفت: بر اساس آمار سال 
94 این سازمان، حدود 9/1درصد از جمعیت کل کشور را 

سالمندان تشکیل مى دهند.
انوشیروان محسنى بندپى افزود: بر اساس آمارها در سال 
1337 سه درصد و در سال 90 نیز 8/5 درصد از جمعیت 

کل کشور را سالمندان تشکیل مى دادند.
وى با بیان اینکه پدیده سالمند شــدن براى کشورمان 
فرصت است نه تهدید، افزود: اگر نظام و حاکمیت برنامه 
ریزى جامع و کاملى داشته باشند مى توانند از تجارب و 
اندوخته هاى این قشر جامعه استفاده کرده و بهره هاى 

الزم را ببرند.

محسنى بندپى یادآور شد: افراد سالمند داراى بلوغ فکرى 
و تجاربى ارزشمند هستند و در دولت تدبیر و امید در قالب 
طرح برون سپارى، یک پنجم کارها به این قشر محول 

شده است.
رئیس سازمان بهزیستى کشور، تنهایى و انزوا را مهمترین 
تهدید براى سالمندان جامعه عنوان کرد و افزود: از سوى 
دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه، طرحى براى 
ایجاد بنیاد سالمندان و تکریم از این قشر تقدیم مجلس 
شوراى اسالمى شد. وى اظهار د اشت: اکنون میانگین 
ضریب امید به زندگى در کل کشــور 74 سال است که 

نسبت به چند دهه گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر مشــارکت هاى مردمى سازمان حفاظت از 
محیط زیست گفت: شهردارى اصفهان با گروهى هلندى 
وارد تعامل شده است تا زیرساخت هاى علمى و فنى الزم 
را جهت اینکه اصفهان به شــهر دوچرخه ها تبدیل شود 

فراهم کند.
محمد درویش با اشــاره به اینکه شــهردارى نیشابور و 
اصفهان بهترین عملکرد را براى احداث مسیرهاى ویژه 
و ایمن دوچرخه ســوارى داشــته اند، گفت: در نیشابور 
شــهردارى جک هایى را به اتوبوس ها وصل کرده است 
تا دوچرخه سوارها بتوانند مسیرى را با اتوبوس طى کنند؛ 
همچنین در اصفهان روز سه شــنبه هاى بدون خودرو، 

خیابان چهارباغ را به روى خودروها بسته و 100 کیلومتر 
مسیر ایمن دوچرخه ســوارى ایجاد مى شود ضمن اینکه 
شهردار اصفهان قول داده اســت که این مسیر را دو برابر 
کند. وى با بیان اینکه شهردارى تهران تا به امروز به صورت 
جدى به این موضوع نپرداخته است تأکید کرد: مسئله اى که 
در احداث مسیرهاى ویژه دوچرخه سوارى مهم است این 
است که مسیرها فانتزى نبوده و به یکدیگر متصل باشند تا 
افراد بتوانند مسیرى طوالنى را با امنیت کامل با دوچرخه 
طى کنند. درویش در پایان گفت: در استان هاى یزد، تبریز، 
مشهد و سیرجان اقدامات خوبى براى استفاده از دوچرخه 

انجام شده  است.

هلندى ها براى اصفهان 
برنامه دارند 

9/1 درصد جمعیت کشور 
سالمند هستند

سفر، پا به پا شد
نصف جهان  قدیم ها براى مسافرت یک پا کافى بود و 
اگر هم تعداد پاها زیاد مى شد، باالخره ماشین یکى از 
همسـایه ها را مى گرفتى و با پیکان جوانان گوجه اى
 او، پشت به پشت هم به مسـافرت مى رفتید.اما امروز 
بى صـدا مسـافرت مى رونـد تا پایـى خبردارنشـود و 

همسایه اى را نگران نکنند.
رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـى، صنایع دسـتى و 
گردشگرى مى گوید، قرار است 20 درصد از هزینه سفر 
به هفت مقصد گردشگرى در قالب یارانه سفر پرداخته 
 شود تا گردشـگران بیشـترى به مناطق کمترشناخته 

شده سفر کنند.
مسـعود سـلطانى فر  بـا اشـاره بـه شـعار روز جهانـى 
جهانگردى؛«گردشگرى براى همه»، گفت: در ایران 
همه افـراد جامعه از جمله قشـر کم درآمـد، معلوالن، 
سـالمندان و... نمى توانند به سـفر بروند.شـعار امسال 
سـازمان جهانـى جهانگـردى بـه ایـن معناسـت که 

مى بایست از این به بعد در این حوزه بیشتر کار کنیم.
وى افـزود: بـراى هفـت مقصـد جدیـد گردشـگرى 
برنامه ریـزى کرده ایم که امسـال همه اقشـار جامعه 
بتوانند سـفر کنند و 20 درصد از هزینه سـفر آنها را در 

قالب یارانه سفر مى پردازیم.
سـلطانى فر تصریح کرد: اگر کمى هـم ایرالین ها در 
زمینه نرخ بلیـت هواپیما کوتـاه بیاینـد مى توانیم این 

سفرها را اجرایى کنیم.

خنده یارانه اى مردم 
نصف جهان خنده مـردم ایران در ماه یک نوبت شـده 
اسـت،آن هم در اواخرهر ماه. از شـب قبل از پرداخت 
یارانه، مردم خنده را آغاز مى کنند که با پرداخت یارانه 
نقدى تبدیل به قهقهه مى شـود. البتـه ناگفته نماند با 
طلوع فردا و مشـاهده قیمت ها و گرانـى مجدد اقالم 
مصرفى، بعضى ها اخم مى کنند و بعضى ها در بیان از 

آرایه هاى ادبى نظیر تشبیه استفاده مى کنند.
سـردبیر سـابق ماهنامه «گل آقا» مى گوید: جامعه ما 
عبوس و بداخالق شده است و مى توان از طریق طنز و 

کمدى حداقل لبخند را به لبان مردم آورد.
گیتى صفرزاده درباره تأثیرگذارى طنز بر جامعه اظهار 
داشت: به همه کارکردهاى شـوخ طبعى توجه نداریم 
و در جامعه به دو کارکرد بیشـتر توجه مى شـود؛ یکى 
تخلیه روحى روانى اسـت. مثًال زمانى که براى انجام 
کارى نیاز به مراجعه به مراجع قانونى است و سازوکار 
فراهم نیست، افراد به سـمت طنز و هزل  و هجو روى 
مى آورند. بـه طور مثال زمانى که حق خود را از کسـى 
مى خواهیم بگیریم و نمى توانیم، مثًال به ظاهر شخص 
نگاه مى کنیم و مى گوییم «مـردك دراز»(!) با این کار 
در واقع خود را تخلیه مى کنیم. کارکرد دیگرى که مورد 
توجه است بحث شادى بخشى و نشاندن لبخند بر روى 

لبان دیگران است.

لطیفه هاى بانک مرکزى  
نصف جهـان   زندگى میان دفترچه هاى قسط و هزینه  
لب به لب براى رسـاندن دخـل به خـرج، روایت همه 
خانواده هاى متوسـط شهرى اسـت.خانواده هایى که 
زندگى نمى کننـد فقط شـب را به صبح و صبـح را به 

شب مى رسانند.
هزینه هاى خانوارهـا براى طبقات مختلـف، متفاوت 
اسـت اما گزارش هاى بررسـى بودجه خانوار از بزرگ 
شدن طبقه متوسط حکایت مى کند و طبقه متوسطى 
که شـکاف دخل و خرجش بعد از مدت ها، تازه بسـته 
شـده و درآمدش تنهـا کفـاف هزینه هاى اساسـى را 

مى دهد.
بانک مرکزى هفته گذشته خالصه نتایج بررسى بودجه 
خانوار را در سـال 1394 منتشـر کرد. مهمترین نکته 
این گزارش روایت از باقى ماندن تنهـا 65 هزار تومان 
شکاف، میان دخل و خرج خانوارها بود. به این ترتیب 
آمارها بیانگر آن است که دوران کسرى بودجه خانوار 

باالخره پایان یافته  است! 
اگر چه رکود اقتصادى معیشت خانوارها را تنگ کرده 
است اما حداقل آمار و ارقام بانک مرکزى اینطور نشان 
مى دهد کـه اوضـاع بـراى اکثریت، چندان سـخت و 
دردناك نیست. تفاوت در سبک زندگى موجب شده تا 
هزینه هاى خالص یک خانوار شهرى در استان تهران 
در خرید پوشـاك و کفش و لوازم منزل از سال 1357 
تا 1394 تقریباً هفت برابـر و در تفریح و امور فرهنگى 

11 برابر شود.

چرك نویس

ســاعت 20 و 13 دقیقه جمعه نهم مهر- پرواز فوکر- 
قشم ایر به شــماره 1263  از قشــم به مشهد مقدس 
باید انجام مى شد. 93 مســافر و هفت خدمه پروازى 
چمدان هاى خود را براى ســفر به مشــهد مقدس در 
هواپیما قرار دادند اما پس از گذشــت هفت دقیقه از 
پرواز، خلبان متوجه نقص فنى در موتور شــماره یک 

هواپیما شده و اعالم وضعیت فوق العاده مى کند.
 به گزارش ایسنا،  فوکر 100 باید براى فرود اضطرارى 
وزن کم مى کرد و به دلیل نبــود این امکان، خلبان با 
اعالم به برج مراقبت ســعى مى کند در پروازى حدود 
دوساعته بر فراز جزیره قشم، مقدار سوخت را به حدى 
کاهش دهد تا براى فرود بر باند فرودگاه قشــم آماده 

شود.
با اعالم وضعیت فوق العاده، تمامى نیروهاى اورژانس، 
آتش نشــانى، شــبکه بهداشــت و نیروهاى امداد و 
کمک هــاى اولیه و آتش نشــانى در حالت آماده باش 

قرار مى گیرند.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه بین المللى قشم در این 
رابطه گفت: هواپیماى شــماره 1263 در ساعت 20 
و 13 دقیقه از فرودگاه قشــم به پــرواز درآمد و هفت 
دقیقــه بعد، خلبان بــا اعالم وضعیــت فوق العاده به 

دلیل نقص فنى موتور ســمت چپ، مجبــور به دور 
زدن در حوالى فرودگاه و جزیره قشم شد تا با کاهش 
سوخت، وزن مناسب براى فرود اضطرارى را به دست 

آورد.
شمس نژاد بیان کرد: به دلیل اینکه این هواپیما قادر 
به کاهش ســوخت ناگهانى نیست، خلبان مجبور شد 
حدود 117 دقیقه بر فراز جزیــره به حرکت درآید تا با 
مصرف شدن ســوخت، به وزن موردنظر براى فرود 

اضطرارى در جزیره قشم دست یابد.
وى ادامه داد: این پرواز بامهارت خلبان و فرود مناسب 
در فرودگاه قشم، در ســاعت 22 و 10 دقیقه به زمین 
نشســت و تمامى 93 مســافر و هفت کادر پروازى از 

هواپیما بیرون آمدند.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه بین المللى قشم  افزود: 
خوشــبختانه این فرود، مصــدوم و مجروحى در پى 
نداشت؛ تنها  به دلیل استرس زیاد توسط کادر پزشکى 
با ماسک اکسیژن مشکل  دو مســافر هواپیما بررسى 

و حل شد.
وى گفت: این پرواز پس از رفع مشکل فنى در ساعت 
یک و 21 دقیقه بامداد شــنبه دهــم مهرماه با هفت 
خدمه پروازى، پرواز خود به مشــهد مقدس را از سر 

گرفت. از 93 نفر مسافر این پرواز نیز شش نفر انصراف 
دادند و 87 نفر مســافر باقیمانده به ســفر خود ادامه 

دادند.
شــمس نژاد همچنین با انتقاد از برخى شــبکه هاى 
مجازى و همچنین برخى شــبکه هاى تلویزیونى به 
دلیل انتشــار اخبار غیرواقع، افزود: از تمامى اصحاب 
رســانه درخواســت داریم از روى عکس ها و تصاویر 
درباره پروازهاى هواپیماهــا اظهارنظر نکنند و اخبار 
مســتند را از منابع رســمى و واقعى تهیــه کنند تا از 

تشویش اذهان عمومى جلوگیرى شود.

همه آماده مقابله با فاجعه
مرتضى شــیخ زاده مدیرکل روابط عمومى ســازمان 

منطقه آزاد قشــم نیــز در گفتگو با ایســنا بیان کرد: 
با توجه بــه اینکــه ســازمان هاى هواپیمایى داراى 
ایزوهاى مشخص و قابل قبولى هستند و در اینگونه 
مسائل با جان مردم ســروکار داریم، با اعالم رسمى 
وضعیت فوق العــاده بالفاصلــه تمامــى نیروهاى 
شهرستان و ســازمان منطقه آزاد قشــم و فرودگاه 
دســت به کار شــدند تا از بروز یک فاجعه جلوگیرى 

کنند.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان قشم نیز 
گفت: انجام موفق این بحران، محک بســیار خوبى 
براى مدیریت بحران بود؛ چراکه این اتفاق در شامگاه 
روز جمعه افتاد و بســیج کردن نیروها در سخت ترین 

حالت موجود قرار داشت.

دولت آبادى  از اعزام سه آمبوالنس به فاصله چند دقیقه 
پس از اعالم وضعیت فوق العاده خبر داد و افزود: مراکز 
بهداشتى طبل، رمکان، سوزا و درگهان اعالم آمادگى 
کردند و پزشــکان، ماماها و پرســتاران نیز به حالت 

آماده باش درآمدند.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان قشــم گفت: 
بیمارستان هاى قشــم و جیجیان به حالت فوق العاده 
درآمد و پزشکان، پرســتاران و افرادى که در شیفت 
هم نبودند فراخوانده شدند تا کمبودى براى کمک به 

حادثه دیدگان احتمالى نداشته باشیم.
وى اظهار داشــت: در این عملیات، بیش از صد  تن از 
کادر پزشکى و پیراپزشکى در آماده باش کامل بودند و 

اتوبوس آمبوالنس قشم نیز به محل اعزام شد

مدیر کل دفتر برنامه ریزى و تألیف کتب درسى وزارت آموزش و پرورش ماجراى شایعات 
یا حذف «شهید فهمیده» از کتب درسى را تشریح کرد.

محمود امانى طهرانى مدیر کل دفتر برنامه ریزى و تألیف کتب درســى وزارت آموزش 
و پرورش در گفتگو با فارس، با اشــاره بــه ماجراى پیش آمــده در خصوص «حذف 
شهیدمحمد حسین فهمیده» از کتاب هاى درسى، اظهار داشت: به فضاى خبرى که از روز 

پنج شنبه هفته اول مهر در این خصوص آغاز 
شد مشکوك هستم.

وى افزود: وقتى چند خط از یک کتاب تغییر 
مى کند و شــاید خود معلمان هم هنوز این 
موضوع را ندیده اند و یک روز قبل از آن روزنامه 
صهیونیستى «اسرائیل هیوم» متنى را منتشر 
مى کند که چند جمله آن راجع به این موضوع 
اســت و فرداى آن به فضاى رسانه اى کشور 

مى آید، قدرى مشکوك است.
امانى به تیترهایى که برخى رسانه ها در این 
خصوص زدند اشاره کرد و گفت: انعکاس این 
خبر در رسانه ها با تیترهایى همچون «حذف 
شهید فهمیده از کتاب هاى درسى»، «حذف 
مطالب دفاع مقدس از کتب درسى»، «حذف 

روحیه استکبار ستیزى از کتب درسى» و «حذف شهید و شهادت از کتاب هاى درسى» 
مطرح شد که هیچکدام واقعیت ندارد.

وى با تأکید بر اینکه درس حذف نشده است، گفت: درس پانزدهم کتاب دینى پایه ششم 
دبستان همانى است که قبًال با همین مأموریت بود ضمن اینکه این درس سال گذشته 
شش صفحه با مجموع واژگان 500 کلمه بود در حالى که درس جدید هشت صفحه با 
واژگان 700 کلمه است. وى افزود: بافت متنى این درس غنى تر شده است و آغاز درس 
توسعه تاریخى داده شده است و موضوع راهیان نور را با حادثه میدان 17 شهریور آغاز کرده 
که وقتى دانش آموزان مى پرسند که مگر راهیان نور اینجاست، معلم مى گوید به مناطق 

عملیاتى جنوب هم مى رویم؛ در این کتاب درس فوق العاده جذاب شده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزى و تألیف کتب درسى وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: کتاب 
قبلى درس را از یادمان شهداى گمنام شلمچه شروع مى کرد، اما در این درس جدید به 
دو کوهه رسیدیم که رزمندگان از دو کوهه که مقتل جبهه غرب و جنوب است، خاطرات 

زیادى دارند.
وى با بیان اینکه اکنون وقتى دانش آموزان به راهیان نور اعزام مى شوند، به دوکوهه هم 
مى رسند، عنوان کرد: هنگامى که دانش آموزان به راهیان نور اعزام شوند اسم دوکوهه 
براى آنها آشنا خواهد بود؛ ضمن اینکه از دوکوهه به شلمچه مى رسیم و متن کتاب هم 
غنى تر شده است. وى اضافه کرد: در این درس نام شهید فهمیده وجود دارد و بر خالف 
اتهام هایى که زده مى شود این درس نه تنها باقى مانده بلکه تقویت هم شده است؛ درس 
قبلى پنج فعالیت سطوح پایین یادگیرى داشت اما درس جدید هشت فعالیت سطح باال دارد.

شایعه نقش اسرائیل 
در حذف«شهید فهمیده»

مدیر ارشد وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد

تهیه نقشه باســتان شناسى پاسارگاد، مسقف 
شدن دو درگاه کاخ کورش و آغاز مرمت انسان 
بالدار از مهمترین برنامه هاى مطرح شــده از 
سوى سرپرست پایگاه میراث جهانى پاسارگاد 

است.
سرپرســت پایگاه میراث جهانى پاســارگاد 
پیرامون مسقف شدن دو درگاه کاخ اختصاصى 
کورش توضیح داد: براى انجام این کار گروهى 
از هیئت ایرانى و ایتالیایى در مجموعه جهانى 
پاسارگاد مستقر شده و طى هفته آینده نیز بقیه 

گروه مستقر و اقدامات الزم انجام مى شود.
حمید فدایى با اشــاره به اینکه با اســتقرار این 
گروه ها فصل جدیدى از حفاظت در مجموعه 
جهانى پاسارگاد آغاز مى شود، اظهار داشت: در این 
فصل ادامه فعالیت هاى کاخ اختصاصى کورش 
دنبال مى شــود، عالوه بر این با حجم انبوهى 
از سنگ هاى آســیب دیده مربوط به ستون ها، 
درگاه ها و کف کاخ ها رو به رو هستیم که در این 

خصوص نیز اقدامات الزم انجام مى شود.
فدایى ادامه داد: یکى از موضوعات اساسى که 
در این فصل دنبال مى شــود اجراى پوشــش 
مســقفى اســت، بــراى دو درگاه کــه نقش 

برجسته هایى در آن وجود دارد.
وى با اشــاره به اینکه طى یک ماه آینده سازه 
این سقف به ایران مى آید، بیان کرد: سازه این 
ســقف هااز ایتالیا به ایران مى آید که توسط 
مؤسســه عالى حفاظت رم بــا همکارى یک 
شرکت  معتبر جهانى که در زمینه سقف هاى 
سبک فعالیت دارد، تهیه شــده و در دو درگاه 

نصب مى شود.
سرپرســت پایگاه میراث جهانى پاسارگاد در 
بخش دیگرى از این گفتگو به مستندنگارى 
نقش برجســته انســان بالدار اشــاره کرد و 
گفت: این نقش برجسته در بدنه و سطوح دچار 
فرسایش شده که کار مرمت و حفاظت از بدنه 
آن در این فصل آغاز مى شــود و به دنبال آن 
هستیم که یک پوشــش براى انسان بالدار در 

فصل آینده طراحى شود.
وى با اشاره به اینکه نقش برجسته انسان بالدار 
نیز مسقف مى شــود، بیان کرد:  این کار نیز با 

همکارى گروه ایتالیایى دنبال مى شود.

خانه هاى سالمندان شلوغ تر شده اند

تالش براى بازگشت میراث سرقتى ایران از روسیه

پاسارگاد 
پوست مى اندازد

وزیر بهداشــت گفت مایه تأسف اســت که روند سپردن 
سالمندان به مراکز مراقبت از سالمندان رو به افزایش است، 
سیدحسن قاضى زاده هاشمى اظهار داشت: طى 40 سال 
گذشته متوســط طول عمر در کشــور دو برابر شده است 
که این رقم براى زنان به 81ســال و در مردان به 76سال 

رسیده است.
وى افزود: باتوجه به مسن شدن تدریجى جمعیت کشور، 
توجه به افزایش مراقبت ها براى این گروه سنى ضرورت 

دارد.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود بــر کاهش وزن، 
ورزش، کاهش مصرف شیرینى و مواد شور و ترك مصرف 

دخانیات در همه سنین و به ویژه در سالمندان تأکید کرد.
هاشمى گفت: مایه تأسف است که روند سپردن سالمندان 
به مراکز مراقبت از سالمندان رو به افزایش است؛ این نوع 
رفتار نه در فرهنگ ما و نه در آموزه هاى دینى ما وجود ندارد 

و به نظر مى رسد باید در مجلس و دولت قوانینى را در جهت 
گسترش فرهنگ رفتار با سالمندان وضع کنند. وى با اشاره 
به اینکه در کشور ما مسئله بهداشت روان اهمیت زیادى 
دارد، گفت: بخشى از افسردگى ها و عوارض سالمندى نیز 
به دلیل همین بى احترامى و بى توجهى هاست که در همه 

سنین ممکن است اتفاق بیا فتد.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى سازمان 
میــراث فرهنگــى از تالش ایــران براى 
بازگرداندن آثار سرقتى میراث کشورمان از 
جمله «نسخ نفیس» «بقعه شیخ صفى» و 
برخى اشیاى دیگر از روسیه که «شوروى» 
در زمان جنگ جهانى دوم، ایران را اشــغال 

کرده بود، خبر داد.
سید محمد بهشتى شــیرازى در گفتگو با 
تسنیم، درباره برخى مطالبات ایران در حوزه 
باستانشناسى و بازگرداندن آثار میراثى ایران 
از کشورهاى دیگر به مانند فرانسه و... اظهار 
داشت: تقریباً در دهه 40 به بعد هیچ شاهدى 
نداریم که بگوید شىء برده شده؛ ولى اشیائى 

در دوره هاى قبل از ایران خارج شده است.
وى در پاسخ به این پرسش که به گفته برخى 
محققان خارج کردن برخى از اشــیاء ایران 
به دلیل اقدامات خــارج از قرادادها و تخلف 
باستانشناس خارجى (فرانسوى) بوده است، 
عنوان کرد: حاال اینکه فالن باستان شناس 
در خاطراتش گفته که من براى اینکه فالن 
شىء را نمى توانســتم از کشور خارج کنم و 
مى ترسیدم دست دولت بیافتاد زدم شکستم، 

این مــوارد را کارى نمى شــود کرد و 
فقط در کتاب هــاى تاریخى مى توان 
تقبیحش کرد زیرا با خودش هم نبرده 

فقط به آن صدمه زده است.
بهشتى خاطرنشــان کرد: البته مشابه 
این مــوارد را داریم، مثــًال در زمان 
جنگ دوم جهانــى اطالعاتى داریم 
که شــوروى وقتى آمد ایران را اشغال 
کرد از کتابخانه «بقعه شیخ صفى» که 
در آن اسناد خیلى مهمى هم بوده، نسخ 
نفیس با ارزشى را از ایران خارج کردند 
و سال هاى سال است که در کشمکش 
این هستیم که این آثارى که رفته باید 
برگردد ولى هنوز برنگشــته و یا مثًال 
اطالعات جســته گریخته اى داریم 
که اینها در دوره اى کــه ایران تحت 
اشغالشــان بوده یک حفارى هاى غیر 
مجاز کردند اما اطالعات کلى این است 
که این موارد غیــر قانونى بوده چون 
قراردادى نداشتند و از این موارد داریم و 
فقط هم اختصاص به فرانسوى ها ندارد 

و عمومیت دارد.

وحشت بر فراز قشم
جزئیات اعالم وضعیت فوق العاده 

در پرواز 117 دقیقه اى
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با حضور اســتاندار اصفهان مراسم صبحگاه 
مشــترك نیروهــاى نظامــى و انتظامى در 
دومین روز از هفته نیــروى انتظامى با حضور 
یگان هاى نظامــى و انتظامى و مســئوالن 
دســتگاه هاى اجرایى، خانواده معظم شــهدا 
و... در ستاد فرماندهى انتظامى استان اصفهان 

برگزار شد.
در این صبحگاه مشترك پس از قرائت آیاتى 

از کالم ا... مجید و به اهتــزاز درآمدن پرچم 
مقدس جمهورى اســالمى و نیایش و قرائت 
فاتحه بــه روان پاك شــهیدان به خصوص 
شــهیدان نیروى انتظامى، پیام فرمانده ناجا 
قرائت شد که در بخشى از این پیام آمده است: 
در سالى که سال اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل 
از ســوى رهبر معظم انقالب نامگذارى شده 
است باید با برنامه ریزى، نظارت و کنترل بر 
اجراى مأموریت ها با الهام از بیانات فرماندهى 

کل قوا، امنیت پایدار را در ایران اســالمى در 
شــرایطى که گرفتار تفرقه افکنى دشمنان 

هستیم مستقر نماییم.
سردار سرتیپ پاســدار حسین اشترى در این 
پیام اذعان مى دارد: بى شک این امنیت پایدار 
با از خودگذشتگى نیروهاى نظامى و انتظامى، 
مشارکت هاى دولتى، سازمان هاى مردم نهاد 

و اقشار مردم تحقق مى یابد.
وى در ادامه، هفته نیروى انتظامى را فرصت 

مناســبى براى ارزیابى اقدامــات ناجا و ارائه 
عملکرد و کارنامه به مردم دانست.

■■■
اســتاندار اصفهان هم با تبریک هفته ناجا به 
فرماندهان خدوم و کارکنان نیروى انتظامى 
استان گفت: امنیت پایدار، شعار و وظیفه اصلى 
و اساسى نیروى انتظامى بوده و براى مردم از 

نان شب واجب تر است. 
رســول زرگرپور افزود: امروز نیروى انتظامى 
در ابعاد مختلف نظم، آگاهى و هوشــیارى، 
آشنایى با شــیوه هاى علمى و ارتباط با مردم 
بسیار خوب عمل کرده است و در سایه تدابیر 
فرمانده کل قوا، نیروى انتظامى نشان داده که 
پربار، با استعداد و آماده پیشرفت بیشتر در علم 

و عمل است. 
وى خطاب به کارکنان نیروى انتظامى گفت: 
مردم خواهان نیروى انتظامى ســالم، امین، 
ســریع و بهنگام، مؤدب و اهل تفاهم هستند 
که خوشــبختانه این امر در نیروى انتظامى 
مشهود بوده و شما این لیاقت را تاکنون از خود 

نشان داده اید.
اســتاندار اصفهان به یکایــک عناصرى که 
در نیروى انتظامى اســتان فعالیت مى کنند 
توصیه کرد قدر خود را که براى نعمت امنیت 

مردم تالش مى کنند بدانند.
وى ایران را، امن ترین کشــور جهان خواند 
و گفت: سیاست دشــمنان، ناامنى سیاسى، 
فرهنگــى و اخالقــى اســت که از ســوى 
قدرت هاى مداخله گر و متجــاوز در جهان 
اعمال مى شــود و ملت ایران تصمیم گرفته 
اراده خود را در اداره کشــور ایفا کند و در این 
راستا نیروى انتظامى سهم خود را مى شناسد 

و به خوبى ایفا  مى کند. 
زرگرپور گفت: ملت ایــران در جهان با ظلم و 
سلطه گرى سیاست بین المللى مخالف است 
و از اینکه نیروى انتظامــى در همه زمینه ها 
ابتکار، نوآورى و پیشرفت دارد خوشحال است. 
اســتاندار اصفهان اقتدار با اخالق، مشــت 
قدرتمند در کنار دل رحمى، نرمش و رفتار نیک 
در مقابل مردمى که محتاج امنیت هستند را از 
فعالیت هاى نیروى انتظامى استان برشمرد و 
گفت: قانون شکنان انگشت شمارند و برخورد 

با آنها بایستى با قاطعیت صورت گیرد. 
وى ادامــه داد: نیروى انتظامى بــا دارا بودن 
فرماندهــى مؤمــن و متدیــن و برنامه ها و 
مقررات در استان اصفهان به سوى پیشرفت 

در حرکت است. 
■■■

فرمانده نیــروى انتظامى اســتان اصفهان 
هم در این مراســم با خیرمقدم به میهمانان 
و تبریک هفته ناجا و تســلیت فرارســیدن 
ایام ماه محرم گفت: جــا دارد به دلیرمردان 
نیروى انتظامى کــه با افزایــش کارآمدى 
به اهــداف پلیــس در ابعاد مختلــف جامه 
عمل پوشــانده و ایــن مشــت محکمى بر 
دهان دشــمن اســت این هفتــه را تبریک 

بگویم.
ســردار عبدالرضا آقاخانى افزود: فرماندهى 
ناجا در راســتاى ســاماندهى مأموریت ها، 
امســال شــعار «همه با هم براى آرامش و 
امنیــت» را تعیین کــرده تا بــا تالش همه 
همکاران شــاهد آرامش و امنیت در جامعه 

باشیم.
وى ادامــه داد: امید اســت در ســال جارى 
ســربازان ناجا بتوانند با بهــره گیرى از همه 
ظرفیت ها و همکارى دستگاه هاى اجرایى، 

ارتقاى امنیت را به ارمغان آورند. 
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان، هفته 
ناجا را هفته باســتانى پلیــس خواند و گفت: 
باالترین امتیــاز نیروهــاى انتظامى، نقش 
آفرینى در ایجاد امنیت بــوده که مردم نیز در 

این راستا یاریگر ما هستند.
سردار آقاخانى لطف خدا، توجه به رهنمودهاى 
مقام معظم رهبــرى و رهنمودهــاى علما، 
توجه و همکارى مسئوالن و مردم، احساس 
مســئولیت همه همکاران در نیروى انتظامى 
و هدایــت مدبرانه ناجا را در به ثمر رســیدن 

فعالیت ها مؤثر دانست.
در پایان این مراسم که با برنامه هاى رزمى و... 
همراه بود نیروهاى نظامى و انتظامى از مقابل 

جایگاه رژه رفتند.
همچنین از چندتن از کارکنان نمونه ســال 
94 و چندتن از بازنشستگان نیروى انتظامى 

استان با اهداى لوح قدردانى شد. 

خبر

الزمه توسعه و رفاه، همکارى 
بین دستگاه هاى دولتى است

همکارى بین دستگاه هاى دولتى یکى از ملزومات 
توسعه پایدار استان و ایجاد رفاه است.

به گزارش روابط عمومى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان، مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهان در 
دیدار با نفرى رئیس سازمان همیارى شهردارى هاى 
اســتان اصفهان در محل این اداره با بیان این مطلب 
در خصوص اجراى پروژه هاى مشــترك هواشناسى 
و شهردارى افزود: امروز خوشــبختانه هواشناسى با 
تمام توان و پشتوانه علمى به تولید محصوالت متنوع 
متناسب با نیاز کاربران پرداخته است و این محصوالت 
را در جهت تعالى و توسعه استان در زمینه هاى مختلف 

اقتصادى، اجتماعى و... قرار داده است. 
مجید بیجندى بر لزوم همکارى دســتگاه ها تأکید 
نموده و خواستار افزایش این تعامالت بین دستگاهى 

در تعریف پروژه هاى مشترك شد. 

شارژ اصفهان کارت در 50 نقطه
مدیر دفتر اصفهان کارت و مدیر پروژه سامانه هوشمند 
تاکسى شهردارى اصفهان گفت:با توجه به شروع سال 
تحصیلى جدید و همچنین درخواســت شهروندان، 
50 نقطه موقت در سطح شــهر به شبکه توزیع شارژ 

اصفهان کارت اضافه شده است.
 فرهاد گلى با اشــاره به اینکه 50 نقطه براى شــارژ 
اصفهان کارت در اصفهان در حال فعالیت هســتند، 
عنوان کرد: این طرح به منظور تســهیل در خدمات 
حمل و نقل شــهرى توسط شــهردارى اصفهان و 
خدمت رسانى به شــهروندان و دانش آموزان انجام 

شده است.

دومین گاه هم به پایان رسید
آیین اختتامیه گاه دوم از جشــنواره داســتان فصلى 
چهارگاه بــا حضور برگزیــدگان، اســاتید ادبیات و 
داســتان وهمچنین جمعى از عالقه مندان در سالن 

همایش هاى کتابخانه مرکزى شهردارى برگزار شد.

جمع آورى 
متکدیان و دستفروشان

مدیر منطقه 8 شــهردارى اصفهان گفت: متکدیان و 
دستفروشان از سطح منطقه 8 جمع آورى شدند.

 عباسعلى نصوحى با اشاره به اینکه ده خودروى دوره 
گرد طبق قانون 55 شهردارى ها از منطقه جمع آورى 
شده اند، افزود: صنوفى که باعث ایجاد سد معبر شده 
بودند جمع آورى شده و اجناســى که در محل تردد 
شهروندان قرار داشــت به انبار شهردارى انتقال داده 

شد.

همایش سراسري دندانپزشکی 
کودکان برگزار می شود

پانزدهمین همایش سراســري انجمن دندانپزشکی 
کودکان ایران به همت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در روزهــاي 12، 13و 14 آبــان ماه امســال برگزار 

می شود. 
جعفرزاده دبیر اجرایی پانزدهمین همایش سراسري 
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران گفت: این همایش 
براي اولین بار اســت که در اصفهان و بــه میزبانی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. 

 مقابله با آنفلوآنزاى پرندگان
معاون ســالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفت: همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان، پس 
از اجراى مرحله اول طرح ملى مقابلــه با آنفلوآنزاى 
پرندگان، از دیروز مرحله دوم طرح در استان اصفهان 

اجرا شد.
 محمد کشتکار گفت: کاهش شیوع و بروز این بیمارى 
در مراکز تولید و پرورش ماکیان، کشــف کانون هاى 
احتمال خطر براى تیپ هاى جدید و غیربومى، کنترل 
و کاهش میزان تلفات ناشى از بیمارى و افزایش بهره 
بردارى در صنعت طیور کشــور از مهمترین اهداف 

اجراى این طرح است.

شهردار اصفهان شــامگاه جمعه در نشست هم اندیشى 
رفع مشکالت ســازندگان مســکن، اظهار داشت: اگر 
مى خواهیم شهر توسعه پیدا کند باید همه با هم باشیم و 

دنبال این باشیم که چه کار باید کرد.
به گزارش فــارس، مهدى جمالى نــژاد ادامه داد: براى 
توسعه شهر اصفهان در این زمان هر کارى را مى توانیم 
باید انجام دهیم، شاید بتوان گفت اکثر سرمایه گذاران 
باالى هزار میلیارد تومان اصفهانى هستند اما مى گویند از 
فعالیت در اصفهان مى ترسیم، این نیاز احساس مى شود 

که همه با هم یکى شده و این طلسم را بشکنیم.
وى گفت: اگــر فقط بخواهیم روى بودجه شــهردارى 

حساب کنیم شهر توسعه پیدا نخواهد کرد.
جمالى نژاد با اشــاره به اینکه باید ساز و کار شفاف شود 
و قرار نیســت تعداد و ارقام متفاوت باشد، تصریح کرد: 
قرار نیست ریالى اضافى از کسى گرفته شود و چه دلیلى 
دارد که محاسباتى را داشته باشیم که تمام زحمات یک 

دستگاه مانند شهردارى از بین برود.
شهردار اصفهان در پایان با اشاره به اینکه بیکارى در شهر 
بیداد مى کند، تأکید کرد: نهضت تشــکیل سرمایه هاى 
محلى باید در اصفهان شــکل بگیرد و این کار سختى 
نیســت و نه تنها بازار اصفهان بلکه بازار کشــور را هم 

مى توان تغییر داد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان گفت: 
در این استان بیش از هفت هزار نیروى مردمى امر به معرف 

و نهى از منکر ساماندهى شده اند.
حجت االسالم و المسلمین احمد عبدا...نژاد بیان داشت: در 
استان اصفهان 24 ستاد و 89 شوراى امر به معروف و نهى 

از منکر وجود دارد.
وى ادامه داد: در شــهر اصفهان در حدود دو هزار نیروى 
مردمى و در کل اســتان، هفت هزار نیروى مردمى امر به 

معروف و نهى از منکر ساماندهى شده اند.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
به برنامه ریزى جهت برگزارى مراســم تجلیل از آمران 

به معروف و ناهیان از منکر اشــاره کرد و افزود: در هفته 
اول محرم، مانور تذکر لسانى در ســطح شهر اصفهان و 

شهرستان هاى استان برگزار خواهد شد.
وى به تشکیل شــوراى امر به معروف و نهى از منکر در 
مساجد استان اشاره کرد و گفت: یکى از اهداف عزادارى ها 
آشنایى مردم با معارف دینى است که امر به معروف و نهى 

از منکر نیز یکى از این موارد است.
حجت االسالم و المسلمین عبدا... نژاد خواستار ارائه مطالب 
مستند و دورى از خرافات توسط هیئت هاى مذهبى شد و 
گفت: ماه محرم فرصت خوبى جهت افزایش بصیرت مردم 

است.

سرمایه هاى خرد 
در اصفهان تجمیع شود

مانور تذکر لسانى همزمان با 
محرم در سطح شهر

امنیت پایدار از نان شب 
واجب تر است

در مراسم صبحگاه مشترك نیروهاى نظامى و انتظامى عنوان شد

مسافران چادگانى 
بیمه نمى شوند

ساختار نظام مهندسى 
اصالح مى شود

نصب کنتور گاز 
رایگان است

سرپرست فرماندارى چادگان گفت: مسافران شهرستان 
چادگان که قصد عزیمت به مرکز استان را دارند، به علت 
نبود پایانه مســافربرى در این شهرستان، از بیمه مسافر 

محروم هستند.
مهدى اسدپور اظهار داشــت: یکى از مشکالت بزرگ 
شهرســتان چادگان نداشــتن یک پایانه مســافربرى 
اســت که به همین دلیل، جمعیت 35 هزار نفرى مردم 
شهرستان از وسایلى براى مسافرت به شهرهایى مانند 
اصفهان استفاده مى کنند که حتى صاحبان این وسایل 
حاضر به تکمیل فرم صورت بیمه اى براى مســافران 

نیستند.
وى افزود: روزانه 30 مینى بوس از چادگان به سمت شهر 
اصفهان حرکت مى کند که دارندگان فقط 9 مینى بوس 
صورت وضعیت بیمه اى را براى مســافران خود تکمیل 

مى کنند.
سرپرست فرماندارى چادگان، گفت: شهردارى چادگان 
آمادگى دارد زمین مورد نیاز براى احداث پایانه را در اختیار 
بگذارد، چراکه شهرستان چادگان روزانه  مسافران زیادى 

را براى سفر به مرکز استان دارد.

«پل کله» نام پلى بــر روى زاینــده رود در نزدیکى 
روستاى پل کله در اســتان اصفهان است و ارتباط دو 
روستاى نوگوران و مدیسه را بر قرار مى کند. این پل از 
آثار تاریخى است و قدمت آن به پیش از دوران صفویه 

بر مى گردد. 
 این پــل که در شهرســتان لنجــان و 35 کیلومترى 
جنوب غربى شــهر اصفهان واقع شــده است، داراى 
98 متر طول، شش متر عرض و 11 دهانه است که از 

مصالح آجر، ســنگ و ســاروج ســاخته شــده و به 
علــت وجود باغ هــا و بیشــه زارهاى اطــراف آن از 
تفرجــگاه هاى مــردم اصفهان و مســافران عبورى 

است.
 در روزگار صفوى که دوران عظمت و شکوه اصفهان 
بود، شــاه عباس صفوى اقدام به نوسازى راه ارتباطى 
کهن بین بختیارى و خوزستان کرده و در جهت سهولت 
حمل و نقل و هموار کردن راه قدیمى لنجان پلى جدید 

در حاشیه شمالى زاینده رود ایجاد کرد که به سوى غرب 
اصفهان بود، این راه هموار پلى است که بر روى زاینده 
رود و در مجاورت روستاهاى نوگران و مدیسه قرار دارد 
و در ابتدا «پل قلعه» نام داشت ولى به تدریج تحت تأثیر 
گویش رایج این مردمان پل کله خوانده شــد ولى در 
حال حاضر این پل، محل عبور و مرور خودروهاست(!) 
و تخریــب، این پــل قدیمــى زاینــده رود را تهدید 

مى کند.

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
گفت: سازمان نظام مهندسى در حال تعریف فرآیندهاى 
الکترونیکى و کوتاه براى اصالح ساختار این سازمان است.

على زهتاب اظهار داشت: تمامى دریافت ها در این سازمان 
تقسیط شده و فرآیند ها نیز کوتاه و الکترونیکى است.

وى افزود: با اجراى این فرآیندها، در آینده نیازى به حضور 
مراجعان در سازمان نظام مهندسى نخواهد بود.

رئیس نظام مهندسى ساختمان اســتان اصفهان اظهار 
داشت: برندسازى در حوزه ساخت و ساز در دستور کار بوده 
و به همین منظور ساختار نظام مهندسى به خصوص در 

بخش ادارى در حال اصالح است.
وى ادامه داد: در حال حاضر بســیارى از مسائل همچون 
مبحث 17ساختمان(لوله کشــى گاز طبیعى با فشاریک 
چهارم پوند بر اینچ مربع) که به بسیارى از دستگاه ها مرتبط 

است در این سازمان بررسى مى شود.
زهتاب خاطرنشــان کرد: اســتان اصفهــان گواهینامه 
سبز ســاختمان در خصوص ساخت و ســاز را در صدد 
اجرا دارد که در مرحله اول در شــهر کاشان کلید خورده

 است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: نصب کنتور 
گاز در ساختمان ها به صورت رایگان انجام مى شود.

مصطفى علوى اظهارداشت: وظیفه این شرکت، تأمین 
گاز مستمر و ایمن، فروش و خدمات پس از فروش آن 

در کل کشور است.
وى افزود: این شرکت بســیارى از فعالیت هاى خود را 
به پیمانکاران واگذار کرده و اگر مشــکلى وجود داشته 
باشد تالش مى شود با اعالم آن به مجموعه مدیریت، 

تسهیل شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: این 
شــرکت هیچگونه دخالت بر شبکه سازى و لوله کشى 
گاز در ســاختمان هاى مســکونى، ادارى و تجارى بر 

عهده ندارد.
وى ادامه داد: از سال 81 کلیه این موارد به سازمان نظام 
مهندسى واگذار شده و این شرکت تنها عهده دار نصب 

کنتور و رگالتور گاز است.
علوى خاطرنشان کرد: این شرکت هیچگونه ارتباطى با 
اتحادیه لوله کشان گاز نداشته و تمامى خدمات نصب و 

راه اندازى کنتور کامًال رایگان است.

دانشگاه هاى اصفهان و سئول 
یادداشت تفاهم امضا کردند

سایه تخریب بر سر پل قدیمى زاینده رود

دانشــگاه هاى «اصفهــان» و «ســئول» کــره جنوبى یادداشــت تفاهمــى با هدف بسترســازى 
مناســب براى فعالیــت علمى و آموزشــى و انتقــال آخرین دســتاوردهاى علمى و پژوهشــى امضا 

کردند.
در مراســم امضاى این یادداشــت تفاهم که به امضاى هوشــنگ طالبى رئیس دانشــگاه اصفهان و 
«سونگ نوك این»رئیس دانشگاه سئول رســید، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى کشورمان نیز حضور 

داشت.
بر اساس این تفاهمنامه، دو مرکز دانشگاهى توافق کردند که همکارى هاى خود را در زمینه تبادل دانشجو 
و اســتاد افزایش دهند و نســبت به برگزارى کنفرانس ها، همایش ها و نیز انجام طرح هاى تحقیقاتى 

مشترك مبادرت ورزند.
اعطاى بورسیه تحصیلى، ایجاد کرســى زبان و ادبیات در دانشــگاه هاى یکدیگر، ایجاد فرصت هاى 
مطالعاتى، برگزارى نمایشگاه هاى مشترك علمى، تحقیقاتى و فناورى، از دیگر موارد مورد تأکید طرفین 

در توافقنامه یاد شده است.
همچنین پس از امضاى این یادداشــت تفاهم، دو طــرف دیدگاه هاى خــود را در خصوص چگونگى 
گسترش همکارى هاى علمى و پژوهشــى به ویژه در زمینه تحقیقاتى اعالم کردند و با تأکید بر تقویت 
هر چه بیشــتر تعامالت، خواستار تبادل تجربیات دو کشــور در خصوص طرح هاى پژوهشى و فناورى 

شدند.

,,

سیاست 
دشمنان، 
ناامنى سیاسى، 
فرهنگى و 
اخالقى است 
که از سوى 
قدرت هاى 
مداخله گر و 
متجاوز در جهان 
اعمال مى شود 
و ملت ایران 
تصمیم گرفته 
اراده خود را 
در اداره کشور 
ایفا کند و در 
این راستا 
نیروى انتظامى 
سهم خود را 
مى شناسد و 
به خوبى ایفا  
مى کند

ساسان اکبرزاده
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راه اندازى یک واحد تولید 
روغن خوراکى در میمه

واحد تولید روغن هاى خوراکى در روسـتاى حسـن 
ربـاط میمـه توسـط یک شـرکت دانـش بنیـان راه 

اندازى شد.
مدیر تولیـد این واحد دانـش بنیان گفـت: این واحد 
تولیدى در زمینى به مساحت دو هزار و 600 مترمربع 

و پس از یکسال به بهره بردارى رسید.
پژمان چرمدوز، هزینه انجام شده براى ساخت و راه 
اندازى این واحد تولیدى را شش میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: 25 درصد این اعتبـار از محل اعتبارات 
تجـارى سـازى معاونـت علمـى و فناورى ریاسـت 

جمهورى تأمین شده است. 

آغاز به کار جشنواره انگور 
در تیران

سومین جشنواره فرهنگى انگور در ا شهرستان تیران 
و کرون آغاز به کار کرد.

معاون فرماندار تیـران و کرون گفت: این جشـنواره 
به مدت دو روز در شهر تیران برگزار و در جریان آن، 
فواید انگور و خواص فرآورده هاى آن مانند شـیره و 
سـرکه در قالب برنامه هاى فرهنگى و هنرى تبیین 

مى شود.
عبـدا... بنهـرى تصریـح کـرد: محصول مهـم این 
شهرسـتان، انگـور اسـت کـه از نظـر طعم با سـایر 
انگورهـاى کشـور متفـاوت اسـت و باید بـراى آن 

برندسازى شود.

برنامه هاى نیروى انتظامى 
در اردستان

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اردسـتان از اجـراى
60 برنامـه ویـژه هفتـه نیـروى انتظامـى در ایـن 

شهرستان خبر داد.
سـرهنگ رحمـت ا... مهرانفـر تصریـح کـرد: ایـن 
برنامه ها شـامل برگـزارى کالس هاى آموزشـى، 
فرهنگى، دینى ، اجتماعى و امنیتى است و نیز اجراى 
رژه یگان هاى موتورى در سـطح شهرسـتان را نیز 

خواهیم داشت.

افتتاح مرکز کار و 
گفتار درمانى در گلپایگان

نخسـتین مرکز کاردرمانى و گفتـار درمانى جمعیت 
هالل احمر شهرستان گلپایگان افتتاح شد.

رئیـس جمعیت هـالل احمـر شهرسـتان گلپایگان 
گفت: این مرکز با عنوان « شـهداى امداد گر هالل 
احمر گلپایگان» با کمک ده میلیون تومانى داوطلبان 
خّیر ایـن جمعیت در محـل ایـن اداره تجهیـز و راه 

اندازى شد.
حمیدرضـا کریمیـان افـزود: بـراى رفـاه مـردم به 
خصوص نیازمندان، تعرفه ارائه خدمـات درمانى در 
این مرکز بـه مراجعه کننـدگان از تعرفه هاى بخش 

خصوصى کمتر است.

آیین قالیشویان 
در اردهال برگزار شد

آیین سـنتى مذهبى قالیشـویان با حضـور عزاداران 
حضرت سـلطانعلى بن امام محمد باقر (ع) در مشهد 

اردهال کاشان برگزار شد.
در این آیین هزاران تن از شیفتگان خاندان عصمت 
و طهارت حضور داشته و بر پایه رسمى دیرین، اقدام 
به عزادارى پر شور و با شکوهى کردند. در این مراسم 
پـس از قرائت قـرآن کریـم، مداحـى و سـینه زنى، 
حجت االسـالم والمسـلمین سـید ابراهیم رئیسى، 
تولیت آسـتان قـدس رضوى در سـخنانى بـه تبین 

شخصیت فرزند امام محمد باقر (ع) پرداخت.
بر اساس اسـناد، شـهادت فرزند حضرت امام محمد 
باقر (ع) در روز 27 جمادى الثانى سـال 116 هجرى 
قمرى مصادف با ماه مهر، 55 سال پس از واقعه کربال 
رخ داده و به همین علت هر سال آیین سنتى مذهبى 
قالیشـویان فیـن کاشـان در دومیـن جمعـه مهر در 

مشهد اردهال کاشان برگزار مى شود.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: حرکت و فعالیــت هیئت ها و 
گروه هاى مذهبى براى برگــزارى آیین هاى عزادارى 
در ایام محرم به ویژه در خیابان هاى شــهر، نباید باعث 

ترافیک و مخل آسایش مردم شود.
رسول زرگرپور اضافه کرد: مسیرهاى خاصى باید براى 
برگزارى آیین ها و مراسم هاى مذهبى در نظر گرفته شود 
و حرکت هیئت هاى مذهبى نباید باعث سلب آرامش و 

ایجاد مشکل براى شهروندان شود.
وى با اشــاره به اینکه هیئت یعنى تشکلى که انضباط و 
چارچوب دارد و از تجربه چندین دهه برخوردار اســت، 
افزود: دیدن نظم و انضباط هیئت هاى باسابقه لذتبخش 

است و برهمین اساس نیز مسئوالن هیئت ها باید نظارت 
کامل را داشته باشــند تا برنامه ها با انضباط خاص خود 

برگزارشود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه هیئــت هاى مذهبى 
نباید تقدس خود را با ورود به سیاســى کارى از دســت 
بدهند، بیان داشت: حفظ قداســت هیئت هاى مذهبى 
با عدم ورود به دســته بنــدى ها و جنــاح بندى هاى 
سیاسى حائز اهمیت است و مردم با حضور در آیین ها و 
مراســم هاى مذهبى انتظار دارند که ایــن آیین ها و 
مراسم ها بدون حاشیه و در راستاى اهداف ائمه اطهار (ع) 

باشد.

نماینده   مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورا ى 
اسالمى با اشاره به طرح احداث مخزن نمکى ذخیره  گاز 
نصرآباد عنوان کرد: در این طرح در مخزنى که در عمق 
600 مترى زیر زمین قــرار دارد، گاز ذخیره و در مواقع 
بحرانى براى تأمین نیاز مناطق شمالى کشور به شبکه  

توزیع گاز شهرى تزریق مى شود.
جواد ساداتى نژاد، فناورى مورد استفاده براى ساخت این 
مخزن را بسیار پیشرفته توصیف کرد و گفت: قرار است 
با استخراج نمک به صورت انحاللى، مخزنى ایجاد شود 

که توانایى حفظ گاز را در خود داشته باشد.
و ى با بیــان اینکه اجراى این طــرح در زمان حاضر در 

مراحل انجام تحقیقات قرار دارد، خاطر نشان کرد: هم 
اکنون دکلى در منطقه احداث شــده است تا براى انجام 

تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده  کاشــان و آران و بیدگل در خانه ملت، این طرح 
را یک طرح ملى معرفى کرد که شــرکت ملى گاز ایران 

متولى آن است.
ســاداتى نژاد تحقق این طرح را زمینه ساز ورود صنایع 
پتروشیمى به این شهرستان عنوان کرد و افزود: در فاز 
اول طرح ذخیرسازى گاز، حجمى بالغ بر یک میلیارد و در 
فاز دوم آن بیش از چهار میلیارد متر مکعب ذخیره گازى 

در نظر گرفته شده است.

ذخیره گازدر دریاچه نمک 
آران و بیدگل 

هیئت هاى مذهبى 
مخل آسایش مردم نشوند

در آســتانه ماه محــرم، گردهمایى هیئــات مذهبى 
شــهر اصفهان همچون سال هاى گذشــته به همت 
اداره کل تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان با حضور 
گسترده مسئوالن هیئات مذهبى و جمعى از مسئوالن 
دستگاه هاى اجرایى استان، در خیمه گلستان شهداى 
اصفهان با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود 

پرافتخار جمهورى اسالمى ایران برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان در این مراسم 
نکاتى را یادآور شــد و گفت: پرهیز از جــدال و تفرقه، 
رعایت مقررات عمومى، عدم اختالل در نظم عمومى، 
توجه ویژه به برپایى مراسم عزادارى به صورت یکپارچه 
و... باید در مراسم عزادارى امام حســین (ع) از سوى 

هیئات مذهبى مدنظر باشد. 
حجت االسالم والمســلمین رحمت ا... اروجى افزود: 
آوردگاه عظیــم ســوگوارى امام حســین (ع) یکى از 
پارامترهاى مهم در عزادارى هاست و با سیاسى کارى 
نباید قداست هیئات ازبین برود و در هیئات همواره باید 
بصیرت شناسى و دشمن شناسى وجود داشته باشد. این 
در حالى است که هیئات مذهبى نباید کارکرد سیاسى 

خود را هم از دست بدهند. 
وى خطاب به رؤســاى هیئات مذهبى شهر اصفهان 
گفت: باید شکرگزار نعمت وجودى خود باشید که مدال 
نوکرى و خدمتگزارى به اهــل بیت(ع) را دارید چرا که 

این مدال بسیار ارزشمندى است. 
■■■

در ادامه فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان با تبریک 
فرارسیدن هفته نیروى انتظامى گفت: شعار ناجا امسال 
«همه با هم براى آرامش و امنیت» است و امروز اهمیت 
فرهنگ امنیت و آرامش برکسى پوشیده نیست و امور 

امنیتى مرهون زحمات همه اقشار مى باشد. 
ســردار عبدالرضا آقاخانى افزود: امروز نیروى انتظامى 
خط شــکن ناهنجــارى ها، برخــورد با زشــتى ها و 

پلیدى ها بوده و با تهدیدات ســناریو دشمن،ما شاهد 
توطئه هاى داخلى و خارجى هســتیم که یکى از آنها 
جنگ نرم و فرهنگى است که تهدیدى آرام  اما تأثیرگذار 
در فرهنگ مى تواند باشد. و این مى طلبد تا مسئوالن و 

مردم هوشیارى مضاعف داشته باشند. 
وى تقدیم بیش از 23 هزار شــهید توســط اســتان 
اصفهان را یکى از ویژگى هاى این استان و نمونه اى از 
درخشندگى مردم دانست و گفت: باید در جبهه فرهنگى 
دشمن ایستاد و سنگرهاى فرهنگى را تقویت کرد و در 
این میان، مجالس عزادارى امام حســین (ع)، محافل 
حسینى و والیى، قوى ترین سنگر در مقابله با دشمن 
خواهد بود و محرم و صفر نیز فرصت مناسبى است که 

باید از آن بهره گرفت. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان خطــاب به هیئات 
مذهبى مى گوید: ســنگرهاى فرهنگى، اشاعه دهنده 
فرهنگ ناب اســالم اســت که طالیه دار آن شــما 

هستید. 
سردار آقاخانى پلیس را مجموعه اى هیئتى اعالم کرد و 
گفت: نیروى انتظامى در کنار هیئات مذهبى براى هرچه 
باشکوه تر برگزار کردن مراسم عزادارى امام حسین (ع) 
در محرم و صفر، آمادگى کامــل دارد و 100 درصد در 

اختیار هیئات مذهبى خواهد بود. 
وى ماه هاى محرم و صفر را برکــت مأموریت پلیس 
دانست و گفت: محرم و صفر اولویت مأموریت نیروى 
انتظامى استان اصفهان بوده و این همکارى دوسویه بین 

نیروى انتظامى و هیئات مذهبى است. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان از حضور همیاران پلیس 
محرم خبر داد و گفت: بــا وجود همیاران پلیس محرم، 
سال گذشــته حتى یک مورد تخلف از هیئات مذهبى 

مشاهده نشد که امید است امسال نیز اینگونه باشد. 
ســردار آقاخانى بر رعایت ایمنى، عدم مسدود کردن 
خیابان ها، کنترل محل طبخ غذا، نظارت بر پارکینگ ها،
رعایت ساعات تعیین شــده براى عزادارى و... از سوى 

هیئات مذهبى شــهر اصفهان تأکید کــرد و گفت: در 
مجموع به کورى چشم دشمنان، امسال عزادارى ها با 

عظمت در استان برگزار مى شود. 
■■■

یکى از اســاتید حوزه علمیه قم هم بــه عنوان میهمان 
ویژه این مراسم به احترام مردم به قرآن و مکتب عاشورا 
اشاره کرد و گفت: برخورد تبرك جویانه با قرآن و مکتب 
امام حسین (ع) و فقط براى شفا انکارپذیر نیست اما باید 
براى کشف مفاهیم قرآن و عزادارى هاى امام حسین (ع)، 
برخورد علمى و رشد اخالقى هم مدنظر قرار گیرد. و اگر 
امروز مثًال آمار طالق افزایش یافته بخاطر آن است که ما 
در مجالس امام حسین (ع) از اخالق دینى نمى گوییم و 
برخورد ما تبرك جویانه بوده است. بنابراین مجالس امام 

حسین (ع) باید مجالس فرهنگى شود. 
حجت االسالم والمسلمین حسن عرفان افزود: از هیئات 

مذهبى باید استفاده علمى و اخالقى کرد. 
وى ادامــه داد: علــت اصلــى عظمــت و جاودانگى 
دانشگاه کربال، اخالص بود که انجام کار براى رضاى 

خداست. 
حجت االسالم والمســلمین عرفان خطاب به رؤساى 
هیئات مذهبى شهر اصفهان گفت: دنبال شعار و کسب 

افتخاربراى نام خود نباشید، تا خداوند به کارتان جلوه دهد 
و براى شاخص بودن هیئت خود، اخالص داشته باشید. 

■■■
دبیر ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى 
فرهنگى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان هم 
به نصف جهان گفت: این گردهمایى با هدف آموزش 
و توجیه و تبیین سیاســت هاى ستاد ساماندهى شئون 
فرهنگى در مناسبت هاى فرهنگى به هیئات مذهبى 

همه ساله برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایى ترویج اقتصاد 
مقاومتى، جهاد کبیر، استکبارستیزى و انقالبیگرى را از 
سیاست هاى جلسات مذهبى برشمرد و گفت: در این 
راستا، دستورالعمل هایى از سوى این ستاد در موضوعات 
مختلف تدوین و در اختیار هیئات مذهبى شهر اصفهان 

قرار داده شده است. 
حجت االســالم والمســلمین بابایى گفت: بر اساس 
هماهنگى هاى انجام شــده، قرار است هیئات مذهبى 
براى شروع زمان عزادارى با سازمان تبلیغات، نیروى 
انتظامى و فرماندارى هماهنگى کرده در محرم ساعت 
23، ســاعت پایان کار هیئات مذهبى است. وى گفت: 
هیئات مذهبى باید از آوردن احشام خوددارى کنند، از 

مسائل اخالقى وحدت شــکن جامعه اسالمى، پرهیز 
نمایند، در دعوت از مداحان و ســخنرانان مواظب فتنه 
تکفیرى ها و شــیعه انگلیسى ها باشــند. مخل نظم و 
ترافیک شهر نشوند، از بدعت و خرافات بپرهیزند و اشعار 
غلوآمیز و بى محتوا را به کار نبرند و مداحان اهل بیت(ع) 

از اشعار و موسیقى غیرشرعى، پرهیز کنند.
وى خاطرنشان کرد: هیئات مذهبى باید نسبت به ترویج 
فرهنگ اهل بیت(ع)، ارزش هاى نظام، دفاع مقدس و 
دفاع از جبهه مقاومت، اهتمام ویژه ورزند. با فقرا و ایتام 
و ساکنین محدوده هیئت مذهبى با اکرام رفتار کنند و 
در صورت امکان بتوانند مشکالت آنان را برطرف کنند. 
همچنین از اسراف و تبذیر در نذورات پرهیز کرده و در 
پذیرایى از عزاداران، اقتصاد مقاومتى و تولید داخلى را 

مورد توجه قرار دهند. 
حجت االسالم والمسلمین بابایى با بیان اینکه پنج هزار 
و 200 هیئت مذهبى مجوزدار در اصفهان داریم افزود: 
امسال براى اولین بار با هماهنگى شرکت توزیع برق، 
قرار است به هیئات مذهبى به صورت موقتى و رایگان 
انشعاب برق داده شده و کنترل برق هر هیئت در اختیار 
خود او باشد که در این راستا کتاب مدیریت مصرف برق 

نیز در اختیار هیئات مذهبى قرار داده شده است. 

توصیه مقامات استان 
به هیئات مذهبى 

در آستانه آغاز ماه محرم صورت گرفت

ساسان اکبرزاده

سرپرســت دفتر فناورى اطالعات، ارتباطات و امنیت استاندارى اصفهان در خصوص 
برگزارى بیست و دومین نمایشــگاه کامپیوتر و اتوماسیون ادارى همزمان با پنجمین 
جشنواره فروش رایانه و تجهیزات دیجیتال و نمایشگاه مخابرات در تاریخ 20 تا 24 آبان 
ماه، گفت: ادغام و برگزارى همزمان این ســه رویداد در کنار برگزارى بیست و دومین 
دوره نمایشگاه اتوکام با رویکرد ارائه موارد و محصوالت جدید در یک زمان و به صورت 

همزمان صورت پذیرفته است تا هم افزایى بهترى شکل گیرد.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان، سید حسن 
علوى اظهار داشت: نمایشگاه نمود توانمندى هاى استان و محل ارائه جدیدترین خدمات 

و محصوالت براى جذب سهم بازار و مشترى است. 
وى خاطرنشان کرد: نمایشگاه اتوکام، نمایشگاهى پر سابقه و درخشان است و بى شک 
آن دسته از بازدیدکنندگان که براى تفریح به محیط نمایشگاهى مى آیند را گروه هدف 
خود نمى داند بلکه هدف اصلى ایجاد ارتباطات اقتصادى و اطالع رسانى درباره تازه هاى 
فناورى اطالعات استان اصفهان به دیگر استان هاست که امیدواریم با برگزارى همزمان 

این سه رویداد، این هدف به خوبى محقق شود.
علوى با اشاره به اینکه نمایشــگاه هایى از نوع نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون ادارى، 
استانداردهاى خاص خود اعم از برنامه ریزى بازدید تورهاى نمایشگاهى از سایر استان 
ها و حتى سایر کشورها را دارد، گفت: هم اکنون به دلیل محدودیت هاى موجود در محل 
برگزارى نمایشگاه هاى اصفهان، امکان پیاده سازى این استانداردها به صورت کامل 
وجود ندارد با این حال در دوره هاى گذشته شاهد حضور بازدیدکنندگان زیادى از دیگر 

استان ها و چند هیئت خارجى بوده ایم.
وى اضافه کرد: در ســال 96 با بهره بردارى از فاز اول پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، 
انتظار مى رود که این استانداردها به درستى رعایت شده و از چارچوب سنتى فاصله بگیرد.

سرپرست دفتر فناورى اطالعات، ارتباطات و امنیت استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
براى برگزارى هرچه بهتر نمایشگاه اتوکام نیازسنجى صورت گرفته، افزود: براى جذب 
مشارکت کننده خارجى در این نمایشگاه، محدودیتى وجود نداشته و از آنجا که زمینه نیاز 
بعضى کشورها اعم از کشورهاى اروپایى و آسیایى به نرم افزارهاى ایرانى وجود دارد، باید 

فعالیت هاى نمایشگاهى را جدى تر گرفت.
وى ابراز امیدوارى کرد با توجه به سابقه طوالنى مدت نمایشگاه اتوکام اصفهان بتوان 
مشارکت کننده خارجى از کشورهایى جذب کرد که به دنبال اطالعات درست ترى از 
اقتصاد، فرهنگ، جامعه و توانمندى هاى ایران هستند. علوى با اشاره به تشکیل شوراى 
سیاستگذارى براى برگزارى این نمایشگاه گفت: از نمایشگاه هاى کامپیوتر که در سایر 
استان هاى کشور برگزار مى شود، بازدید به عمل آمده، ضعف ها و نقاط قوت این رویدادها 

شناسایى شده تا براى برگزارى هر چه بهتر نمایشگاه هاى اصفهان، مد نظر قرار گیرد.

هدف ادغام 3 رویداد در نمایشگاه اتوکام حمایت از تحصیل اصفهانى ها در آمریکا

روزنامه گاردین در گزارشى با اشاره به موزه جدید موسیقى 
اصفهان، آن را محلى براى نمایش ادوات موسیقى ایرانى 

معرفى کرد.
به گزارش ایسنا، گاردین نوشت: در یک خیابان سرسبز در 
محله قدیمى جلفا در اصفهان (مهم ترین شهر توریستى 
ایران)، به دور از میدان نقش جهان و بازار تاریخى معروف 

اصفهان، موزه جدید موسیقى به شما خوش آمد مى گوید.
این موزه کوچک که در واقع «نامه عاشقانه اى به میراث 
غنى موسیقایى ایران» است، چیزى بیش از چند ساز آویزان 
از دیوارهاست که در سال 2015 توسط مهرداد جیحونى و 
شهریار شکرانى، از موسیقیدانان بومى اصفهان برپا شد که 
نمایش دهنده بیش از 300 نمونه از آالت موسیقى از سراسر 
ایران است که ظاهر بســیارى از آنها با آنچه در نقاشى  و 
مینیاتورهاى قدیمى در محوطه هــاى تاریخى اصفهان 

مى بینیم تغییرى نکرده است.
در گزارش گاردین آمده است: کمانچه که از آن به عنوان 
پیشگام ابداع ساز ویولن یاد مى شود و تار که از قرار معلوم 

الهام بخش ساخت ســاز گیتار بوده، همراه مجموعه اى از 
طبل و دهل هاى ساخته شده از پوست حیوانات، فلوت یا نى، 
زنگوله هاى شترهاى کوچ نشینان و یک چنگ زیبا و باشکوه 
همگى از جمله مواردى هستند که در محفظه هاى نورانى و 
روى دیوارهاى سفید موزه موسیقى اصفهان در معرض دید 
قرار گرفته اند و توضیحاتى به زبان فارسى و انگلیسى براى 
هر کدام آورده شده و بازدیدکنندگان مى توانند برخى از این 
آالت موسیقى را که در مقایسه با سایر آن ها ارزش کمترى 

دارند در دست بگیرند و بنوازند.
بازدید از موزه موســیقى اصفهان با یک اجراى موسیقى 
کوچک و صمیمى موسیقى سنتى و اشعار فارسى توسط 
اساتید ایرانى براى هر گروه از توریست ها به پایان مى رسد.

این موزه در مدت زمان کمى که از بازگشــایى آن گذشته 
است، موفق به کسب دو جایزه شده که آخرین آن از سوى 
شوراى بین المللى موزه ها (ایکوم) به عنوان بهترین موزه 

خصوصى ایران شد.

رئیس دانشکده پزشکى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى اصفهان گفت: انجمن دانش آموختگان 
این دانشکده از دانشجویان پزشکى که تمایل به تحصیل 

در آمریکا دارند، حمایت مى کند.
محمد رضا صبرى در مراسم هفتادمین سالگرد تأسیس 
دانشکده پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار 
داشت: همزمان با گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس 
این دانشکده، انجمن دانش آموختگان دانشکده پزشکى 

نیز تأسیس شد.
وى بیان داشــت: این همایش بزرگ ترین گردهمایى 

کشور اســت که تمام دانش آموختگان این دانشکده از 
ورودى هاى ســال 1340 تــا 1388 در این گردهمایى 

حضور داشتند.
رئیس دانشکده پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
افزود: تعدادى از دانش آموختگان این دانشکده که خارج از 
کشور زندگى مى کنند در قالب این انجمن براى پرداخت 
هفت هزار دالر و حمایت مالى از دانشــجویان به منظور 

تحصیل در آمریکا اعالم آمادگى کرده اند.
وى بیان داشــت: در این گردهمایــى دو روزه، عملیات 
اجرایى طرح توسعه دانشکده پزشکى در زمینى به مساحت 

30 هزار متر مربع با زیربناى 24 هزار متر مربع آغاز شد.
صبرى گفت: دانشــکده پزشــکى اصفهــان داراى 9 
بیمارستان آموزشــى درمانى است و ســه هزار و 600 
دانشجو از جمله پزشکى عمومى، ارشد، رزیدنت بالینى، 
تخصصى و پیراپزشــکى، 470 عضو هیئت علمى، 32 
گروه آموزشى بالینى و 225 کارمند زیر مجموعه آن است.

وى اضافه کــرد: در این گردهمایــى از 24 نفر از دانش 
آموختگان سابق دانشکده که باالى 80 سال سن دارند، 
14 نفر از رؤساى قبلى دانشکده و خانواده هاى 14 شهید 

دانشکده پزشکى اصفهان تجلیل شد.

تمجید گاردین از 
موزه موسیقى اصفهان    

,,

نمایشگاه اتوکام، 
نمایشگاهى پر 
سابقه و درخشان 
است و بى شک 
آن دسته از 
بازدیدکنندگان 
که براى تفریح به 
محیط نمایشگاهى 
مى آیند را 
گروه هدف خود 
نمى داند بلکه 
هدف اصلى 
ایجاد ارتباطات 
اقتصادى و اطالع 
رسانى درباره 
تازه هاى فناورى 
اطالعات استان 
اصفهان به دیگر 
استان هاست
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ویترین

قیر رایگان، تحویل نشد
غالمرضا مجیــدى مدیرکل دفتــر برنامه ریزى و 
هماهنگى طرح هاى بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
گفت:با تعیین ســهمیه قیر رایگان بــراى اصالح و 
بهسازى راه هاى روستایى در بودجه سال 94، معابر 
دو هزار و 797 روستا آسفالت شد، این سهمیه درسال 
95 هم تمدید شد اما این سهمیه تحویل نشده است.

افزایش قیمت هر گیگ اینترنت
برخى اپراتورهاى تلفن همراه تغییراتى در بسته هاى 
اینترنتى خود اعمال کرده اند کــه روح و هدف کلى 
این تغییرات، افزایــش قیمت هر گیــگ اینترنت

 است.
در این تغییرات بسته هاى سابق با بسته هاى مشابهى 
با مقدار حجم کمتر جایگزین شده اند. تغییرات کلى 
این بسته ها به ســمت افزایش قیمت هر گیگابایت 
حجم اســت. براى مثال در حالى کــه پیش از این 
بسته هاى شش ماه 30 گیگى یک اپراتور 60 هزار 
تومان قیمت داشت اکنون این بسته با بسته جدیدى 
شامل 24 گیگ (12 گیگ روزانه و 12 گیگ شبانه) با 
قیمت 55 هزار تومان براى مدت شش ماه جایگزین 

شده است.
این تغییرات که در واقع به معناى گران تر شدن هر 
گیگ اینترنت در بســته هاى اینترنت موبایل برخى 
اپراتورهاست در حالى اعمال شــده که پیش از این 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت مصرف 

آزاد اینترنت موبایل را کاهش داده بود. 

به نظر مى رسد کش وقوس هاى افزایش قیمت سیمان 
که از ابتداى امسال در جریان بود در نیمه هاى مهرماه به 
پایان برسد، چرا که دبیر انجمن صنفى کارفرمایان صنعت 
ســیمان اعالم کرد که میزان افزایش قیمت سیمان در 

پانزدهم مهرماه به تصویب نخواهد رسید.
عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه شرایط براى افزایش 
قیمت ســیمان فراهم شده اســت، اظهارداشت: طرح 
تنظیم بازار ســیمان از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و 
خوشبختانه در انتهاى شش ماهه اول امسال تا 95 درصد 

به نتیجه رسید.
با وجود اینکــه پیش از این وى دربــاره افزایش قیمت 

ســیمان گفته بود که این افزایش بخاطر رکود موجود 
در بازار و عدم توانایى تولیدکنندگان براى پایین آوردن 
قیمت ها فعًال منتفى مى شــود اما در ادامه با اشــاره به 
وضعیت کنونى بازار سیمان، تصریح کرد: در شرایط فعلى 
بعد از گذشت هشت ماه از آغاز طرح، ما موفق شدیم تا 
عالوه بر ایجاد افزایش تحویل سیمان بتوانیم تخفیف ها 

را هم کاهش دهیم.
شیخان افزود: پیش از این تولیدکنندگان سیمان در حدود 
30 درصد در سطح کشــور به خریداران این محصول 
تخفیف مى دادند ولى هم اکنون مى توان گفت که تقریبًا 

تخفیف ها نزدیک به صفر است. 

به گفته  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، از سال جارى 
مزیت همه اســتان هاى کشــور در زمینه اشتغالزایى 

مطالعه و شناسایى شده است.
 على ربیعــى با بیان اینکه پیش بینى مى شــود رشــد 
اقتصادى تا پایان ســال به 5 درصد برســد، افزود: از 
ســال 1393 تا میانه ســال1394 در هفت اســتان به 
عنوان پایلوت، اقداماتى در حوزه شناسایى مزیت هاى 
اســتان صورت گرفت و از ســال 1395 در نظر داریم 
مزیت همه اســتان هاى کشــور مطالعه و شناســایى 

شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با اشاره به اینکه تاکنون 

مزیت هاى استانى در محصول زعفران خراسان جنوبى، 
ICT در کردستان و کفش در تبریز شناسایى شد، تصریح 

کرد: یکى از مهمترین موضوعات براى اشتغالزایى پایدار  
توجه به بخش هاى IT و  ICT است.

وى با اشاره به وجود دو هزار دستگاه رایانه، صد مربى در 
رشته IT و ICT و راه اندازى دوره هاى آموزشى  کسب و 
کار الکترونیک، افزود: هر چند سرمایه گذارى در حوزه 
IT و ICT در ســال اول براى چهار هزار اشتغالزایى  با 
دوهزار میلیارد تومان انجام مى شــود، اما همین تعداد 
شــغل را در ســال دوم مى توان با 50 میلیون تومان 

ایجاد کرد.

سیمان، نیمه مهرماه
 گران مى شود

شناسایى 
مزیت هاى شغلى استان ها

امروز تقاضا براى نیروى بیکار در سطح دیپلم و فوق دیپلم 
بیش از عرضه است و در سطح لیسانس و باالتر از آن افراد 

حاضر به انجام کارهاى غیر ادارى با حقوق اندك نیستند.
برغم تشویق خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندان، مشکل 
اصلى بیکارى در کشور، اشتغال فارغ التحصیالن داراى 
مدرك لیسانس به باالست که سیاستگذارى خاص خود 
را مى طلبــد و با توجه به حجم باالى بیکاران در کشــور 
الزم است سرمایه گذارى  مناسبى براى اشتغالزایى جوانان 
صورت گیرد و از فرصت پیش آمده پس از برجام براى حل 

مشکل بازار کار استفاده شود.
مدیرکل دفتر هدایت نیــروى کار و کاریابى هاى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى بــا تأیید این مطلب مى گوید: 
حجم ورود فارغ التحصیالن بیکار نسبت به بیکاران دیپلمه 
بسیار زیاد است و امروز نگاه بیشترجویندگان کار و فارغ 

التحصیالن، نگاه پشت میزنشینى  و ادارى است.
محمد اکبرنیا  افزود: بیشتر دانش آموختگان و کارجویان 
حاضر به فعالیت در محیط هاى عملیاتى یا کارهاى یدى 
نیســتند و کار ادارى را جســتجو مى کنند، عالوه بر این 
حداقل مزدى که بتوانند پس از اشــتغال به کار به دست 
بیاورند 812 هزار تومان است که طبعاً با توجه به هزینه هاى 

باالى زندگى رضایت خاطر آنها را فراهم نمى کند.
مدیرکل دفتر هدایت نیروى کار وزارت کار معتقد است که 
در سطوح تحصیلى دیپلم و فوق دیپلم و همچنین رده هاى 
پایین  تحصیلى، بین عرضه و تقاضاى نیروى کار تعادل 
به چشم مى خورد ولى بیشترین مشــکل مربوط به فارغ 

التحصیالن کارشناسى و سطوح باالتر است.
کارشناسان دلیل خوددارى کارجویان از پذیرش شغل هاى 
موجود را شکاف انتظارى میان توقعات دانش  آموختگان 
و واقعیات بازار کار و عدم تناســب میان منزلت اجتماعى 
به دســت آورده از دانشگاه با شــغل هاى موجود در بازار 

کار عنوان مى کنند. هرچند دالیل متعدد دیگرى از جمله 
دستمزد و عدم رضایت از شغل نیز در این زمینه تأثیرگذار 

است.
در همین راســتا یک مقام مســئول کارگرى، 75 درصد 
بیکاران را از قشر تحصیلکرده  مى داند که امیدى به یافتن 

شغل مناسب ندارند.
ابوالفضل فتح اللهى مى گویــد: بخش اعظمى از بیکاران 
کشور، فارغ التحصیالن دانشگاهى هستند که از آنها به 
عنوان کارجو نام برده مى شــود ولى به دلیل عدم تعادل 
میان عرضه و تقاضا در بازار کار از پیدا کردن شغل دلخواه 

و مناسب خود مأیوس و نا امید هستند.
نایب رئیس کانون عالى انجمن هــاى صنفى کارگران 
به دولت پیشــنهاد کرد که با آزاد کردن سپرده گذارى ها، 
زمینه توسعه سرمایه گذارى ها را فراهم و با هدایت منابع 
به بخش هاى تولیــد و صنعت و تقویت بخش خصوصى 

و بنگاه هاى کوچک، بازار کار را گــرم و جویندگان کار را 
دلگرم کند.

على اصالنى عضو کانون عالى شوراهاى اسالمى کار نیز 
از ضعف فرهنگ کار در کشور انتقاد کرد و مى گوید: امروز 
تعریف جوانان از شغل با چند سال قبل فرق کرده و ارزش 
کار در جامعه به حدى پایین آمده که فرزندان از گفتن شغل 

پدرانشان احساس خجالت مى کنند.
از نــگاه وى نباید ضعف سیاســت هاى اشــتغال را به 
گردن جوانــان انداخت، این ضعــف در برنامه ریزى ها و 
سیاستگذارى هایى اســت که در گذشته در دانشگاه ها به 
تناسب بازار کار صورت گرفته و دولت نباید این ضعف را 
به نیروى کار مرتبط کند و از آن ایراد بگیرد چون افراد بر 
اساس شرایط و برنامه ریزى هاى کشور و تعریف رشته هاى 

دانشگاهى به سمت عالیق خود رفته و تحصیل کرده اند.
اصالنى با ابراز نگرانى از عدم انطباق عرضه و تقاضا در بازار 
کار مى افزاید: نرخ بیکارى در میان اقشار تحصیلکرده ده 

برابر بیشتر از افرادى است که دیپلم یا زیر دیپلم هستند.
به اعتقاد وى، دارندگان مدارك دیپلم و پایین تر به راحتى 
هر شغلى را که پیشنهاد بدهند مى پذیرند و به سرعت وارد 
بازار کار مى شوند اما جوانانى که در مدارك باالتر تحصیل 
کرده و درس خوانده اند به سختى حاضر به انجام هر کارى 
مى شــوند به همین دلیل نرخ بیکارى در میان این افراد 

بیشتر است.
در حال حاضر بســیارى از شــغل هاى قدیمى در حال 
از بین رفتن اســت و فرهنگ کار در خصــوص این نوع 
مشاغل تضعیف شده اســت. انتظارى که جوانان از شغل 
مناسب دارند به ســطح توقعات آنها بستگى دارد و شاید 
اگر کرامت شــغل ها و عنوان آنها حفظ شــده بود امروز 
عدم تعادل میان عرضــه و تقاضا در بازار کار را شــاهد 

نبودیم.

چرا دیپلمه ها 
زودتر کار پیدا مى کنند؟

اجراییه
شــماره: 1059/87 ح2 -95/7/2 به موجب دادنامــه حضورى غیابى شــماره 1298 مورخ 87/11/30 
دادگاه شاهین شهر شعبه دوم حقوقى قطعیت یافته است محکوم علیه بابک سرلک فرزند باقر به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به حضوردر یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى انتقال قطعى خودرو 
سوارى پژو405 به شماره انتظامى 377 د11 ایران 43 بنام محکوم له احمد سلطانى زاده جزى فرزند مختار 
به نشانى:گز خیابان بعثت پالك 25 و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و دو هزارریال بابت هزینه ى دادرسى 
در حق محکوم له ضمنًا پرداخت هزینه هاى مربوط به اجرا بر عهده محکوم علیه مى باشد.محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به اســتناد ماده 34 قانون اجراي احکام مدنى بشرح ذیل اقدام نماید: 
1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد. 2- یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- 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. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده  لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائی خود داده به نحوي که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنجه اى 
از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز مى تواند به جاى محکوم علیه 
براى استیفاى محکوم به، مالى معرفى کند. عالوه بر موارد باال به موادى که از قانون اجراي احکام مدنی و 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 77/8/10 
که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م الف:828 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/07/346
اجراییه

شماره: 686/94 به موجب راي شــماره 43 تاریخ 95/2/6 حوزه 6 شــوراي حل اختالف شهرستان گز 
قطعیت یافته است محکوم علیها:  عباس احمدى به نشانی احمدى:گز نمایشگاه اتومبیل قائم- شعبانى نیا: 
مجهول المکان. محکوم است به: خوانده ردیف اول :محکوم به تهیه مقدمات انتقال و خوانده ردیف دوم 
محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال سند محضرى یک دستگاه 
خودروى پراید به شــماره انتظامى 143ب77 ایران81 و پرداخت یکصد و هفتاد و پنج  هزار ریال هزینه 
دادرسى در حق محکوم له: امید فرجى مورچگانى  فرزند سهراب به نشانى: شاهین شهر خ عارف  فرعى4 
غربى نبش  صیاد شیرازى پالك27 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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: 829 شعبه 6 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهرو میمه(مجتمع شماره یک)/7/347
ابالغ راى

شماره پرونده:919/94 شماره دادنامه: 474-473  -95/7/1 خواهان: آرش فردایى به نشانى: شاهین شهر 
خ فردوسى فرعى4 شــرقى پ 51 طبقه چهارم واحد8 .خواندگان:1- نیما فردوسیان به نشانى: شاهین 
شهر خ حافظ شمالى پالك 59 واحد 3،  2- مینا قریشى مجهول المکان. موضوع: تقاضاى الزام به تنظیم 
سند یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 199/13 ه 39 به انضمام هزینه دادرسى و مطلق خسارت قانونى.

گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در وقت مقرر در حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مینماید: راى شورا: در خصوص دادخواست آقاى آرش فردایى با وکالت خانم سولماز پرویزى به طرفیت 
خواندگان نیما فردوسیان ومینا قریشى به خواسته تقاضاى الزام به تنظیم سند یک دستگاه پراید به شماره 
انتظامى 199/13 ه 39 به انضمام هزینه دادرسى و مطلق خسارت قانونى بدین شرح که خواهان اظهار مى 
دارد یک دســتگاه خودرو از خوانده ردیف اول خریدارى نموده که به نام خوانده ردیف دوم مى باشد که با 
توجه به مراجعات مکرر خوانده ردیف اول اظهار مى دارد آدرس مالک اصلى خودرو را ندارد و امکان انتقال 
خودرو مقدور نمى باشد وخوانده ردیف اول اقدام به تقدیم جلب ثالث نموده است که خارج از موعد قانونى 
ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده ردیف اول در جلسه دادرسى حاضر گردیده و فروش خودرو را قبول 
نموده و اظهار مى دارد خودرو را درب بنگاه خریدارى کرده و به خواهان فروخته است مالک خودرو مقرر 
گردید خودرو را به نام ایشان انتقال دهد و لیکن بعد ازفروش خودرو با توجه به تذکرات مکررامتناع نمود و 
مجهول المکان گردیده است و على رغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نگردیده است. شورا پس از 
بررسى پرونده و اظهارات خواهان در جلسه مورخه 95/1/28 مبنى بر اینکه اظهار داشته است که< خودرو 
پراید به شماره انتظامى 199/13 ه 39 ایران 13 را در اسفند ماه سال 94 فروخته است و خوانده براى انتقال 
سند آن به اینجانب اقدامى ننموده است> که ثمن معامله نیز به خوانده انتقال یافته و خودرو و مورد خواسته 
در تصرف خواهان است لذا شرایط بیع حادث گردیده است وبه استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و مواد 
219 و 222 و 223 و 338 و 362 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال خودرو پراید 
به شماره انتظامى199/13 ه 39 صادر مى گردد و در خصوص هزینه دادرسى ومطلق خسارت قانونى به 
استناد ماده 512 و 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به  محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و مبلغ شصت و پنج هزار ریال هزینه ابطال تمبر و هزینه وکیل 
طبق تعرفه صادر مى گردد و براى جلب ثالث با عنایت به تقدیم دادخواســت آن در خارج ازموعد قانونى 
قرار عدم استماع صادر مى گردد.حکم صادره براى خوانده ردیف اول حضورى و براى خوانده ردیف دوم 
غیابى مى باشد حکم غیابى بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد و حکم حضورى بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر است.م الف:831 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/7/348
مزایده

شــماره مزایــده: 139504302132000010- 1395/07/06 به موجب پرونده اجرائى کالســه فوق 
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب کارخانه پالك ثبتى 4 و 3 فرعى مجزى شده از 7596 و 7192 فرعى 
از 125031 فرعى از 283  اصلى سفلى واقع در اردســتان جاده دره باغ بخش 17 ثبت اصفهان مورد ثبت 
صفحه 395 دفتر 275  امالك و مع الواسطه به شــرکت تعاونى گلرخ منتقل شده است، طبق سند رهنى 
شماره 8067 مورخه 1387/5/4 دفترخانه 167  اصفهان در قبال مبلغ 1525588493 ریال در رهن بانک 
صادرات اصفهان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 4/777/000/000 ریال ارزیابى شده و 
پالك فوق قا قدمت حدود 15 سال با پروانه ساخت خدماتى و صنعتى میباشد پالك فوق با عرصه 3870 
مترمربع که توسط یک دیوار در عرض به دو قسمت تقسیم شده و مستحدثات در قسمت جنوبى قرار دارد 
و قسمت شمالى به صورت زمین طبیعى با مســاحت 1290 مترمربع میباشد سالن تولید با مساحت 910 
مترمربع داراى دیوارهاى باربر در چهار ضلع و ستونهاى فلزى میانى و سقف طاق ضربى با ارتفاع 4/50 متر 

که در ضلع جنوبى با نماى اجر کارتونى و در اضالع دیگر نما سیمانى و با کف سازى از سنگ چینى کریستال 
میباشد درب ورودى سکوریت و راهرو به طول 12 متر و انبارهاى طرفین با بدنه سنگ چینى تا ارتفاع دو 
متر و سفیدکارى تا زیر سقف میباشد دفتر کار و ابدارخانه و ازمایشگاه بدنه تا 1/20 متر سنگ چینى و بقیه 
کاشى کارى تا زیر سقف و پنجره هاى الومینیومى و سالن تولید محصول شوینده که عمده تجهیزات در ان 
قرار دارد و تا ارتفاع دو متر سنگ چینى و بقیه سفیدکارى میباشد و سرویس بهداشتى و تعمیرگاه که تا دو متر 
سنگ چینى بدنه و بقیه سفیدکارى با پنجره و دربهاى فلزى میباشد و ساختمان نگهبانى و ادارى واقع در 
ورودى کارخانه شامل راهرو ابدارخانه تا اتاقک نگهبانى و یک حال و دفتر کار با مساحت حدود 60 مترمربع 
و دیوارهاى باربر و سقف تیرچه بلوك و نماى اجرى و ستوه داخلى سفیدکارى و ستوه و کف اشپزخانه کاشى 
کارى و کف اتاقها سنگ چینى و درب و پنجره هاى فلزى و اتاقهاى استراحت گاه و نمازخانه و سرویسهاى 
بهداشتى که در حد سفت کارى با سقف تیرچه بلوك و دیوارهاى باربر و دربهاى فلزى میباشد مساحت این 
اتاقها حدود 150 مترمربع میباشد محوطه سازى به مساحت تقریبى 1400 مترمربع قسمت شمالى ملک 
داراى محوطه سازى نمیباشد و دیوار محیطى کارخانه به صورت دیوار یک اجره با اجر پنج سانتى لفتون 
یک طرف نما با ارتفاع 2/10 متر که روى کرســى چینى 35 سانتى با ســنگ الشتر 40 سانتى اجرا شده 
است طول این دیوار 230 متر میباشد و داراى انشعاب اب و برق میباشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز 
چهرشنبه مورخ 1395/7/28 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از 
مبلغ 4/777/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن ملعوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 245  اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/7/409
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002004000227/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500587/2 شماره ابالغیه: 
139505102004002216 بدینوســیله به آقاي کورش نامدارى نیا به نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- 
خیابان گلخانه- کوچه فروردین- بن بست بنفشــه بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى 
فوق مورد شناسایى واقع نگردیده  ابالغ می گردد که برابر سند رهنى شماره 50513 مورخ 1394/02/31 
تنظیمى در دفترخانه شــماره 81  اصفهان، بستانکار شرکت پشــتیبانى امور دام کشور مبادرت به صدور 
اجرائیه کالســه 9500587 را نموده که برابر آن مبلغ چهل میلیارد ریال بدهکار مى باشــید که خسارت 
تاخیر تا روز پرداخت نیز طبق مفاد اســناد رهنى به آن اضافه مى گردد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراي 
مفاد اسناد رســمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و 
منتشر و پس از انتشــار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت ده روز 
مقرر در قانون اصالح مــاده 34  اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف مــاده 34 مکرر آن مصوب 
86/11/29 نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد 
وثیقه یک قطعه زمین پالك اصلى 138 پالك فرعى 342 واقع در قریه رز شهر آمل حوزه ثبتى آمل بخش 
9 و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى و با برگزارى مزایده نســبت به وصول 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شــد و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. 

م الف: 20419  اسدى اورگانى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/7/435
مزایده

در پرونــده کالســه 940119 ح 5  اجرایــى و بــه موجب دادنامــه صادره از شــعبه پنجــم حقوقی 
نجف آباد محکوم علیــه اجرایى خیرالهــى- احمد امید و مهــدى صالحى محکوم اســت به پرداخت 
5/610/400/000 ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینه هاى دادرســى و غیــره در حــق محکوم له 
و مبلــغ 240/690/000 ریال نیم عشــر دولتی در حــق صندوق دولت کــه از طریق اجــراي احکام 
مدنــى شهرســتان نجف آبــاد امــوال ذیل توقیــف و توســط کارشــناس رســمى دادگســتري

منتخب آقایــان صالحى- حیدرى- کتانــى- پورقیصرى- تدیــن- ذوالفقارى به شــرح ذیل ارزیابی 
گردیده اســت. ســهم االرث آقاى احمد امیــد از ملک به شــماره ثبتــى 1782/25 قطعــه 2 منزل 
مســکونى داراى 351/46 مترمربــع و 672/63 مترمربــع اعیانى در ســه طبقه به صورت مســکونى 
واقع در خ 17 شــهریور- انتهاى کوچه بنیاد مســکن کــه مبلــغ کل آن 9/627/000/000 ریال و نیز 
ســهم االرث وى از پالك ثبتى 373 قطعــه 3 به صورت یک قطعــه زمین بنایى واقــع در خ منتظرى

 شــمالى، خ خرم حــدود 368 مترمربع بــه ارزش 294/400/000 ریــال و نیز پــالك ثبتى 1559/5 
قطعه 1 بــه مســاحت 17/50 مترمربــع به صورت یــک باب مغــازه با کاربــرى تجارى بــا ارزش 
1/750/000/000 ریــال جنــب کوچه صفــا و نیز ســهم االرث از پالکهــاى ثبتــى 525/2 قطعه 
8 به متــراژ 622/8 مترمربع عرصه و اعیان ســه دهنــه مغازه به متــراژ 92/80 مترمربــع و 530 متر 
کارگاه بــا ارزش 6/326/000/000 ریال تعییــن گردد. که با توجــه به مراتب فــوق و عدم اعتراض 
طرفین نســبت به نظریــه کارشناســى، امــوال توقیــف شــده از طریق اجــراي احــکام حقوقی

 نجف آبــاد و در تاریــخ 95/7/24 ســاعت 11 صبــح و در همــان محل اجــراى احکام بــه فروش 
میرســد، برنده مزایده شــخصی اســت که از قیمــت کارشناســی باالتریــن قیمــت را انتخاب که 
بایســتى 10٪ آن را فی المجلس بــه حســاب 2171290354001 واریــز و چنانچه ظــرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقــی آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینــه به نفع صنــدوق دولت 
ضبط و مزایــده مجدداً تکــرار می گــردد. ضمنــاً  خریدار می توانــد ظرف پنــج روز قبــل از مزایده
 از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2148  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/7/458

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره:1151/95 -95/7/3 خواهان: علیرضا توکلى فیض آبادى ساکن اژیه خ امام.خوانده: محمدرضا 
باغبان- محدعلى مجهول المکان.خواســته: مطالبه.خواهان در تاریخ95/5/20 دادخواســتى بطرفیت 
خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارائه که تحت کالسه 215/95 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى 
براى روز چهارشنبه مورخ 95/8/19 ساعت 15 تعیین شــده است،لذا بنا به درخواست خواهان وبه استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر 
شورا و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد در غیر 
اینصورت شورا غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود.شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش  جلگه(مجتمع 

شماره یک)/7/462
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه:9510103764803020 شــماره پرونده: 9509983764800178 شــماره بایگانى 
شعبه: 950189 شــکات: عبدالرضا ومجتبى هر دو عبداللهى علیه متهم محمد هاشم زاده فرزند على به 
خواسته سرقت و ضرب و جرح عمدى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان بخش جلگه اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه دادگاه عمومى انقالب بخش جلگه اســتان اصفهان واقع در اصفهان بخش 

جلگه- شهرهرند- میدان سردار آقا بابایى ارجاع و به کالسه 9509983764800178 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1395/08/26 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شکات وبه تجویز ماده73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.دادگاه عمومى بخش جلگه  /7/464
ابالغ

شــماره ابالغیه:6480247 95101037  شــماره پرونــده: 9209983764801128 شــماره بایگانی 
شــعبه: 921172 پیروآگهــى هــاى منتشــره در جراید بدینوســیله بــه محکوم علیهم 1- شــهال 
علیپور آزاد فرزند اســدا...2- هوشــنگ آزاد فرزند اســدا... 3- بهادر پورآزاد فرزند اســدا... 4- همایون 
علیپورآزادى فرزند مسعود 5- امیراسعد پورآزاد فرزند اسدا... که مجهول المکان مى باشند ابالغ مى گردد

چون وفــق دادنامه شــماره9509973764800226 مــورخ 95/6/14 صــادره از شــعبه اول دادگاه 
عمومــى بخــش جلگــه در پرونــده هــاى شــماره 921172 و 921173 و921174 و921175 
محکومنــد به انتقال رســمى میزان شــش و چهار هفتم حبه و ســیصد و شــصت و پنج هــزارم حبه 
مشــاع از 18 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ اراضى کشــاورزى روستاى ســیچى(یک و دو هفتم 
حبه توســط شــهال و 365 هزارم حبه توســط همایون به انضمام حق الشــرب تابعه ویــک دوهفتم 
حبه توســط هوشــنگ و 4 حبه توســط امیــر اســعد و بهــادر) و پرداخــت مبلغ7/314/000ریال

(2/247/000 ) ریال توسط امیراسعد و بهادر و 2/225/000 ریال توسط هوشنگ و 1/629/000 ریال توسط 
شهال و1/213/000ریال توســط همایون) در حق محکوم له رمضان صادقى فرزند حسینعلى و پرداخت 
مبلغ10/950/000ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت ظرف ده روز ازانتشار این آگهى مهلت دارید 
نسبت به اجراى مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجراى احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه هاى اجرایى اقدام خواهد نمود.دادگاه عمومى بخش جلگه /7/465
فقدان سند مالکیت

103/95/1995/26آقاى میالد نوروزى به وکالت از آقاى على گل شیرازى فرزند محمدحسن و خانم اکرم 
رضایى فرزند محمد به شماره وکالت 20938 مورخ 93/2/22 دفترخانه 309 اصفهان به استناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخاننه 128 اصفهان رسما گواهى شده مدعى است چند 
مالکیت خود به شماره 80460105/الف را که میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 437/3952 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان(شاهین شهر) که در ص 199 دفتر 422 بنام على گل شیرازى و خانم اکرم 
رضایى(بالوسیه) ثبت و صادر وتسلیم گردیده به موجب ســند قطعى25622 -1387/10/22 دفترخانه 
128 اصفهان به نامبردگان انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده و طبق تبصره 5 ماده 
120آ.ق.ث به علت عدم استفاده سند مالکیت تقاضاى صدور سند المثنى نموده است که طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد  که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد 
خود باشد ازتاریخ انتشارآگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت  اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر وبه متقاضى تسلیم خواهد شد.م الف:   847صیادى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/7/339
اجراییه

شماره: 107/95 ش9 ح به موجب راي غیابى شــماره 307 تاریخ 95/4/3 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهرکه قطعیت یافته اســت محکوم علیها:1-جواد شاه نظرى فرزند عباس به نشانى: 
شاهین شهر خ انورى فرعى 2 غربى پالك22 واحد4. 2-ســجاد کیومرثى فرزند محمدکاظم به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال یک دستگاه خودرو پراید 
به شــماره انتظامى 392 ل23 ایران 43 به نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ56/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسى، هزینه عملیات اجرائى نیز به عهده محکوم علیهاست.مشخصات محکوم له:  فرهاد گرجى فرزند 
رضا به نشانى: شاهین شــهر خ عطار فرعى2 شــرقى پالك23 .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: 849 شعبه 9 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/7/340
ابالغ راي

شماره پرونده: 379/95 ش 4 ح شماره دادنامه: 505- 95/5/15 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف شاهین شــهر، خواهان: بانک انصار با نمایندگى ایت اله ابراهیمى به نشانى: اصفهان خ مطهرى 
ابتداى شمس ابادى با وکالت اصغر داورى دولت ابادى، خواندگان: براتعلى دشتیان پور و سارا بهارلو هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 150/000/000 ریال بصورت تضامنى بابت چک شماره 018587/ 
عهده بانک تجارت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله. گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشــکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي 
قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان بانک انصار با نمایندگى ایت اله ابراهیمى به نشانى: اصفهان خ 
مطهرى ابتداى شــمس ابادى با وکالت اصغر داورى دولت ابادى بطرفیت خواندگان براتعلى دشتیان پور 
و سارا بهارلو هر دو مجهول المکان به خواسته مطالبه 150/000/000 ریال بصورت تضامنى بابت چک 
شماره 018587/ عهده بانک تجارت با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله خواهان به استناد 
یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شــده مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال را تقدیم نموده نظر به 
دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده ردیف اول 
صادرکننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است و خوانده 
ردیف دوم تضمین کننده وجه چک بوده و در جلسه حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان دفاعى را بعمل 
نیاورده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت 
تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 قانون آئین دادرسى مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از 
تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. رأي 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 839 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/341

اجراییه
شــماره: 40/95 ش9 ح به موجب راي غیابى شــماره 35  تاریخ 95/1/3 حوزه 9 شــوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شــهرکه قطعیت یافته اســت محکوم علیها:1- ایرج بابادى فرزند ماندنى به نشانى 
مجهول المکان2- ابراهیم بادیه فرزند اسماعیل به نشانى:شاهین شهر- شهرك گلدیس فاز5 فرهنگیان 
پالك4 واحد4. محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ چک94/9/9 تا زمان وصول و مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه در حق خواهان، بانک انصار(با نمایندگى آقاى آیت اله ابراهیمى) با وکالت اصغر داورى دولت آبادى 
به نشانى: اصفهان خ مطهرى- ابتداى خ شمس آبادى مدیریت  شعب بانک انصار اصفهان. و پرداخت نیم 
عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیها ست.ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت 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: 838 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/7/342
گواهى حصر وراثت نامحدود 

شــماره: 253/95- 95/6/29 خانم غزل غفارى ششجوانى بشناسنامه شــماره 1272301672 باستناد 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 368/95 تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان مریم اسماعیلى بشناسنامه شماره 5 در تاریخ یکشنبه 13 آذر 1390 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارت است از: 1- غزل غفارى ششجوانى فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 1272301672نسبت 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: 809 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/344
مزایده

اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده 
کالسه 246/94 مدنى ش که به موجب آن آقاى صادق عرفانى فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 
7/493/600 ریال به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقاى محمدحسین 
ظفرقندى فرزند على و پرداخت مبلغ 350/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت با توجه به 
اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده فلذا اموال توقیفى را به شرح ذیل از طریق 
مزایده به فروش مى رســاند: دو عدد دوربین هن جى دا مارك 4860HD، و یک عدد دوربین هن جى 
دامارك HD 2780 یک عدد دوربین هن جى HD 401، یک عدد دى وى ار چهار کاناله چهار عدد ادابتور 
و کابلهاى مربوطه ارزیابى شده 5/000/000 ریال توقیفى در پارکینگ سایپا. متقاضیان خرید مى توانند 
در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شده مالحظه 
نمایند مال فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده یابد کل بهاى 
مزایده را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 95/7/24 ساعت 9:30 
صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان.م الف: 238  الیاسى مدیر 

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اردستان (مجتمع شماره یک)/7/221
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103623103845 شماره پرونده: 95099836233100299شماره بایگانی شعبه: 
950336 شاکى شرکت کشاورزى فجر اصفهان دادخواســتى به طرفیت متهم مجید ایوبى دهوارى به 
خواسته الزام فک پالك خودرو وانت تویوتا به شــماره انتظامى19 ق 146- ایران 23 تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى 
شهرستان اردستان واقع در اردســتان ارجاع و به کالسه95099836233100299 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1395/08/23 و ســاعت 09:30 تعیین شده اســت.به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههاى عمومــى و انقالب  در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 239 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان 

اردستان/7/220
ابالغ

شماره درخواست: 951046372310009 شماره پرونده: 9509983723100377 شماره بایگانى شعبه: 
950710 آگهى ابالغ جهت معرفى داور خواهان: ســارا اسدى فرزند اســکندر به نشانى: زیباشهر محله 
خولنجان خ اصلى کوچه شــهید رمضان جعفرى پ10، خوانده: حجت اله باباعلى فرزند نامدار به نشانى: 
مجهول المکان خواسته: طالق نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى بطرفیت خوانده فوق به خواسته طالق 
تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز 
دادگاه بدینوسیله به خوانده ابالغ میگردد ظرف یک هفته پس از نشر آگهى یک نفر از اقار ب متاهل خود را 
که حداقل سى سال سن داشته باشد و به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى آشنا باشد را به عنوان داور در 
پرونده شما که به کالسه 950710 ثبت شده است معرفى نماید. م الف: 95/433 شعبه اول دادگاه عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/7/291
اجراییه

شماره: 1283/94 - 95/6/18 به موجب راي شــماره 42 تاریخ 95/01/31 حوزه چهارم حقوقى شوراي 
حل اختالف شهرستان خمینى شهرکه قطعیت یافته اســت محکوم علیه جمشید قمرى فرزند مجید به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و هفتــاد و هفت هزار تومان 1/770/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى محاســبه و اجرا از تاریخ صدور چک 1392/5/7 لغایت زمان 
پرداخت و حــق الوکاله وکیل در حق محکوم له فرید جعفرپیشــه به نشــانى: شــهرك صنعتى مورچه 
خورت خ ابوریحان شــش پالك270 با وکالت صادق شــفیعى.ضمناً هزینه پ رداخت نیم عشر دولتى بر 
عهده محکوم علیه مى باشــد.ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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: 846 شــعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/7/329
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حرف هایى که 
بوى جنجال مى دهد

یکى از سوژه هاى بازى پرسـپولیس و قشقایى، مهدى 
شیرى بازیکن تیم قشقایى بود. شیرى که ریش هایش 
سفید شده وسابقه بازى در پرسپولیس را هم دارد، سنش 
باال رفته اما هنوز فوتبال بازى مى کند و در لیگ دسته دوم 

تجربه خود را در اختیار تیم قشقایى قرار مى دهد. 
در طول این مسـابقه، گزارشگر شـیرازى بازى چند بار 
گفت که عجیب است مهدى شیرى در این سن و سال 
120 دقیقه اینطـورى فوتبال بازى مى کنـد. او که چند 
بار این حرف را تکرار کرد، ناگهان متوجه شـد که شـاید 
حرف هایش تشـکیک ایجاد کنـد و گفـت: باید تالش 

مهدى شیرى را ستود!
جالب اینجاست که یک بار زمانى که تیم پرسپولیس چهار 
گل به برق شیراز زد، احمدزاده سرمربى وقت برقى ها گفت 
که پرسپولیسى ها عجیب مى دویدند و همین حرف او کلى 

جنجال در فوتبال ایران درست کرد. 

دزد، خانه مربى استقالل را زد!
در آستانه سفر استقالل به انزلى براى دیدار با ملوان نوین، 
اتفاق بدى براى چینى دستیار على منصوریان رخ داد. او 
که خـارج از خانه بود، وقتى به منزلش بازگشـت متوجه 
شد که تمام وسـایل به هم ریخته و سریعاً فهمید دزد به 
خانه اش زده است. او هنوز توضیحى درباره جزئیات این 

دزدى نداده است.

فسخ قرارداد 
بدون پرداخت غرامت؟!

انتقادات شدید از کیفیت و طراحى لباس هاى برند ایتالیایى 
«جیووا» باعث شد فدراسیون فوتبال قرارداد خود را با این 
شرکت فسخ کند و براى تهیه لباس ملى پوشان به سراغ 

کمپانى بزرگ «آدیداس» برود.
پس از این اتفاق، صحبت هاى زیـادى در مورد پرداخت 
غرامت سنگین به جیووا توسط فدراسیون فوتبال مطرح 
شـد اما حاال شـنیده مى شـود این اتفاق رخ نخواهد داد 
و مهدى تـاج مجبور نیسـت هیچ پولى بـه این کمپانى 

ایتالیایى بپردازد.
یکى از اهالى فدراسیون که نمى خواست نامش فاش شود، 
در این باره به میزان، گفت: با صعود تیم ملى به جام جهانى 
و نبود جیووا میان هشت برند معتبر فیفا براى حضور در 
جام جهانى، این قرارداد به صورت خودکار فسخ مى شود 

و نیازى به دادن غرامت نخواهد بود.

عادل، 44 ساله شد
دهم مهر سـالروز تولد عادل فردوسى پور بود. پنج شنبه 
شـب و قبل از شـروع برنامه فوتبال ،120 بچه هاى تیم 
عادل به مناسـبت تولد او، سـه روز زودتر برایش جشن 
گرفتند. کیک جشـن تولد عادل هم منقـش به لوگوى 
لیورپول تیم محبوبش بود. عادل فردوسـى پـور، دیروز 

دهم مهر ماه 44 ساله شد.

احتمال دوباره تغییر ساعت 
دیدار ایران و کره جنوبى

فدراسیون فوتبال در تالش است تا ساعت دیدار تیم ملى 
ایران با کره جنوبى را دوباره تغییر دهد.

قبل از این قرار بـود بازى سـاعت 20 برگزار شـود اما با 
رایزنى فدراسیون فوتبال به ساعت 18 تغییر کرد. مهدى 
تاج رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد رایزنى فدراسیون 
براى تغییر این سـاعت با 16 ادامـه دارد و احتمال تغییر 

دوباره این ساعت وجود دارد.

رونمایى از سوارز ایرانى! 
از نمونه ایرانى «سـوارز» نیـز در لیگ دسـته دوم ایران 
رونمایـى شـد!دیدار دو تیم بعثـت کرمانشـاه و زاگرس 
یاسـوج در چارچوب هفته چهارم لیگ دسـته دوم عصر 
جمعه برگزار شـد که این دیدار یک حاشیه بسیار جالب 
در دل خود جاى داده بود مدافع زاگرس یاسوج در دقایق 
پایانى بازى مقابل بعثت کرمانشاه در حالى که از این باخت 
بسـیار ناراحت بود در یک صحنه ضربه ایسـتگاهى در 
دقیقه1+90کتف مهاجم بعثت (ایوب سـبحانى پور) را 
گاز گرفت که در عکس منتشر شده از این اقدام به خوبى 

شدت این عمل زشت مدافع زاگرس یاسوج پیداست.

تایم اوت

به گزارش ایمنا، هــدف از برگزارى مرحله یک ســى 
و دوم جام حذفى بــه موازات برپایــى اردوى تیم ملى 
آن بود تا باشــگاه هاى لیگ برترى کمتــر بابت خارج 
شدن تیم هایشــان از شرایط مســابقه به سازمان لیگ
معترض شــوند اما بســیارى از تیم ها ترجیــح دادند با 
وجود تعطیلى مســابقات لیگ، در تقابــل با تیم هاى 
دســته هاى پایین تر به تعدادى از نفــرات اصلى خود 

استراحت بدهند.
با تصمیم عبدا... ویسى مبنى بر استراحت دادن به برخى از 
نفرات اصلى، ترکیب سپاهان نسبت به بازى با پرسپولیس 
دستخوش تغییرى اساسى شد به این ترتیب که تنها چهار 

بازیکن این تیم که در دیدار هفته هفتم برابر قرمزهاى 
پایتخت از ابتدا به میدان رفته بودند در مسابقه با تیم گمنام 

غذاى سبز هم در ترکیب اصلى قرار گرفتند.
ترکیب ذوب آهن اما دســتخوش تغییــرات به مراتب 
کمترى شده بود و شش بازیکن این تیم که در ورزشگاه 
آزادى برابر استقالل بازى کردند در دیدار برابر شهردارى 
بوشهر هم در ترکیب اصلى قرار گرفتند. تازه بخشى از 
تغییرات ذوب آهن به بازگشــت دوباره برخى از نفرات 

مصدوم مربوط مى شد.
این در حالى است که هر دو تیم اصفهانى، نخستین بازى 

خود در جام حذفى را با برد پشت سر گذاشتند.

شواهد و شنیده ها بیانگر آن است که سرمربى تیم فوتبال 
سیاه جامگان در آستانه جدایى از این تیم و نشستن روى 

نیمکت ذوب آهن است.
به گزارش میزان، فرهاد کاظمى از شرایط نامساعد مالى 
تیم فوتبال سیاه جامگان و عدم دریافت مطالبات خود، 
همکاران و شاگردانش به ستوه آمده و در تمرینات چند 

روز اخیر این تیم شرکت نکرده است.
شنیده مى شــود فرهاد کاظمى قرار بود جمعه شب در 
جلسه اى با مدیران باشگاه ســیاه جامگان رئیس هیئت 
مدیره شرکت  کند و به احتمال زیاد به همکارى خود با این 

باشگاه پایان  دهد.

در همین راستا محمد رویانیان رئیس هیئت مدیره باشگاه 
سیاه جامگان هم اعالم کرده اگر قرار به جدایى این مربى 
از سیاه جامگان باشد، او هم پست خود  را رها خواهد کرد.

شنیده ها حاکى از آن اســت کاظمى جدى ترین گزینه 
مدیران باشــگاه ذوب آهن بــراى جانشــینى یحیى 
گل محمدى است. هر چند مجتبى حسینى فعًال هدایت 
این تیم را در دست دارد و مدیران این باشگاه هم از این 
مربى حمایت کرده اند اما مدیران ارشــد ذوب آهن قصد 
دارند فرهاد کاظمى را که سابقه قهرمانى با سپاهان در 
لیگ برتر را هم دارد به عنوان ســرمربى جدید تیم خود 

انتخاب کنند.

«دایى فرهاد» در آستانه 
پیوستن به ذوب آهن؟

سپاهان تقریباً ذخیره، 
ذوب آهن نسبتاً اصلى

على کفاشــیان به شــدت از رفتار فدراسیون فوتبال 
در انتخابات گوا شاکى اســت. فدراسیونى که او نایب 
رئیسش است به همراه 43 فدراســیون دیگر در این 
انتخابات، به سود نامزد قطرى که با فیفا هماهنگ بود 
رأى دادند و انتخابات را منحل کردند. ماجرا هم خیلى 

ساده است.
بسیارى از این کشــورها که تعدادشــان بیش از 40 
کشور است در انتخابات گذشــته فیفا به اصرار «شیخ 
احمد کویتى» و چانه زنــى هاى بــازوان اجرایى او 
مثل علــى کفاشــیان در انتخابات ریاســت فیفا به 

«شــیخ ســلمان بحرینى» رأى داده بودند
 و حــاال از غضــب «اینفانتینــو» در 
هراســند و دارنــد مناسباتشــان 
را بــا توجــه بــه افــول قــدرت
 تیم شیخ احمد، با فیفا حسنه مى کنند. 

امپراتــورى جدیــدى در فوتبال جهان 
شکل گرفته که این کشورهاى 

نچندان قدرتمند در فیفا از آن
 مى هراسند.

فدراسیون فوتبال تاج یکى 
از این فدراسیون هاست. 
على کفاشــیان قبل از 
انتخابات فیفا این فرصت 

تاریخى را داشت که تبدیل 

به قدرت اول فیفا در میان کشــورهاى آسیایى شود. 
ســفر رئیس جمهور به ایتالیا و رایزنى هاى سیاسى او 
سبب شد تا اینفانتینو تنها سفر انتخاباتى آسیایى اش 
را به ایران داشته باشد. کفاشــیان که صاحب حداقل 
20 رأى آسیایى بود از هراس شیخ کویتى حتى حاضر 
به دیدار دو نفره با اینفانتینو نشد. این رئیس سوئیسى 
- ایتالیایى که براى ســفر به ایران ، با توقف و برخورد 
تند مســئوالن فرودگاه شــیکاگو روبه رو شد و شش
 ســاعت او رابــه دلیل پرواز مســتقیم از تهــران به 
شــیکاگو معطل کردند تا مدارکش را چــک کنند، از 
تهران دســت خالى برگشــت و این ماجرا در ذهنش 

مانده است.
فدراســیون فوتبال ایران مدت هاست که براى 
دریافت طلب هایش از فیفا مشکل دارد. تا به حال 
چند بار از دفتر ســوئیس درخواست مطالباتشان 
را کرده بودند و هر بار خانــم «فاطیما» دبیرکل 
جدید فیفا براى شان پاراف کرده بود 
با توجه به قوانین مراوده مالى 
بین بانک هاى بین المللى و 
ایران ، امکان ارتباط مالى 
مســتقیم وجود ندارد و 
پول هــا همچنان در 
محــاق مانــده بود. 
مهدى تــاج که در 

ایران از دولت نمــى تواند ریالى پول بگیــرد، قرارداد 
اسپانسرینگ صد میلیاردى اش با حمایت وزارت ورزش 
و همراه اول از استقالل و پرسپولیس هوا شده و کلى هم 
تعهدات مالى دیگر دارد که به دلیل فسخ قراردادهاى 
قبلى روى دستش مانده و سعى دارد هر طور هست خود 

را به فیفا نزدیک کند.
اولین جرقه عبور از کفاشــیان زمانى زده شــد که او 
را از لیست مســافران به ســوئیس حذف کردند . آنها 
که نمى توانستند با کفاشــیان از اینفانتینو وقت دیدار 
بگیرند و از پاســخ هاى ســرباالى فاطیما به ســتوه 
آمده بودند، بى کفاشیان توانستند از رئیس وقت بگیرند. 
مالقات 15 دقیقه اى شان را به جلسه اى یک ساعته 

افزایش دهند و از مشکالتشان بگویند.
در آن نشست تمام تالش مسئوالن ایرانى صرف این 
شد تا نشان دهند تغییرات در دیدگاه ها رخ داده و دیگر 

مواضع کفاشیانى بر فوتبال حاکم نیست.
بعد از این نشست آنها امیدوار تر شدندوبا دیدن لبخند 
اینفانتینــو و فاطیما به دنبال اثبات گفتارشــان آمدند 
تا شــاید بتوانند چند میلیون دالرى از معوقاتشــان را 
از فیفا بگیرنــد. اتفاقى کــه هرچند هنــوز رخ نداده 
اما رأى به ضرر کفاشــیان در آسیا را مى توان گامى به 
سوى این ایجاد تغییر قلمداد کرد. تا شاید لبخند خانم 
فاطیما را مســئوالن فوتبال ایران ببینند و امیدوار به 

آینده باشند.

 

بازیکن سابق اســتقالل اعالم کرد هر وقت 
ُکشتى ایران از انگلستان مربى آورد آن 

وقت انگلیس هم از فوتبال ایران مربى 
مى آورد.

علیرضا منصوریان در یک اظهارنظر 
بسیار عجیب گفته: «من سال گذشته 

از لیگ یک انگلیس پیشنهاد مربیگرى 
داشتم اما صبر کردم در لیگ ایران کتک 

بخورم بعداً به سراغ این پیشنهادها خواهم رفت. 
در ایران ماندم تا مدیریت و قدرت رهبرى را یاد بگیرم.» البته 
سرمربى آبى ها به همین هم بســنده نمى کند و از دریافت 
پیشنهاد جدید از انگلیس و احتمال جدا شدن در نیم فصل 
از جمع آبى ها مى گوید.حاال محمد تقوى همبازى ســابق 
منصوریان در اســتقالل که در انگلیس ساکن است به این 

صحبت هاى سرمربى استقالل واکنش نشان داده است.
وى در صفحه اجتماعى خود نوشت: «پس از مصاحبه على 
منصوریان مبنى بر داشتن پیشنهاد مربیگرى در لیگ یک 
انگلستان، دوستان زیادى تماس گرفتند و در این مورد نظرم 
را جویا شدند.ابتدا باید بگویم لیگ یک در کشور انگلستان 
وجود خارجى ندارد. پس از لیگ برتر، ”چمپیونشیپ“ است 
که شاید آن را در ایران لیگ یک مى گویند.بنا بر نظر تمامى 
کارشناسان و مربیان فوتبال چمپیونشیپ انگلستان با 24 

تیم سخت ترین لیگ دنیاست و مربیانى مانند 
”بنتیز“ و ”دى ماتیو“ که تجربه قهرمانى 
در لیگ قهرمانان اروپا را دارند در این 
رده مشغول به فعالیت هستند. پس از 
چمپیونشیپ، ”دیویژن 1“ و ”دیویژن 
2“ است که فوتبال اصیل و فیزیکى 

انگلستان را در آن مى توانید ببینید. 
در لیگ برتر داشتن پروالیسنس از اروپا و 
انگلستان اجبارى است و در رده هاى پایین تر 
(اى) الیسنس کمترین مدرك مورد قبول فدراسیون فوتبال 
انگلستان است. ممکن است با توجه به ارتباطات موجود بین 
ایجنت هاى بین المللى و مالکان باشگاه، افرادى براى کسب 
تجربه در کنار باشــگاه فعالیت کنند اما هیچ پست رسمى 

نخواهند داشت. 
با این شرایط مربیان آسیایى و آفریقایى هیچ شانسى براى 
کار کردن در انگلســتان را ندارند. با مثالى موضوع را کامًال 
روشن مى کنم. هر زمان کشتى ایران در هر رده اى از کشور 
انگلستان مربى وارد کرد مى توان گفت انگلستان از مربیان 

ایرانى در فوتبال استفاده خواهد کرد. 
البته شخصاً خیلى خوشحال مى شوم اگر چنین پیشنهادى 
براى على وجود داشته باشد اما باید بسیار مراقب باشد و فریب 

ایجنت ها و کارگزاران که همان دالالن هستند را نخورد.»

على کفاشــیان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس 
سابق فدراسیون فوتبال اگرچه در کنگره اخیر کنفدراسیون آسیا 
به عنوان نامزد حضور در شوراى فیفا حضور داشت اما در نهایت 
اتفاقات ناخوشایندى افتاد که باعث شد تا رئیس خوش خنده 
اسبق فدراسیون از کسب سمت جدید بازمانده و حتى تلویحاً نیز 

انصراف خود را از کنگره بعدى اعالم کند. 
کنگره فوق العاده کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برگزار شد و طى برگزارى آن اتفاقاتى رقم 
خورد که مشخص شد چرا فوتبال آسیا تا 
این اندازه عقب مانده و هر روز پســرفت 
مى کند. قبول دارید حداقل این اتفاقات نباید 

مقابل چشمان اینفانتینو رخ مى داد؟
مشخص است در بین کاندیداهایى که در صحنه ماندند از جمله 
من، نامزد چینى و سنگاپورى؛ بیشترین احتمال براى انتخاب من 
و نامزد چینى وجود داشت که به نظرم این موضوع مورد تأیید 
یکسرى از رؤسا نبود! براى همین شهر را خراب کرده و قاعده 
بازى را بر هم زدند در غیر اینصورت مطلب دیگرى نبود و همه 
چیز مشخص بود. اساسنامه، بودجه، کمیته ها و سایر برنامه ها 
مشخص بود و فقط چون اینها در انتخابات، نظرشان این بود که 
یکى از افرادى که مدنظر خودشان است به انتخابات بیاید، کل 

مجمع را با وجود هزینه هایى که شده بود بر هم زدند.
شهر را با دادن پول به هم زدند یا با رایزنى 

و مذاکره؟
همه اینها با هم است و فرقى نمى کند. به نظرم آن انتخاباتى که 
مى گویند، معناى خارجى ندارد و مى خواهند انتصابات داشــته 
باشند، منتها به دست مجمع. مجمع هم در حال حاضر با یکدیگر 
هماهنگ هستند. باالخره یکسرى از کشورها هستند که نقش 
زیادى هــم در فوتبال ندارند اما باالخــره رأى و تصمیمى که 
یکسرى از گردانندگان AFC مى دهند را قبول دارند و بر اساس 

آن عمل مى کنند.
در این بین فقط فدراسیون سنگاپور در بین 

همه فدراسیون ها رأى مثبت داد.
درست است. البته یک نفر از هیئت رئیسه این کشور بود که چون 
او با رئیس فدراسیون این کشور که نامزد شده بود اختالف داشت 
به دستور جلسه کنگره رأى مثبت داد که رأى او نیز در مجموع 
اثرى نداشت. البته چاره اى براى رأى ندادن نبود و وقتى همه رأى 

دادند ما هم باید رأى مى دادیم.
اما چون رأى ما لحظه آخرى شد، کمى این 

موضوع شائبه برانگیز شد.
جمالى زمانى که رأى را باال برد، یک مقدار دستش لرزید اما در 
نهایت رأى را درســت باال برد. جمالى دستش لرزید اما کارش 
درست بود و معتقدم باید رأى NO را مى داد. من هم بودم همین 

رأى را مى دادم و فرقى نمى کرد.
 مى خواهید انصراف دهید؟

حاال باید ببینیم چه مى شود اما فایده اى هم ندارد. اگر انتخابات 
مى خواست برگزار شود همین بار برگزار مى شد. چون انتصابات 

مى شود و دیگر رفتن ما فایده ندارد.

دژآگـه  اشـکان 
از  سـرانجام 
العربـى جدا شـد. 
اشـکان کـه پس 
از جـام جهانـى 
هـاى  نتخـاب  ا
خیلـى بهترى هم 
داشـت سـر از لیگ 
سـتارگان قطـر در آورد. 
لیگـى که بیشـتر سـتاره هاى 
فوتبال جهان آخرین سال هاى 
فوتبالى شـان را در آنجا مى گذرانند تا از لحاظ 
مالى تأمین شوند. دژآگه در قیاس با ستاره هاى 
دیگر فوتبال جهان سن و سال کمترى داشت اما 
به قول محمود رضا فاضلى مدیر برنامه هایش او 
باید به تیمى مى رفت که زندگى آینده اش تأمین 
شـود. قراردادى که در پنج سال رقمى نزدیک به 
پنج میلیـون دالر را بـه حسـاب آن بازیکن ملى 

پوش واریز مى کرد.
اشـکان، بازیکن گلـزن و دریبل زنى نبـود از آن 
جنس بازى هایى که عرب ها عالقه زیادى به آن 
دارند، مثل سبک بازى على کریمى. او ساده بازى 
مى کرد اما زمانى که بخاطر پول به لیگ قطر آمد 
سـبک بازى اش هم تغییر کرد. در این سـه سال 
اشـکان پول خوبى در آورد اما فوتبالش هم تغییر 

زیادى کرد و سیر نزولى را در پیش گرفت. هرچند 
که دژآگه هنوز هم خیلى باالتر از اسـتانداردهاى 
فوتبال ایران بازى مى کند اما بازى هاى اشـکان 
نسبت به قبل همه را شـوکه مى کند چراکه دیگر 

آن طراوت همیشگى را ندارد!
با شـرایطى که براى دژآگه پیش آمـده و با توجه 
بـه پایان نقـل و انتقـاالت در فوتبال دنیـا به نظر 
مى رسـد که او تا پایان ماه ژانویه بایـد بدون تیم 
بماند. موضوعى که براى ایـن بازیکن ملى پوش 
اهمیت زیادى دارد .تیم ایران چند بازى مهم ملى 
را در پیـش دارد که باید بتوانـد آمادگى خودش را 
براى حضور در این بازى ها باال نگه دارد تا شـاید
 بتواند پس از این بازى ها تیم جدیدش را انتخاب 

کند.
اشـکان مى توانـد به ایـران بیایـد و سـیر نزولى 
اش را ادامـه بدهد،یا اینکه مثل رضـا قوچان نژاد 
تصمیم دیگـرى بگیرد و با ریسـک بسـیار باال و 
البته دسـتمزدى پایین تر به اروپا برگردد.این کار 
دو مزّیت براى دژآگه دارد. هم اینکه مى تواند در 
کنار دو دختر و همسرش باشد و هم اینکه دوباره 
تالش کند تا بتواند به روزهاى خوب فوتبالى اش 
برگردد. اشکان در شرایط سختى قرار گرفته است 
و در روزهاى آینده باید مهمترین تصمیم ورزشى 
اش را بگیرد. تصمیمى که بدون شـک آینده او را 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.

عبور تاج از کفاشیان کلید خورد

+ ایران لبخند فاطیما را مى بیند؟

,,
بسیارى از این کشورها 
که تعدادشان بیش از 40 
کشور است در انتخابات 
گذشته فیفا به اصرار 
«شیخ احمد کویتى» و چانه 
زنى هاى بازوان اجرایى 
او مثل على کفاشیان در 
انتخابات ریاست فیفا به 
«شیخ سلمان بحرینى» 
رأى داده بودند

 و حاال از غضب 
«اینفانتینو» در هراسند

کفاشیان: 
شهر را بر هم زدند!

مثل علــى کفاشــیان در انتخابات ریاســت فیفا به 
«شــیخ ســلمان بحرینى» رأى داده بودند

غضــب «اینفانتینــو» در  و حــاال از
هراســند و دارنــد مناسباتشــان 
را بــا توجــه بــه افــول قــدرت
 تیم شیخ احمد، با فیفا حسنه مى کنند. 

امپراتــورى جدیــدى در فوتبال جهان 
شکل گرفته که این کشورهاى 

نچندان قدرتمند در فیفا از آن
 مى هراسند.

فدراسیون فوتبال تاج یکى 
از این فدراسیون هاست. 
على کفاشــیان قبل از 
انتخابات فیفا این فرصت 

تاریخى را داشت که تبدیل 

شــیکاگو معطل کردند تا مدارکش را چــک کنند، از 
در ذهنش تهران دســت خالىبرگشــت و این ماجرا

مانده است.
فدراســیون فوتبال ایران مدت هاست که براى 
لکلشکلدارد. تا به حال  دریافت طلب هایش از فیفا م
چند بار از دفتر ســوئیس درخواست مطالباتشان 
رارا کرده بودند و هر بار خانــم «فاطیما» دبیرکل 
جدید فیفا براى شان پاراف کرده بود 
با توجه به قوانین مراوده مالى 
بین بانک هاى بین المللى و 
ایران ، امکان ارتباط مالى 
مســتقیم وجود ندارد و 
پول هــا همچنان در 
محــاق مانــده بود. 
مهدى تــاج که در 

دژآگـ اشـکان 
ا سـرانجام
العربـى جدا شـد
اشـکان کـه پس
از جـام جهانـى
هـاى نتخـاب  ا
خیلـى بهترى هم
لیگ داشـت سـر از
سـتارگان قطـر در آورد
لیگـى که بیشـتر سـتاره هاى
فوتبال جهان آخرین سال هاى
فوتبالى شـان را در آنجا مى گذرانند تا از لحاظ
مالى تأمین شوند. دژآگه در قیاس با ستاره هاى
فوتبال جهانسن و سال کمترى داشت ام دیگر
به قول محمود رضا فاضلى مدیر برنامه هایشا
تیمى مىرفتکه زندگى آینده اش تأمین باید به
شـود. قراردادى که در پنج سال رقمى نزدیکب
پنج میلیـون دالر را بـه حسـاب آن بازیکن ملى

پوش واریز مى کرد.
اشـکان، بازیکن گلـزن و دریبل زنى نبـود از آن
جنس بازى هایى که عرب ها عالقه زیادى به آن
دارند، مثل سبک بازى على کریمى. او ساده بازى
آم لیگقطر مى کرد اما زمانىکه بخاطر پول به
اینسـه سال کرد. در سـبک بازىاش هم تغییر
اشـکان پول خوبى در آورد اما فوتبالش هم تغیی

داستان 
سقوط یک

 سردار اشکانى!

واکنش استقاللى مقیم انگلیس به ادعاى منصوریان



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

همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردالن است که آن سوى دنیا را نمى نگرند، 
اما انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده از پِس آن سراى جاویدان 
آخرت را مى بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمى بندد و انسان کوردل 
تمام توجه اش به دنیاست. بینا از دنیا زاده و توشه اى برگیرد و نابینا 

موال على (ع)براى دنیا توشه فراهم مى کند. 

سازمان فرهنگى ، ورزشى  و تفریحى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4219/ش مورخ 94/12/25 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده یا مناقصه واگذار نماید.

بهره بردارى از فرهنگسراى شهریار به مدت 5 سال. (نوبت اول)  -1
بهره بردارى از50 مترمربع فضا در بوستان یاسمن براى نصب چرخ و فلک برقى به مدت یکسال. (نوبت دوم)  -2

اجاره واحدهاى ادارىـ  تجارى طبقه ششم ساختمان نگارستان شهردارى . (نوبت ششم)  -3
تعمیر و نگهدارى تاسیســات الکتریکى ، مکانیکى و مخابراتى کلیه ســاختمان هــا ، مراکز ، فضاها و   -4

محوطه هاى متعلق به سازمان با اعتبار اولیه یک هزار و هشتاد میلیون ریال به مدت یک سال. (نوبت اول)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز شنبه مورخ 95/7/17 به امورقراردادهاى سازمان 
مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 95/7/18 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در 

شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com  مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده و مناقصه عمومى

   روابط عمومى سازمان فرهنگى ، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر 

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 16 مورخ 95/06/25 
شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس رســمى دادگسترى، نسبت به فروش 
تعدادى از پالکهاى تجارى و مسکونى شــهرك غدیر و پالکهاى مسکونى جنوب بلوار 
امام خمینى- خیابان زکریاى رازى و انتهاى خیابان شهید مرتضى طاوسى و جنب میدان 
بسیج و خیابان نصیرآباد و کوچه یونس و تجارى روبروى کانون والیت از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند حداکثر تا تاریخ 95/07/28 در ساعات ادارى به 

شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند. 

آگهى مزایده 
شماره 1101 مورخ 95/07/10 (مرحله اول)

حبیب رضوانى- شهردار نیک آباد   

نوبت اولنوبت اول

سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر بر اساس مجوز شماره 4298/ش مورخ 94/12/25 شوراى محترم اسالمى 
شاهین شهر، ابالغ شماره 95/4/ص مورخ 95/01/07 شــهردارى شاهین شهر و بند یک مصوبه مورخ 95/05/31 هیئت مدیره 
در نظر دارد نسبت به خرید اتصاالت آبرســانى با اعتبار اولیه 2/500/000/000 ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) از محل 
اعتبارات بودجه عمرانى سال 1395 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهى اقدام نماید. متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط 
و شرکت در مناقصه به امور مالى سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان شهید مطهرى
 فرعى 2 شرقى مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 95/07/25 به حراست شهردارى اقدام 
نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 95/07/26 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و 

قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط: 

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 125/000/000 ریال مى باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 

نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا مبهم، 

مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد. 
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمیدرضا فدایى
 مدیرعامل ساز مان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

چاپ دومچاپ دوم

بدینوسیله به اطالع میرساند شهردارى بهارســتان در نظر دارد با توجه به مصوبه 
شماره 203/ش ب مورخ 95/5/13 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به 

برگزارى مناقصه هاى زیر اقدام نماید. 

1- واجدین شرایط و داراى مجوز صالحیت انجام کار از اداره کار و امور اجتماعى و 
رزومه کارى مرتبط مى توانند از تاریخ 95/7/4 تا پایان وقت ادارى 95/7/18  اسناد 

مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهردارى دریافت نمایند.
2- مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
95/7/25 مى باشد که باید به واحد دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى تحویل و 

رسید اخذ نمایند. 
3- گشایش پیشنهادها در روز دو شنبه مورخ 95/7/26 ساعت 14 در محل شهردارى 

بهارستان صورت مى پذیرد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 

5- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى 

مهدى فاتحى- شهردار بهارستان  

میزان سپرده نام مناقصه 
مدت اجرا (ریال)

 عملیات اجرایى خدمات شهرى شهر
 بهارستان (نظافت، رفت و روب،

 جمع آورى زباله، حمل به محل دفن
ضلع جنوبى شهر بهارستان)

12 ماه 1/260/000/000

 عملیات اجرایى خدمات شهرى شهر
 بهارستان (نظافت، رفت و روب،

 جمع آورى زباله، حمل به محل دفن
ضلع شمالى شهر بهارستان)

12 ماه 840/000/000
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چهل تکه

یک دختر زیباى چینى بعد از کتک خوردن    جام نیوز |
قیافه عجیبى به خود گرفت. 

این دختر  در حالى که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
بود و حتى قادر نبود چشمانش را باز کند در گوشه اى از خیابانى 

در چین پیدا شد. 
به گفته رسانه ها، این دختر، 28 ساله مى باشد و توسط همسر 

معشوقه اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
رهگذران وى را زمانى که در گوشــه خیابان و میان علف ها 
رها شــده بود پیدا کردند و بالفاصله این موضوع را به پلیس 

اطالع دادند.

 پایش| دانشــجوى دختر 22 ســاله چینى در حال 
برگشــت به اتاق خود در خوابگاه بود که ناگهان کسى او را 
به سمت جلو هل داد. این دانشجو که در حال خوردن بستنى 
بود، بعد از شوخى دوستش به طور تصادفى قاشق فلزى 14 
سانتیمترى را بلعید. بعد از این حادثه، دانشجوى جوان را به 
بیمارستان منتقل کردند و طى رادیولوژى صورت گرفته از 

معده وى، قاشق به طور کامل مشخص شد.
در ادامه، گروه پزشــکى با یک ســیم که از طریق دهان 
وارد معده و شکم او مى شد، توانســتند این قاشق را بیرون 
بکشند. این عمل حدود ده دقیقه طول کشید. گروه پزشکى 
بیمارستان اظهار داشــتند که این جوان خوش شانس دچار 

خونریزى داخلى نشده است.

از  یکــى  پزشــکان    باشگاه خبرنگاران جوان |
بیمارســتان هاى چین براى نخستین بار در این کشــور با نوزادى 
مواجه شدند که در در دســتان خود 15 انگشت و در پاهاى خود 16 
انگشــت دارد.والدین این نوزاد پس از مراجعه به بیمارستان اعالم 
کردند که از گروه پزشکى کمک مى خواهند تا فرزندشان را درمان 
کنند. عمل جراحى براى حذف انگشتان اضافى در دست ها و پاهاى 
این کودك هزینه بسیار زیادى داشت و گروه مدیریتى بیمارستان 
سرانجام تصمیم گرفت تا پیش از آنکه نوزاد به 16 سالگى برسد، به 
صورت رایگان تمامى عمل هاى جراحى را انجام دهد.پزشکان اعالم 
کردند این جراحى ها مى بایست طى سال هاى متمادى انجام شوند و 
سرانجام تعداد انگشتان کودك چینى با انسان هاى عادى برابرى کند.

قی افه دختر زیبا 
بعد از کتک خوردن

قاشق خوردن
 دختر دانشجو 

نوزاد 31 انگشتى
030201 در چین 

پلیس استرالیا یک مرد ایرانى را که احتمال داده 
مى شود پناهجو باشد، به اتهام قتل همسرش با 

ضربات چاقو دستگیر کرد.
به گزارش ایرنا پلیس شــهر ایالت «نیو ساوت 
ولز» استرالیا پس از دریافت تماس هاى مکرر 
پدر نگران «نسرین.الف» سرانجام تصمیم به 
بازرسى از خانه دختر این فرد مى گیرد که بارها 

از ایران با پلیس تماس گرفته بود.
پلیس صبح روز پنج شنبه جسد بى جان این زن 
35 ســاله را در خانه اش در حومه شرقى شهر 

سیدنى پیدا کرد.
پلیس همسر ایرانى 42 ساله مقتول را به عنوان 
متهم اصلى قتل دستگیر کرده است و صبح روز 
جمعه دادگاه اولیه این فرد برگزار شــد. جلسه 
بعــدى دادگاه در روز 24 نوامبــر (چهارم آذر) 

برگزار مى شود.
گزارش هاى اولیه پلیس نشان مى دهد این زن 
ایرانى بر اثر جراحات ناشى از ضربات متعدد چاقو 

جان خود را از دست داده است.
به گفته پلیس، پدر ناتنى مقتول پس از دریافت 
تماس از سوى همســر مقتول مضطرب شده 
و چند بار از پلیس اســترالیا خواسته است خانه 

دخترش را بازرسى کند.
 وى در گفتگو با شبکه خبرى 9 استرالیا گفت: 

ما مى دانســتیم اتفاقى برایش افتاده است. ما 
مى دانســتیم و به همین دلیل به پلیس زنگ 
زدیم. وى تصریح کرد: نخستین بارى که تماس 
گرفتیم آنها (پلیس) توجهى نکردند. من دوباره 
تماس گرفتم و آنها تصمیــم گرفتند به خانه 

دخترم بروند.
پلیس، سالحى را که گفته مى شود از آن براى 
قتل این زن ایرانى اســتفاده شــده، در میان 
زباله هاى ساختمان پیدا کرده است. پلیس معتقد 
است قاتل پس از قتل این چاقو را درون سطل 

زباله انداخته است .
پلیس گفته اســت این زن و شوهر ایرانى طى 
چهار سال گذشــته با «روادید بریجینگ» در 
اســترالیا زندگى مى کردند. روادید بریجینگ 
روادید موقتى اســت که به فرد اجازه مى دهد 
براى مدت زمانى مشــخص در استرالیا اقامت 
کند.«مارك فیتزگرالــد» مقام پلیس ایالت نیو 
ســاوت ولز در این خصوص گفت: ما احتمال 
مى دهیم درگیرى خانوادگى باعث بروز این قتل 
شده اســت، حال آنکه این زوج سابقه درگیرى 

خانوادگى در پلیس ندارند.
همســایه هاى مقتول گفته اند دو روز پیش از 
پیدا شدن جسد از خانه این زوج، صداى مشاجره 

شنیده اند. 

درگیرى شــدید دو جوان 30 و 32 ساله در     خبر آنالین |
میدان امام خمینى(ره) شــهر همدان و در انظار عمومى، موجب 

مجروحیت شدید یکى از این دو جوان شد.
ساعت 10و11دقیقه صبح روز جمعه، دو جوان 30 و 32 ساله به 
دالیل نامعلومى در نزدیکى پاسگاه پلیس راهنمایى و رانندگى، در 
ابتداى خیابان اکباتان، با هم درگیر شدند که یکى از این دو نفر، با 

چاقوى خود سینه دیگرى را شکافت.
ضارب، پــس از این اقدام قصد فرار از صحنه جرم را داشــت که 
بالفاصله توســط عوامل پلیس حاضر در محل دســتگیر شد و 
مجروح این درگیرى نیز که به شــدت در حــال خونریزى بود با 
حضور امدادگران فوریت هاى پزشکى شهر همدان به بیمارستان 
بعثت همدان منتقل شد.مســئوالن اورژانس بیمارستان بعثت 

همدان شــرایط جســمى مجروح را پایدار عنوان کرده و گفته 
اند: «فریدون. د» 30 ســاله جراحى شده و در خصوص وضعیت 
بیمار و وســعت صدمات وارده هــم، بعداً مى تــوان اظهار نظر 

کرد.

  میزان | 2 سارق مسلح، ظهر روز پنج شنبه پس 
ورود به بانک کارآفرین شــعبه فرمانیه تهران دست به 
سرقت مسلحانه زده و پس از تیراندازى هوایى از محل 
متوارى شدند.ساعت 11و 20 دقیقه روز پنج شنبه دو مرد 
نقابدار که اسلحه کمرى به همراه داشتند وارد بانک کار 
آفرین شعبه فرمانیه شده و با تهدید کارکنان و مشتریان 
بانک از کارمند شعبه خواســتند تمام پول هاى نقد را در 

اختیار آنها قرار دهند.
دو مرد مســلح که صورت خود را با نقاب پوشانده بودند 
براى ترساندن کارمندان بانک اقدام به شلیک تیرهوایى 

کردند. 
دزدان دقایقى بعد با برداشــتن مقدارى پول از روى میز 
کارمندان به ســرعت از بانک خارج شده و در محل نیز 
براى ترســاندن رانندگان عبورى و مردم بار دیگر اقدام 

شلیک تیرهوایى کردند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبــارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى با اعالم این خبر گفت: پس از اطالع 
پلیس از وقوع سرقت مسلحانه از بانک بالفاصله مأموران 
اداره یک پلیس آگاهى در شعبه حاضر و تحقیقاتشان را 

ادامه دادند.

  ایرنا | رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى کاشان گفت: بر اثر آتش سوزى یک دستگاه خودروى پراید در آزاد راه 
کاشان – قم یک کودك پنج ساله در شعله هاى آتش سوخت و در گذشت. سید محمد حسین مکى افزود: در این حادثه که صبح روز جمعه 
به وقوع پیوست کودك پنج ساله بر اثر شدت جراحات ناشى از آتش سوزى درجا در صحنه حادثه فوت کرد. وى ادامه داد: پدر و مادر این 
کودك نیز که دچار سوختگى باالى 70 درصد شده بودند نیز به بیمارستان شهید بهشتى کاشان اعزام شدند و اگر درصد سوختگى آنها 
خطرناك باشد شرایط اعزام مجروحان به مراکز درمانى اصفهان مهیا مى شوند.  به گفته وى علت وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس 
راه در دست بررسى است. روابط عمومى آتش نشانى کاشان نیز در این زمینه اعالم کرد: حادثه آتش سوزى خودروى پراید در کیلومتر15 
آزاد راه کاشان – قم ناشى از حریق خودروى پراید درحال حرکت، بوده است و خودروهاى اطفاى حریق بالفاصله پس از  وقوع حادثه به 

موقعیت اعزام شده و آتش را خاموش کرده اند.

  جام نیوز | مدیر یک مدرسه ابتدایى در 
روستاى آرباستان الهیجان براى پنهان ماندن 
راز ازدواج دومش، همسرش را به طرز هولناکى 

به قتل رساند.
زن جوان ســه روز در چاه فاضالب مدرسه زنده 
بود و هربار شوهرخیانتکارش را مى دید التماس 
مى کرد زنده بمانــد اما مرد، مرتبــًا در چاه آب 

مى ریخت تا او خفه شود.
 77 روز پیــش مــردى که مدیر یک مدرســه 
ابتدایى در روستاى آرباستان بود به پلیس آگاهى 
الهیجان مراجعــه و ادعا کرد همســرجوانش 
آخرین بار خانه اش را بــراى خرید ترك کرده و 

دیگر بازنگشته است.
 وقتى با دســتور بازپرس دادســراى الهیجان 
تیمى در دایره گمشــدگان پلیــس آگاهى وارد 
عمل شد تا ردى از زن گمشده به نام «فریبا» به 
دست آورد تجسس ها نشان داد این زوج هردو از 

اهالى دیوشل لنگرود هستند و شوهر فریبا مدیر 
سرشناسى در محدوده الهیجان است و اسم و 

رسمى دارد.
درحالى که هیچکس اطالعى از سرنوشت زن 
جوان نداشت و پسر نوجوان آنها نیز نمى دانست 
چه اتفاقى براى مادرش رخ داده است پلیس به 
رفتارهاى مرموز مدیر مدرسه شک کرد و با تحت 
نظر قرار دادن وى و ردیابــى هاى مخابراتى به 
ردپاى زن جوانى در زندگى این زوج دست یافت.

شــوهر فریبا که تصور نمى کرد راز زن دومش 
فاش شــود وقتى دید پلیس به رابطه عاشقانه او 
با زن دیگرى پى برده است پذیرفت که پنهانى 
ازدواج کرده و اصرار کرد ایــن ازدواج ربطى به 
ناپدید شدن فریبا نداشــته و او اطالعى از وجود 

هوو در زندگى اش نداشته است.
با وجود ادعاى بى گناهى مدیر مدرسه، مأموران 
به تحقیقات بیشتر پرداختند و به تناقضگویى هاى 

زیادى برخوردند و این درحالى بود که تجسس ها 
نشان مى داد این مرد آخرین کسى بوده که فریبا 

را دیده است.
 72روز بعد از گم شدن فریبا شوهر دو زنه اش که 
مى دید پلیس شک ندارد او قاتل است پرده از یک 

جنایت مخوف و سنگدالنه برداشت.
این مرد گفت: فریبا بعد از سه سال فهمیده بود 
مــن زن دوم دارم و تهدیدم کرد لــو مى دهد، 
از آبروریزى ترســیده بودم، او  مى خواســت به 
خانوادش بگوید، دست به کار شدم به بهانه حرف 
زدن او را به مدرسه بردم، هیچکس نبود و فریبا 
نمى توانست فکر کند که بخواهم در مدرسه او را 
به قتل برســانم ابتدا با خوراندن آبمیوه مسموم،

بى هوشش کردم بعد با ســیم، دست و پایش را 
بستم و صورتش را با پالستیک پوشاندم.

 وى افــزود: او  را در حالى که زنده بود،داخل چاه 
توالت انداختم و از آنجایى که چاه، آب کمى داشت 

براى خفه شدن فریبا رویش آب ریختم، تصورم 
این بود آنجا خفه شــده و براى همیشه مدفون 
مى شود تا سه روز به او سر مى زدم هنوز زنده بود 
و با ناله از من کمک مى خواست و مدام التماس 
مى کرد تا زنده بماند، مرتب آب مى ریختم تا خفه 
شود وقتى دیدم خفه نمى شود با بلوك به سرش 
کوبیدم تا اینکه نفس آخر را کشــید و تمام کرد. 
اصًال تصور نمى کردم پلیس بتواند دستگیرم کند 

و زن دومم نیز در جریان این قتل بود.
با اعتراف وحشتناك این مرد، مأموران بالفاصله 
به مدرسه مراجعه کردند و جسد فریبا را از داخل 
چاه توالت مدرســه بیرون کشــیدند و دیدند 

مطابقت کاملى با اقرار شوهرش دارد.
بنابه این گزارش،هــووى فریبا نیــز با اتهام 
اختفــاى ادله جرم و پنهــان کارى از یک قتل 
در بازداشــت اســت و تحقیقات در این زمینه 

ادامه دارد.

شیانه همسر 
قتل وح

براى  پنهان ماندن ازدواج دوم

,,

 72روز بعد از 
گم شدن فریبا 
شوهر دو زنه اش 
که مى دید پلیس 
شک ندارد او 
قاتل است پرده 
از یک جنایت 
مخوف و سنگدالنه 
برداشت

فرمانده انتظامى جیرفت با اعالم خبر دستگیرى یکى از توزیع کنندگان مواد مخدر و    تسنیم|
اراذل و اوباش این شهرستان معروف به «سلطان شیشه» گفت: به هیچ عنوان اجازه جوالن به مخالن 

نظم و امنیت را نخواهیم داد.
 سرهنگ ماشاءا... مالئى با اشاره به اینکه مأموران در پى اقدامات اطالعاتى از فعالیت فردى در امر تهیه 
و توزیع موادمخدر آگاه شده و بررسى موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند اظهار داشت: 
مأموران در تحقیقات خود دریافتند، این فرد داراى 16 فقره سابقه محکومیت کیفرى است که در هر 

مرحله بعد از آزادى از زندان مجدداً به تکرار اعمال مجرمانه و ایجاد ناامنى دست زده است.
وى با بیان اینکه کارآگاهان پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطالعاتى و نامحسوس سرانجام 
مخفیگاه متهم را شناسایى و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند افزود: مأموران در بازرسى 
از مخفیگاه متهم، مقدار 110 گرم شیشه را کشف کردند و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى براى 

سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شد.
فرمانده انتظامى جیرفت گفت: در بررسى سوابق متهم مشخص شد وى هشت فقره ایراد ضرب و جرح 
عمدى، قدرت نمایى با سالح سرد، دو فقره آدمربایى، اعمال غیراخالقى، درگیرى با مأموران، سرقت، 
تخریب اموال، تبانى، توزیع مواد مخدر صنعتى، ایجاد درگیرى با سالح سرد، ایجاد رعب و وحشت بین 

مردم و دیگر اعمال مجرمانه را در کارنامه سیاه خود دارد.

سلطان شیشه در جیرفت دستگیر شد

دستگیرى عامالن تیراندازى در سراوان
 فرمانده انتظامى سراوان گفت: با تالش مأموران انتظامى این شهرستان، سه فردى که با تیراندازى 

به سمت یک خودرو ضمن ایجاد ناامنى باعث زخمى شدن سه نفر شده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش فارس  احســانعلى آذرپودینه  اظهار داشــت: در پى تیراندازى افراد مسلح ناشناس به 

ســمت خودروى عبورى که 
منجر به مجروح شــدن سه 
نفر از سرنشینان یک دستگاه 
خــودروى پــژو در تاریخ 31 
شهریور ماه امسال شده بود، 
بررسى موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
فرمانــده انتظامى ســراوان 
افــزود: مأمــوران پلیــس با 
اشراف اطالعاتى و پایش هاى 
تخصصــى یکــى از افــراد 
مرتبط با تیراندازى به ســمت 

خودروهاى عبورى را شناسایى کرده و او را در حالى که با یک دستگاه خودرو در حال تردد بود به 
همراه یک قبضه سالح گرم و مهمات دستگیر کردند.

این مسئول اذعان داشت: متهم که در ابتدا منکر انجام تیراندازى به سمت خودرو بود در تحقیقات 
تخصصى پلیس به تیراندازى به سمت خودروى پژو 405 اعتراف کرد و مأموران در بازرسى از منزل 
او 13 قبضه سالح کالش، یک قبضه سالح گرینوف، چهار دستگاه بى سیم دستى، یک جلیقه ضد 

گلوله را کشف و دو همدست وى را نیز دستگیر کردند.

فاجعه اى که 
مدیر مدرسه 

رقم زد

سرقت مسلحانه از
 بانک کار آفرین در تهران

قتل یک زن ایرانى 
در استرالیا

مرگ کودك 5 ساله  درآتش سوزى خودروى پراید 

درگیرى خونین 2 جوان در انظار عمومى
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اندروید

رصد آنالین

Power9،قوى ترین پردازنده 
دنیا در سال 2017

 Hot نصف جهان شــرکت «آى بى ام» در کنفرانس
Chips 28 جزئیات تازه اى درباره قوى ترین پردازنده 

دنیا، یعنى Power9 ارائه داد و مشــخص شــد که 
پردازنده هاى Zen اى ام دى قدرتــى کمتر از غول 

جدید آى بى ام دارند.
این پردازنده که نیمــه دوم ســال 2017 وارد بازار 
مى شــود، از فناورى ســاخت 14 نانــو میلى مترى 
FinFET اســتفاده مى کند و براى دســتگاه هایى 

ماننــد کامپیوترهاى رومیزى یــا نوت بوك و حتى 
ایســتگاه هاى کارى ساخته نشده اســت و به طور 
اختصاصى براى ســرورها و مراکز داده توسعه داده 

مى شود. 
گفته مى شــود دو مدل از Power9 عرضه مى شود: 
مدل 24 هســته اى SMT4 و مدل 12 هســته اى 
SMT8 که اولــى فقط چهار نخ پردازشــى و دومى 

هشت نخ پردازشى دارد. چون در این پردازنده باید از 
یادگیرى ماشینى به طور کامل پشتیبانى شود، نیاز به 
کوپروسسورها دارد و به این منظور اولین پردازنده اى 
اســت که از رابط PCI-Express 4.0 بهره مى برد. 
 NVLink 2.0 همچنین، اولین پردازنده اى است که از
استفاده مى کند؛به عالوه، براى اولین بار از رابط جدید 
CAPI 2.0 استفاده مى شــود که از چیپ ست هایى 

مانند FPGAs، ASICs و انواع جدیدى از حافظه ها 
شبیه PCM ساخته شده است.

بهترین کیبورد اندروید
نصف جهان  GO Keyboard محبوب ترین برنامه 
کیبورد در مارکت اندروید مى باشــد که از بسیارى 
از زبان ها از جمله زبان شــیرین فارسى پشتیبانى 
مى کند و در میان کاربران ایرانى نیز بعنوان بهترین 

کیبورد یاد مى شود. 
بــا امکانــات و قابلیت هــاى کیبــورد GO قطعًا 
قید کیبورد خســته کننده گوشــى خود را زده و به 
جمع میلیونى GO Keyboard مــى پیوندید! مى 
دانیم که انتظار شــما از یک کیبــورد کامل داراى 
ویژگى هایى چون تشخیص کلمه، تِم هاى شیک با 
امکان انتخاب، امکان نوشتن به صورت سوایپ، دم 
دست بودن اعداد براى تایپ و امکان شخصى سازى 

مى باشد.
با این کیبورد میتوانید در محیطى ساده به تایپ متن 
بپردازید و از میان هزاران تم رایگان دانلود و برروى 

استایل کیبورد قرار دهید.
برخى از ویژگى هاى این اَپ:

پیش بینى حــروف به زبــان هاى مختلــف،دارا 
بودن واژه نامه هــاى دقیق،قابلیــت تبدیل گفتار 
به نوشتار براى زبان انگلیســى، دارا بودن بازخورد 
لرزشى،پشتیبانى از تم هاى مختلف،پشتیبانى کامل 
از زبان شیرین فارسى،تنظیمات براى ارتفاع کلیدها 

و اندازه نوشته ها.

روبات ها به کمک کودکان 
اوتیسم آمدند!

نصف جهان  پژوهش تحقیقاتــى جدیدى که ماحصل 
همکارى مشترك دانشگاه میگوئل هرناندز و استارت آپ 
اسپانیایى aisoy است، نشان مى  دهد روبات ها مى توانند به 
کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم (ASD) کمک کنند.
روبات این استارت آپ قادر خواهد بود احساسات کودکان 
را شناسایى کرده و بر مبناى آن پیشنهاد انجام یکسرى 
بازى هاى خاص را ارائه کند. در مدت زمانى که کودکان 
و روبات ها در کنار یکدیگر قرار دارند، بچه ها یک ارتباط 
عاطفى را با روبات برقرار خواهند کرد. این ارتباط عاطفى 
در تعامل با درمانى خواهد بود که از ســوى دانشگاه ارائه 
مى شود.کلینیک دانشگاهى UMH و Aisoy در نظر دارند 
در چند هفته آینده فاز توسعه را به پایان رسانده و فاز عملیاتى 
که همان درمان اســت را روى کودکان 8 تا 10 سال آغاز 
کنند. اگر نتایج مثبت باشند، این برنامه ها در اختیار والدین 
قرار خواهند گرفت تا در خانه آن را مورد استفاده قرار دهند. 

نصف جهان با توجه به تحریم هاى گســترده که طى ســالهاى اخیــر در زمینه مالى و بانکى بر علیــه ایران تصویب 
شده،«ایرانیکارت»میکوشد تا با نگاهى به آینده به ایرانیان کمک کند بتوانند از سیستم هاى مالى آنالین دنیا استفاده کنند. 
هم اکنون ایرانیکارت با ارائه کارت هاى بین المللى به مشتریان حقیقى و ارائه حساب هاى ویژه جهت مشتریان حقوقى به 
آنها کمک میکند تا درآمدهاى نقدى خود را نقد کنند. مسترکارت هاى ایرانیکارت از بانک هاى مطرح آسیاى میانه صادر 
شده و آرامش و آسایش شما را در سفر و در خرید هاى اینترنتى تضمین میکند، کارت هاى صادر شده داراى شماره حساب 
بین المللى هستند که شما میتوانید از تمامى دنیا آنها را شارژ کنید. افتتاح حساب هاى شخصى، افتتاح حساب هاى آفشور، 
صدور کارت هاى پرى پید، تلفن هاى انتقالى بین المللى، سیم کارت هاى بین المللى، درگاه اس ام اس بین المللى، ثبت 
شرکت ها در سراسر دنیا و غیره،تنها بخشى از خدمات این مجموعه است. ایرانیکارت در 3 شهر تهران، اصفهان و مشهد 
شعبه دارد. شما میتوانید با مراجعه حضورى درخواست خود را ثبت کنید و یا به صورت آنالین اقدام به ثبت سفارش نمایید.

www.iranicard.com :وب آدرس

نصف جهان War Wings بازى جدید و فوق العاده زیباى پرندگان پوالدین براى اندروید است.در این بازى هواپیمایى 
خوش گرافیک، مى توانید سکان هواپیماهاى غول پیکرى را به دســت بگیرید و در نبردهاى بزرگ هوایى شرکت 
کنید! شما بر انواع هواپیماهاى مختلف جنگ جهانى دوم سوار مى شــوید و باید انواع ماموریت هاى هیجان آور و 
بى نظیر را یکى پس از دیگرى پشت ســر بگذارید و یکى از بهترین بازى هاى هوایى اندروید را تجربه کنید! بازى 
على رغم حجم کم خود به صورت گرافیکى و عالى طراحى شده و ویزگى هاى کم نظیرش مطمئنا شما را مجذوب 

خودش خواهد نمود.
در این بازى بیش از بیســت هواپیماى مهم جنگ جهانى دوم در بازى با جزئیات بسیار باالیى شبیه سازى شده اند.
البته نقطه قوت بازى حالت تک نفره اش نیســت و بازى یک مد مالتى پلیر فوق العاده هم دارد که در آن مى توانید 
با سه نفر دیگر، یک اسکادران چهار نفره تشــکیل داده و به تیم چهار نفره حریف حمله ور شوید! به لطف تنظیمات 
کنترل مى توانید به سه شیوه دکمه هاى چهار جهته لمسى، اســتیک پد مجازى یا به کمک حسگر ژیروسکوپ با 

هواپیماها مانور بدهید!

معرفى محصول

نصف جهــان چند وقتى بــود که شــایعات و خبرهاى 
غیررســمى زیادى در رابطه با نســخه 2016 گوشى 
هوشمند گلکسى A8 سامسونگ مى شنیدیم.اما سرانجام 
سامســونگ به طور رســمى از نســخه 2016 گوشى 
هوشمند گلکســى A8 سامســونگ با نام اختصاصى

 Samsung Galaxy A8 (2016)  رونمایى کرد. 
از نظر ظاهرى نوآورى و تغییرات چندانى را در نســخه 
2016 گوشى هوشمند گلکسى A8 سامسونگ مشاهده 
نمى کنیم. بدنه این گوشــى از مواد فلزى ساخته شده 
و سامســونگ آن را از قابلیت «صفحه نمایش همیشه 
روشــن» یا همان «Always On Display» بهره مند 
ساخته است. به موجب وجود این قابلیت، صفحه نمایش 
گوشى هوشمند مورد نظر به طور دائم مواردى همچون 
زمان، تاریخ و برخى نوتیفیکیشن هاى دریافتى را به تصویر 
مى کشد. این قابلیت هم اکنون در پرچمداران سامسونگ 
  Galaxy  و Galaxy S7، Galaxy S7 Edge  یعنــى

Note 7  به کار گرفته شده است.

نسخه 2016 گوشى هوشمند گلکسى A8 سامسونگ 
از صفحه نمایشى 5.7 اینچى با وضوح تصویر 1080 در 
1920 پیکسل یا به اصطالح فول اچ دى بهره مند است. 
سیستم روى چیپ (SoC) اگزینوس 7420 سامسونگ 
در آن به کار گرفته شــده و رم آن 3 گیگابایتى اســت. 
حافظه داخلى این محصول هم ظرفیت پیش فرض 32 

گیگابایتى را ارائه مى کند.
سامسونگ دوربین اصلى نسخه 2016 گوشى هوشمند 
گلکسى A8 سامسونگ را به سنسورى 16 مگاپیکسلى 
مجهز کــرده و براى دوربین ســلفى آن از سنســورى 
8 مگاپیکسلى اســتفاده کرده اســت. باترى این فبلت 
ظرفیت 3500 میلى آمپر ســاعتى دارد و سیستم عامل 
پیش فرض نصب و راه اندازى شــده در دستگاه، اندروید 
6.0.1 مارشمالو است. نســخه 2016 گوشى هوشمند 
گلکسى A8 سامسونگ به یک اسکنر اثر انگشت کاربر 

مجهز بوده که در دکمه هوم (Home) دستگاه تعبیه شده 
است. به این صورت قابلیت پشتیبانى از سرویس پرداخت 
الکترونیکى اختصاصى سامسونگ با نام سامسونگ پى 
(Samsung Pay) براى نسخه 2016 گوشى هوشمند 

گلکسى A8 سامسونگ به ارمغان آورده مى شود. 
 A8 پیش فروش نسخه 2016 گوشى هوشمند گلکسى
سامسونگ از روز یکم ماه اکتبر(10 مهر) یعنى از دیروز در 
کشور کره جنوبى آغاز شده است، اما سامسونگ در رابطه 
با امکان عرضه این محصول در سایر بازارهاى جهانى 

اطالعاتى ارائه نکرده است. 
اپراتــور SK Telecom اعــالم کرده که آن دســته از 
مشــتریانى که تا پیش از روز چهارم ماه اکتبر(13 مهر) 
نسبت به پیش خرید نسخه هاى تحت پوشش این اپراتور 
گوشــى مورد نظر اقدام کنند، یک کیس، یک محافظ 
صفحه نمایش و یک رم میکرو اس دى (Micro SD) را 

به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.

Sa
m

su
ng

 G
al

ax
y 

A8
 (

20
16

)

ارائه راهکارهاى مالى 
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بازى آنالین و اکشن 
پرندگان پوالدین 

 
حذف حساب کاربرى
Google Duo  در 

نصف جهان مسلمًا Duo ســریع ترین و ساده ترین 
اپلیکیشــن براى انجام مکالمات تصویرى اســت. 
اپلیکیشــن Google Duo از طریق شــماره تلفن 
رجیستر و تأیید هویت مى شــود و نیازى به اکانت 
گوگل ندارد. حال در صورتى که قصد دارید اکانت 
خود در برنامه Duo را به صــورت موقت غیرفعال 
کنید یا اینکه کال قید این برنامــه را بزنید و اکانت 
گوگل دو خود را به صورت کامل در آن حذف کنید 

مراحل زیر را دنبال کنید:
  مرحله اول: ابتدا برنامه Duo را اجرا کنید.

مرحله دوم: از باالى صفحه گزینه منو (ســه.نقطه) 
را لمس کنید.

 مرحله سوم: از منوى باز شــده گزینه Settings را 
انتخاب کنید.

 Unregister phone number مرحله چهارم: گزینه 
را انتخاب کنید.

 مرحله پنجم: اکنــون در مرحله آخــر یک پنجره 
کوچک براى شــما باز خواهد شــد که در صورت 
اطمینان از حذف حساب مى توانید با انتخاب گزینه 

UNREGISTER اکانت خود را حذف کنید.

 کار تمام است و اکانت شــما در اپلیکیشن Duo به 
صورت کامل حذف شده است.

 Moments عرضه
براى همه کاربران توئیتر

شــبکه اجتماعــى توئیتر      آى تى ایران |
امکان اســتفاده از قابلیت Moments را براى کلیه 
کاربرانش فراهم کرد. البتــه این امکان در چند روز 
آینده در ایران فعال مى شود.  Momentsبه کاربران 
این امکان را مى دهد تا مجموعه اى از توئیت ها را با 
عنوان، کپشن(توضیح) و تصویر کاور مشخص، با 
هم ترکیب کنند.نحوه استفاده از این قابلیت کامًال 

ساده است.
 با مراجعه بــه پروفایل، کافى اســت روى گزینه 
 Create New کلیک کرده و گزینــه Moments

Moment را از قسمت سمت راست انتخاب کنید. 

از این قسمت، امکان اضافه کردن عنوان، توضیح 
(کپشن) و عکس کاور را خواهید داشت. بعد از این 
نوبت به انتخاب توئیت هایى مى رسد که قرار است 
مومنت را بسازند. نکته قابل توجه اینکه هر قسمت 
مومنت مى تواند کپشن خاص خودش را داشته باشد. 
به  نظر مى رســد محدودیت خاصى هــم در تعداد 
توئیت هاى اضافه شده توسط کاربران وجود ندارد. 
این قابلیت به تدریج پیش روى کاربران سراسر دنیا 

قرار خواهد گرفت. 
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید اضافه شدن این 
قابلیت جدید، تا چه حد روى تجربــه کاربران این 
شــبکه اجتماعى و البته جذب کاربران جدید براى 

توئیتر تأثیرگذار خواهد بود.

ترفند

کلیک

فناورى در خدمت کارآفرینى
این روزها تبدیل شدن به یک کارآفرین به مراتب آسان 
تر از گذشته شده اســت.هر کارآفرینى که تمایل دارد در 
کسب وکار خود به سودآورى کالنى برسد، باید با تعدادى 
از فناورى هاى قدرتمند این روزهاى دنیاى فناورى آشنا 

شود.

Cloud.1
به رغم آنکه به نظر مى رسد، فناورى رایانش ابرى مفهوم 
جدیدى است، اما واقعیت این است که این فناورى بیش از 
یک دهه است در دنیاى کسب وکار حرفه اى مورد استفاده 
قرار مى گیرد. اگر دوست دارید یک ایده اولیه درباره کالود 
به دست آورید به جى میل فکر کنید. سرویسى که بر پایه 
رایانش ابرى کار مى کند. با اســتفاده از ســرویس هاى 
کالود شــما این توانایى را دارید تا یک دسکتاپ کامل و 
همه برنامه هاى متعلق به آن را در کالود میزبانى کرده و 
از هر مکانى و با استفاده از یک ارتباط اینترنتى و روى هر 
دستگاهى به آن دسترسى داشته باشید. این بدان معناست 
که شما دیگر از بابت موضوعاتى همچون از کار افتادگى، 
بازیابى، پشتیبان گیرى، به روزرسانى و تمامى مسائلى که 
هزینه بر بوده و مانع از دست یابى شما به موفقیت مى شوند، 
دغدغه اى نخواهید داشت. در مجموع مى توانیم این گونه 
عنوان کنیم، اگر یک کارآفرین هستید باید نگاه شما به 

کالود جدى  باشد.

Smartphone/Tablet .2
هر کارآفرین موفقى به خوبى مى داند، گوشى هوشمند یا 
تبلت مناسبى که در اختیار دارد یک گنج گران بها به شمار 
مى رود. البته بر مبناى اولویت هاى کارى مى توانید هر دو 

آنها را همزمان در اختیار داشته باشید.زمانى که صحبت از 
گوشى هاى هوشمند به میان مى آید، بیشتر کارآفرینان 
ترجیح مى دهند از محصوالت اپل اســتفاده کنند. با این 
وجود نباید از محصوالت تولید شده از سوى سامسونگ 

و سونى غافل شوید.

Google Analytics .3
گوگل آنالیز یک ابزار فوق  العاده قدرتمند و ضرورى براى 
کارآفرینان به شمار مى رود. ابزارى که به آنها اجازه مى دهد 
نظارت دقیقى روى سایت خود داشته باشند.گوگل آنالیز 
به شما اجازه مى دهد بررسى کنید کاربران چه مدت زمانى 
از وقت خود را صرف ماندن روى سایت شما کرده اند، چه 
صفحاتى را مورد بازدید قرار داده اند و چه محتوایى براى 
آنها جالب  توجه تر بوده است. این ابزار همچنین در زمینه 
بازاریابى هدفمند تحلیل هاى خوبــى در اختیارتان قرار 
مى دهد.اگر جزء آن گروه از کاربرانى هستید که به طور 
مداوم در شبکه هاى اجتماعى هستید، پیشنهاد مى کنیم از 
 Follower Work و FaceBook Insights ابزار رایگان

ویژه توییتر استفاده کنید.

4. برنامه هاى کاربردى
طیف گسترده اى از برنامه هاى کاربردى وجود دارند که به 
شما در سازمان دهى کارهاى روزانه کمک مى کنند. این 
برنامه ها نه تنها بهره ورى شــما را افزایش داده و زندگى 
شما را ساده تر مى کنند، بلکه به شما کمک مى کنند با نگاه 
موشکافانه ترى محیط پیرامون خود را بررسى کرده و در 
نهایت تصمیمات درستى را اتخاذ کنید. از جمله برنامه هاى 
سودمندى که در این ارتباط به شــما کمک مى کنند به 

موارد زیر مى توان اشاره کرد:

 MobileDay با اســتفاده از این برنامــه هیچگاه قرار 
مالقات هاى خود را از دســت نخواهید داد. به طورى که 
دکمه سبز رنگ بزرگى که در صفحه نمایش مقابل چشمان 
شــما قرار مى گیرد، هر قرار مالقاتى را به شما یادآورى 
مى کند. این برنامه به ساده ترین شکل و بدون اینکه نیازى 
به سنجاق کردن چیزى داشــته باشید قرار مالقات ها را 

براى شما یادآورى مى کند.
 Tiny Scan این برنامه دستگاه شما را به یک اسکنر قابل 
حمل تبدیل مى کند. به طورى که با اســتفاده از دوربین 
گوشى خود قادر خواهید بود، اسناد را اسکن کرده و آنها را 

به محتواى pdf تبدیل کنید.
Microsoft Office Mobile ویژه کاربران آفیس 365) 

طیف بسیار گســترده اى از کســب وکارهاى امروزى از 
بسته آفیس براى انجام فعالیت هاى ادارى خود استفاده 
مى کنند. این بســته قدرتمند به آسانى روى گوشى هاى 
هوشمند و آى پادها نصب مى شــود. در حالى که نسخه 
همراه یکسرى ویژگى ها را ندارد ولى بازهم براى انجام 

بسیارى از امور مفید واقع مى شود.
 DropBox اگر تمایل دارید به فایل ها و اسناد خود در هر 
مکانى دسترسى داشته باشــید، به شما توصیه مى کنیم 
از دراپ باکس استفاده کنید. شــما این توانایى را دارید تا 
پوشه ها و فایل ها را با هر یک از اعضا تیم خود به اشتراك 
قرار داده و به این ترتیب فرآیند همسان سازى روى همه 
دستگاه ها را به بهترین شکل ســازمان دهى کنید. این 
قابلیت به شما کمک مى کند همیشه یک کپى از اسناد 
خود را در قالب یک نسخه پشــتیبان در فضاى ابرى در 

اختیار داشته باشید.
برنامه هایى که به آنها اشاره کردیم تنها گوشه کوچکى 
از برنامه هاى کاربردى است که براى بهبود فعالیت هاى 

تجارى مورد اســتفاده قرار مى گیرند.امــروزه به لطف 
ابزارهاى قدرتمندى که در دنیاى فنــاورى وجود دارند 
شــما این توانایى را دارید تا هر کارى از مسافرت گرفته 
تا سازمان دهى کارها را به بهترین شکل ممکن مدیریت 
کنید. پیشنهاد ما به شما این اســت که وسایل مناسب، 
معقول و تا حد امکان مقرون به صرفه را خریدارى کنید و 
در مقابل سرمایه خود را روى کسب وکار هدفى که در نظر 

دارید آن را به سرانجام برسانید متمرکز سازید.

نسخه 2016 گوشى گلکسى A8 سام سونگ

,,
با استفاده از 
سرویس هاى کالود شما 
این توانایى را دارید تا 
یک دسکتاپ کامل و همه 
برنامه هاى متعلق به آن را 
در کالود میزبانى کرده و 
از هر مکانى و با استفاده 
از یک ارتباط اینترنتى و 
روى هر دستگاهى به آن 
دسترسى داشته باشید 

رامین مشکاه



آگهىآگهى 2771یک شنبه  11 مهر ماه 1111

برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات 

متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند  مى توانندازتاریخ انتشار 

اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
1- رأى شــماره 4291مورخه 1395/4/13 خانم ملیحه نوروزباقرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
251کدملى 1091152799صادره نجف آباد فرزند مرادعلى درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 112/5 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 589/12 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
2- رأى شــماره 4290مورخه 1395/4/13 خانم مهرى نوروزباقرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
243کدملى 1091127034صادره نجف آباد فرزند مرادعلى درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 112/5 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 589/12 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
3- رأى شــماره 4477مورخه 1395/4/20 آقــاى محمدباتوانى به شناســنامه شــماره 22کدملى 
1129704777صادره فریدونشهر فرزندعلى دریک وچهل وسه یکصدونودهفتم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 196/60مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
4- رأى شــماره 4474مورخــه 1395/4/20آقاى ظاهر دره باالئى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
1129499685صادره فریدونشهر فرزند گالل درچهارویکصدوپنجاه چهاریکصدونودهفتم دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
5- رأى شــماره 3633مورخه 1395/3/29 آقاى قدمعلى فرخ وندبه شناســنامه شــماره 835کدملى 
5558773677صادره حوزه دوفارسان فرزند کیوارى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150/85 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
6- رأى شــماره 3665 مورخــه 1395/3/30آقــاى اله کرم اســدى بــه شناســنامه  719کدملى 
1970982896صادره مسجدسلیمان فرزند کردو درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/94 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
7- رأى شــماره 4510مورخــه 1395/4/21 خانم الهه معینى به شناســنامه شــماره 2090کدملى 
1091233675صادره نجف آباد فرزندیداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 280/50مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 235/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
8- رأى شماره 2578مورخه 1395/2/30آقاى صفربهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 15کدملى 
4622847061صادره شهرکرد فرزندنعمت اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 195/94مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
9- رأى شــماره 2486مورخــه 1395/2/27 آقــاى تقى مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
20945کدملى 1090207360صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/30 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 70واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
10- رأى شماره 2181مورخه 1395/2/23آقاى محمدرحیم والى نیابه شناسنامه شماره 59585کدملى 
1370588526صادره اصفهان فرزند بارانى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 250مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع یزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
11- رأى شماره 4407مورخه 1395/4/19 آقاى مهردادرســتگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4088کدملى 1092268774صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 129مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/1 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
12- رأى شماره 4406مورخه 1395/4/19 خانم محبوبه حشمتى  به شناسنامه شماره 13821کدملى 
1092222596صادره نجف آباد فرزند ناصر درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

129مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/1 واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
13- رأى شــماره 5934 مورخه 1395/5/19آقاى علیرضا شــریفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1069 کدملى 1090906242صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

220/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 864واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
14- رأى شــماره 5061مورخــه 1395/5/3 آقــاى اســداله نصرالهــى بــه شناســنامه شــماره 
29916کدملى1090297221 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

189/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 65/2 واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان
15- رأى شــماره 6071مورخه 1395/5/23خانم اشــرف غالمى قراتپه به شناسنامه شماره 2کدملى 
5499391483صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

168/02مترمربع قسمتى ازپالك شماره 436واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
16-رأى شــماره 6054مورخه 1395/5/23آقاى حســنعلى بارانى به شناسنامه شــماره 18کدملى 
5499380473صادره نجف آباد فرزند براتعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

168/02مترمربع قسمتى ازپالك شماره 436واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
17-رأى شــماره 5246مورخه 1395/5/10 آقاى ســجاد منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2531کدملى 1091340201 صادره نجف آباد فرزندجعفردرششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 

244/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 547/2واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
18-رأى شماره 4766مورخه 1395/4/24 خانم مینایزدانى سودجانى به شناسنامه شماره 4009کدملى 
4620325554صادره شهرکردفرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
19-رأى شــماره 5273مورخه 1395/5/10 آقاى ذبیح اهللا رضایى به شناسنامه شماره 2158 کدملى 
3930839482صادره مالیرفرزند عبدالرضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 102/10 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 754واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 6000مورخه 1395/5/21 خانم عزت چاوشــى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
853کدملى 1090930682صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

143مترمربع قسمتى ازپالك شماره 327واقع درقطعه 5نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
21- رأى شماره 4810مورخه 1395/4/27 آقاى ذوالفقارجالل الدین به شناسنامه شماره 360کدملى 
5759485954صادره فریدونشهر فرزند سلطانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/81مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
22- رأى شــماره 5220مورخه 1395/5/7 آقاى علیرضا ابوترابى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
552کدملى 1091460884صادره نجف آباد فرزند صادق درششدانگ یکباب مغازه دوطبقه به مساحت 

20/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1021واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
23- رأى شــماره 4885مورخه 1395/4/29 آقاى محســن حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
934کدملى 1091102562صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 301/11 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1210واقع درقطعه 10نجف آبادبخش 11ثبت اصفهان 
24- رأى شــماره 4886مورخه 1395/4/29 خانم اشــرف حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1334 کدملى 1091163626 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 301/11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1210واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
25- رأى شــماره 5222مورخه 1395/5/7 آقاى عبدالحسین نصیران نجف آبادى به شناسنامه شماره 
482کدملى 1091484228صادره نجف آباد فرزندرجبعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/25 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
26- رأى شــماره 5252مورخه 1395/5/10 خانم عظیمه کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
31012کدملى 1090308191صادره نجف آباد فرزند مرتضى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 105/08مترمربع قسمتى ازپالك شماره 424واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 

27- رأى شــماره 5251مورخه 1395/5/10آقاى احمدنصرالهى به شناســنامه شــماره 757کدملى 
1091599742صادره نجف آباد فرزندعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

105/08مترمربع قسمتى ازپالك شماره 424واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
28- رأى شــماره 4767مورخه 1395/4/24 آقاى محمدباقر خوش اخالق ورنوسفادرانى به شناسنامه 
شماره 6314کدملى 1140063154صادره خمینى شهر فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 296/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
29- رأى شــماره 4768مورخه 1395/4/24خانم اقدس حســینى به شناسنامه شــماره 173کدملى 
1140903381صادره خمینى شهرفرزند سیدعبداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه ومغازه 
متصله به مساحت 296/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
30- رأى شماره 4892مورخه 1395/4/29 خانم محبوبه عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
803کدملى 1091143781صادره نجف آباد فرزند محموددرششــدانگ یکبــاب مغازه وطبقه فوقانى 
وزیرزمین به مساحت 39/98مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1210 واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 

11ثبت اصفهان 
31- رأى اصالحى شماره 5064و5065 مورخه 1395/5/3 پیرورأى شماره 17290و17298 مربوط به 
تقاضاى آقاى احسان نمازیان نجف آبادى وخانم سعیده رهبرى نجف آبادى ششدانگ یکباب ساختمان 
قســمتى ازپالك 296واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهــان که دررأى صادره قبلى اشــباهاپالك  
294قیدشده وصحیح آن 296واقع درقطعه 4مى باشد ورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل 

اجرامى باشد 
32- رأى شماره 6011مورخه 1395/5/21آقاى ابوذرصالحى کهریزسنگى به شناسنامه شماره 79کدملى 
1091784612صادره نجف آباد فرزندحســن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/54مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 391/3772 واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
33- رأى شــماره 6009مورخه 1395/5/21 آقاى ابراهیم شیاســى به شناســنامه شماره 12کدملى 
1129768236صادره فریدونشهر فرزند اکبردرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 243/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
34- رأى شــماره 4221مورخه 1395/4/12 خانم بصیرت کبیرزاده نجف آبادى به شناســنامه شماره 
614کدملى 1091492549صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/40 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1021واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
35- رأى شــماره 4879مورخه 1395/4/29 آقاى محمدرضا احمدى به شناسنامه شماره 63کدملى 
1091501777صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/21 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 310واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
36- رأى شــماره 6013 مورخه 1395/5/21 آقاى محمدقاسمى کهریزســنگى به شناسنامه شماره 
53کدملى 1091679711صــادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

58/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/4915واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
37- رأى شماره 4760مورخه 1395/4/24 خانم نصرت مالکى شیخ آبادى به شناسنامه شماره 31کدملى 
5419447746صادره مبارکه فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 135/60 متر مربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
38- رأى شــماره 6001مورخه 1395/5/21خانم طاهره کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
22416کدملى 1090222084صادره نجف آباد فرزند عشــقعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

220/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 274/1واقع درقطعه 11نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
39- رأى شــماره 4882مورخه1395/4/29خانم طاهره کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
22416کدملى 1090222084صادره نجف آباد فرزند عشــقعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

133/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره648/8واقع درقطعه 3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 4887مورخه 1395/4/29آقاى داراب شیاســى به شناسنامه شــماره 612کدملى 
1129152571صادره فریدونشهر فرزندحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/15 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
41- رأى شماره 4755مورخه 1395/4/24 آقاى عبدالعلى فرهى قهى به شناسنامه شماره 11کدملى 
5659668720 صادره اصفهان فرزند قدرت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 295/16 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
42- رأى شــماره 4883مورخــه 1395/4/29 آقاى على قادرى به شناســنامه شــماره 58 کدملى 

1091084424صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
125/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 516واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 

43- رأى شــماره 4884مورخه 1395/4/29 خانم اکرم عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1050 
کدملى 1091223270صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 125/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 516واقع درقطعه 6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
44- رأى شماره 4759مورخه 1395/4/24آقاى اسماعیل بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 3825 
کدملى 4621240552صادره شهرکرد فرزندحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/19مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
45- رأى شماره 4754مورخه 1395/4/24 آقاى غالمعلى باقرى چم یوســفعلى به شناسنامه شماره 
11کدملى 6209854631صادره لنجان فرزند رحیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/25مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
46- رأى شماره 4893مورخه 1395/4/29 آقاى حمید نقى هانجف آبادى به شناسنامه شماره 748کدملى 
1091358168صادره نجف آباد فرزند محموددرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 135/25مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 282واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
47- رأى شــماره 5216مورخه 1395/5/7 خانم مرجان ســبحانى ملک آبادى به شناســنامه شماره 
295کدملــى 1091595119صادره نجف آبــاد فرزند ناصردرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

97/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 754واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
48- رأى شماره 4881مورخه 1395/4/29آقاى مهران ذاکرى نجف آبادى به شناسنامه شماره وکدملى  
1080097848صادره نجف آباد فرزند مجتبى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 145/40مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 239/2واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
49- رأى شــماره 4764مورخه 1395/4/24آقاى عبداله مقصودى به شناســنامه شــماره4کدملى 
1129489671صادره فریدونشهر فرزند سیف اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

140/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
50- رأى شــماره 4765مورخــه 1395/4/24خانم بتول اصالنى به شناســنامه شــماره 12کدملى 
1129664937صادره فریدونشهر فرزند عباسقلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

140/21مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
51- رأى شماره 5277مورخه 1395/5/10آقاى على اصغرجعفرى سورانى به شناسنامه شماره 21کدملى 
5499797382صادره تیران فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/50مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره381واقع درقطعه 5نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
52- رأى اصالحى شماره 4327مورخه 1395/4/14 پیرورأى شماره 21192مربوط به تقاضاى آقاى  
داریوش معینى مجد مبنى برصدورســند مالکیت یکباب خانه قســمتى ازپالك شماره 548و549واقع 
درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشــتباها 549/1قید شــده بود وشماره پالك هاى 

548و549صحیح میباشد ورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرا مى باشد 
53- رأى شــماره 4891مورخــه 1395/4/29آقاى مجتبى رحیمى منجزى به شناســنامه شــماره 
1کدملى 1129784312صادره فریدونشــهر فرزندپرویزدرششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 

102/96مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
54- رأى شــماره 6012مورخه 1395/5/21 خانم ایراندخت ناظمى به شناسنامه شماره 220کدملى 
1159525900صادره فریدن فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/25مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 151/3واقع درقطعه 6نجف آباد بخش11ثبت اصفهان 
55- رأى شماره 5808مورخه 1395/5/17 آقاى غالمعباس پورگنجى به شناسنامه شماره 468کدملى 
1128972190 صادره فریدونشهر فرزند مرید درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 178/95مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش یزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
56- رأى شــماره 5244مورخه 1395/5/10خانم معصومه شــهیدى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 
28کدملى 5499392031صادره تیران فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

188/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 140واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
57- رأى شــماره 5243مورخه 1395/5/10آقاى رحمان چترائى عزیزآبادى به شناســنامه شــماره 
8کدملى 5499376311صادره تیران فرزند رضادرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

188/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 140واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
58- رأى شــماره 4878مورخه 1395/4/29خانم شهین عادل نیاء به شناســنامه شماره 833کدملى 
1091101558صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/10مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 459واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
59- رأى شــماره 6760مورخــه 1395/6/6آقاى منصورقادرى به شناســنامه شــماره162کدملى 
1091565937صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 285/16مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 949واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
60- رأى شــماره 4888مورخه 1395/4/29 آقاى حسین صالحى به شناســنامه شماره 3685کدملى 
1090369824صادره نجف آباد فرزند پیرزاد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 296/04مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
61- رأى شــماره 6014مورخه 1395/5/21آقاى غالم رضا مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 
815کدملى 1090917880صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یکباب مغازه تجارى وطبقات 
فوقانى به مساحت 53/78مترمربع قسمتى ازپالك شماره 280واقع درقطعه 10نجف آبادبخش 11ثبت 

اصفهان 
62- رأى شــماره 5270مورخه 1395/5/10آقاى غالمرضا انصارى به شناسنامه شماره 790کدملى 
5559504610صادره فارســان فرزنــد عوضعلى درششــدانگ یکبــاب خانه ومغازه به مســاحت 

146/68مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
63- رأى شــماره 6145مورخه 1395/5/25خانم ام البنین مظاهرى به شناســنامه شماره 20کدملى 
5499830835صادره نجف آباد فرزند امام قلى درشــانزده حبه وچهاریازدهم حبه مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 116مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 2بخش 11ثبت اصفهان 

64- رأى شــماره 6143مورخه 1395/5/25آقاى محمدرضا مظاهرى بودانى به شناســنامه وکدملى 
شــماره 5490160251صادره اصفهان  فرزند محمدحســین  دربیســت وهفت حبه ونه یازدهم  حبه 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 116مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 2بخش 

11ثبت اصفهان 
65- رأى شماره 6144مورخه 1395/5/25آقاى محمدحســن مظاهرى بودانى به شناسنامه وکدملى  
شماره 5490106336صادره تیران وکرون فرزند محمدحســین دربیست وهفت حبه ونه یازدهم حبه 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 116مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95واقع درقطعه 2بخش 

11ثبت اصفهان 
66- رأى شــماره 4809مورخه 1395/4/27 آقاى رســول قاسمى به شناسنامه شــماره 626کدملى 
1091613575صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/60مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
67- رأى شــماره 6007مورخه 1395/5/21 آقاى احمد معزى به شناســنامه شــماره 1512کدملى 
1090981058صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب مغازه وطبقه اول مسکونى به مساحت 

23/02مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1021واقع در قطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
68- رأى شماره 6010مورخه 1395/5/21 خانم فاطمه بیگم کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
474کدملى 1091109631صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/79 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1021/1واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
69- رأى شماره 4876مورخه 1395/4/29 آقاى ابراهیم براتى آبگرمى به شناسنامه شماره 12کدملى 
5499738912صادره تیران فرزند افاحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 153مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 123واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
70- رأى شــماره 6049مورخه 1395/5/23خانم عزت اخضرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
873کدملى 1091092524صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 222/29مترمربع قسمتى ازپالك شماره 466واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
71- رأى شــماره 6046مورخه 1395/5/23آقاى محمدرضا ســلیمانیان نجف آبادى به شناســنامه 
شماره674کدملى 1090339704صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 222/29مترمربع قسمتى ازپالك شماره 466واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
72- رأى شــماره 3656مورخــه 1395/3/30خانم طیبه یمانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1003کدملى 1090879253صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به 
مساحت 299/31مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12حوزه ثبت اصفهان 
73- رأى شــماره 4763مورخه 1395/4/24 آقاى اســمعیل زارع به شناسنامه شــماره 1578کدملى 
6109719791صادره آب پخــش فرزند رضا درششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به مســاحت 

300مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
74- رأى شماره 3692مورخه 1395/3/30 آقاى عبدالکریم اسمعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1021کدملى 1090343175صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 206/55مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
75- رأى شــماره 3690مورخه 1395/3/30خانم زهره حبیب الهى به شناســنامه شماره 280کدملى 
1091046824صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

206/55مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
76- رأى شــماره 4753مورخه 1395/4/24 آقــاى جعفر احمدى به شناســنامه شــماره 2کدملى 
1129754121صادره فریدونشــهر فرزند محمددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/68مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
77- رأى شــماره 22406مورخه 1394/11/27 آقاى محمد عبداله مرادى افوسى به شناسنامه شماره 
1145 کدملى 6219273648صادره فریدن فرزند على محمدششدانگ یکباب خانه ومغازه به مساحت 

497/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
78- رأى شــماره 4880مورخه 1395/4/29 آقاى فضل اله یزدانى به شناســنامه شــماره 90کدملى 
1091535582صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/45مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 295/3واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
79- رأى شــماره 6726مورخه 1395/6/4خانم مهرى خزائیلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
25779کدملى 1090255731صادره نجف آباد فرزند جعفردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 173/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 882وپالك 883واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
80- رأى شماره 2407مورخه 1395/2/26 آقاى محمدعلى غریبى به شناسنامه شماره 25086کدملى 
1090248784صادره نجف آباد فرزند غضنفردرسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

173/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 882وپالك 883واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
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زمانى رئیس اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/1071
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیدهاست.
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى میشــوددر صورتى که شخص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم و پس ازاخذرسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شــماره 0172 مورخه 95/04/02 آقاي محســن عابدي حاجی آبادي به شناسنامه شماره 29 
کدملی 5110611505 صادره شاهین شــهر فرزند رضا بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
174/45 مترمربع در قســمتى از پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا عابدى حاجى 

آبادى محرز گردیده است.
2- راى شــماره 3919 مورخه 95/06/26 آقاي  حســین رحیمی به شناســنامه شــماره 16 کدملی 
5110516782 صادره برخوار فرزند جعفر در بصورت/ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  145/53 
مترمربع در قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
که در ازاءخریدارى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رســمى آقاى حسین نظرى حاجى آبادى 

محرز گردیده است.
3- راى شــماره 0116 مورخه 95/02/29 خانم لیال جهانگیري به شناســنامه شــماره 2014 کدملی 
6219353242 صادره فریدن فرزند بهرام بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/91 مترمربع 
در قسمتى از پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در 
ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدرضا رضائى حاجى آبادى محرز 

گردیده است.
4- راى شــماره 0129 مورخه 95/02/30  آقاي  مرتضی گزي به شناســنامه شــماره 7608 کدملی 
5110085668 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت یکباب انبار ضایعات اهن ششدانگ به مساحت 
2408/60  مترمربع پالك شــماره340 فرعی از 440 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر که در ازاء مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
5- راى شــماره 0033 مورخه 95/01/21 آقاى محســن جلیلى به شناســنامه شــماره 929 کدملى 
4030463916 صادره کبودر آهنگ فرزند مقصود بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/70 
متر مربع پالك شماره 2745 فرعى از 409 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

که در ازاء مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
6- آراء بــه شــماره هــاى 5286-94/12/13 و 5284-94/12/13 و 5283-94/12/13 و 5282-

94/12/13 و 5285-94/12/13 و 5274-94/12/11 و 5281-94/12/13 و 5275-94/12/11 بــه 
ترتیب به نام هاى بتول طاهرى به ش ش 228 ومهرى طاهرى بــه ش ش 186 و فاطمه طاهرى به 
ش ش 40 و زهرا طاهرى دولت آبادى به ش ش 283 و صدیقه طاهرى دولت آبادى به ش ش 148 و 
همگى فرزندان رمضانعلى هر کدام نسبت به 9091 سهم مشاع و آقاى محمد طاهر طاهرى دولت آبادى 
به ش ش 1 و حسن طاهرى به ش ش 7134 و آقاى حسین طاهرى دولت آبادى به ش ش 102 همگى 
فرزندان رمضانعلى هر کدام نسبت به 18182 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به پالك 
یک فرعى از 409 اصلى واقع در بخش 16 ششدانگ به مساحت 100/0001 متر مربع که در ازاء مالک 

رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول:   95/06/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/07/11 م الف: 772 زمانى 

کفیل  ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/6/1135     
مزایده

در پرونده 950084 و به موجب نیابت ارسالى از شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم 
1- مصطفى وعیدى 2- علیرضا جنتى به نحو متســاوى به پرداخت 807/189/061 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له پروانه حیدرى دستجردى و مبلغ 40/359/450 ریال بابت هزینه اجراء محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: سى ست پرس هیدرولیک 
لوله و اتصاالت نیو پایپ شارژى مدل ۱۰۱۰NPT  با کلیه متعلقات نو و سالم تعبیه شده داخل کیف 
فاقد جعبه فک و قالب- هر دستگاه 20/500/000 ریال. کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 95/7/25 از ســاعت 9 الى10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى 
شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شهرك صنعتى مورچه خورت با هماهنگى این اجرا. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را 
به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 842  اجراي احکام مدنى 

دادگسترى شاهین شهر /7/331

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623500845 شماره  پرونده: 9409983624700493 شماره 
بایگانى شعبه: 950275 شاکى: آقاى حسین آقاشاهى فرزند اسداله به نشانى: اصفهان- 
اردستان شهرك 7 تیر کوچه بوستان پ 31، متهم: آقاى جعفر رحیمى فرزند شفیع به 
نشانى: مجهول المکان، اتهام ها  : 1- کالهبردارى 2- جعل امضاء یا مهر، دادگاه با عنایت 
و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با  استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
در خصوص اتهامات آقاى جعفر رحیمى فرزند شــفیع موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى 
حسین آقاشاهى فرزند اسداله دایر بر جعل امضاء به صورت جعل امضاى صاحب حساب 
در یک فقره چک به شماره 999333 مورخ 15/4/1395 جارى آقاى محمد رحیمى بانک 
سپه و کالهبردارى به مبلغ 52/500/000 تومان به عنایت به شکایت تقدیمى و اظهارات 
شاکى خصوصى دبن شرح که شاکى بیان داشته متهم با همراهى پسرش جهت خرید دام 
مراجعه نموده و پس از خرید دام دو فقره چک و مبلغ 25 میلیون تومان (کارت به کارت) 
توافق شده اســت که چک ها تحویل و دام هم برده شده است لیکن وجهى حسب ادعا 
پرداخت نشده است، صرفنظر از اطالعات مطلعین و شهادت شهود تعرفه شده که مفاد 
اطالعات و شهادت داللتى بر تحقق بزه از سوى متهم نداشته و با لحاظ پاسخ استعالم 
واصله بانک محال علیه دال بر تطابق امضاى صاحب حساب یا امضاى مندرج در روى 
چک موضوع شکوائیه با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده 0دعوى صرفًا 
عدم اجراى تعهد پرداخت وجه از سوى طرف بوده) بلحاظ فقد ادله اثباتى وقوع بزه هاى 
اعالمى و نتیجتاً عدم احراز بزه موصوف مستنداً به اصول سى و شش، سى و هفت، یکصد 
و شصت و شش و یکصد و شصت و نه قانون اساســى و مواد 2 و 3 و 12 و 13 و120 از 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 4 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 426 و 
431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و با تمسک به اصل برائت حکم بر برائت متهم صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 240 بدریان رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان (101 جزایى سابق) /7/217

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354500950 شماره  پرونده: 9509980359300305  شماره 
بایگانى شعبه: 950545- شکات: 1- خانم سمانه نیکبخت فرزند محمد به نشانى خیابان 
رزمندگان- خ شهید کاظمى ك یخچال ك وحدت2- خانم لیال صادقى برزانى فرزند 
عباس به نشانى خ امام خمینى محله فرودان کوى شهید امینى کوى ارغوان.متهمین: 
1- آقاى داود گودرزى به نشانى مجهول المکان 2- آقاى محمد امیدوند فرزند مسعود با 
وکالت آقاى علیرضا وفائى فرزند حسین به نشانى خ شریعتى کوچه شهید بیژن واعظى 
مجتمع بام صفه طبقه همکف واحد1 کدپستى 8173833414 اتهام: سرقت و مشارکت 
در سرقت داخل خودرو.گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- محمد امیدوند فرزند مسعود با وکالت آقاى علیرضا وفایى دایر بر سرقت یکدستگاه 
تلفن همراه موضوع شکایت خانم لیال صادقى برزانى فرزند عباس و شکایت خانم سمانه 
نیکبخت فرزند محمد دایر بر مشارکت در سرقت داخل خودرو که هر دو اعالم گذشت 
نموده اند و 2- داوود گودرزى(بدون مشخصات دیگر) دایر بر مشارکت در سرقت داخل 
خودرو با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامى، کشف 
تلفنهاى مسروقه از متهم ردیف اول، عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم ردیف دوم و 
سایر قرائن وامارات موجود درپرونده متهمین رابشرح فوق محرز تشخیص و به استناد 
ماده 661 و رعایت ماده 134 و مواد 37 و 38 قانون مجازات اســالمى متهم ردیف اول 
را به تحمل دو فقره13/5 ماه حبس و 20 ضربه شالق تعزیرى با احتساب ایام بازداشت 
قبلى که یکى از مجازاتها قابل اجراست و متهم ردیف دوم را به یکسال حبس و50 ضربه 
شالق تعزیرى محکوم مى نماید.راى صادره نسبت به متهم ردیف اول حضورى است 
و ظرف 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاههاى تجدیدنظر استان و نسبت به 
متهم ردیف دوم غیابى است و ظرف 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه 
است.م الف: 19710رستم پور رئیس شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 

جزایى سابق)/7/218

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:9510113723702021 شــماره پرونده:9409983725101016 شماره 
بایگانى شعبه:950945 آگهى ابالغ وقت دادرســى بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 
950945 شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه آقاى علیرضا کیخائى که 
حسب شکایت هدایت ا... صادقى متهم است به خیانت در امانت چک حسب گزارشات 
واصله فعال مجهول المکان و متوارى میباشند ابالغ میگردد که جهت رسیدگى و دفاع 
ازمتهم منتسبه روز شنبه95/9/6 ساعت 10 صبح در شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى 
شهرســتان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیــل،دادگاه بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و 
راى مقتضى صادر خواهــد نمود.این آگهى در اجراى ماده 180 قانون آئین دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 78 یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار درج میشود.م الف:95/437 اقبال ســعید رئیس شعبه101  دادگاه 

کیفرى2 شهر مبارکه(101جزایى سابق)/7/355 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:95103723702034 شــماره پرونده:9509983725200375 شماره 
بایگانى شعبه:950912 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 
950912 شــعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرســتان مبارکه آقاى نادر ی لمه ها 
که حسب شکایت على اکبر صادقى متهم اســت به خیانت دراختالف ملکى حسب 
گزارشــات واصله فعًال به مجهول المکان و متوارى میباشند ابالغ میگردد که جهت 
رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه روز شنبه 95/9/9 ساعت 8 صبح در شعبه 101 دادگاه 
عمومى جزایى شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر 
یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل،دادگاه بصورت غیابى به موضوع 
رسیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود.این آگهى در اجراى ماده 180 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 78 یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج میشود.م الف:95/438 اقبال سعید رئیس شعبه101 

دادگاه کیفرى2 شهر مبارکه(101جزایى سابق)/7/354

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723801496 شماره پرونده : 9409983641801887 شماره 
بایگانی شعبه: 950686 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى اسماعیل طاهرى 
فرزند فریبرز مجهول المکان که در پرونده 950686 متهم است به ترك انفاق و ازدواج 
مجدد بدون اذن ابالغ مى شود در تاریخ 1395/8/22 9:30 صبح جهت رسیدگى اتهام 
انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دادگاه 
بصورت به غیابى موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود.م الف:95/441 

راستى رئیس شعبه 102 کیفرى دو شهر مبارکه(102 جزایى سابق)/351 /7

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723801479 شماره پرونده : 9409983724800975 شماره 
بایگانی شعبه: 950863 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى على اکبر رئیسى 
قهفرخى فرزند حمزه على مجهول المکان که در پرونده 950863 متهم است به ترك 
انفاق ابالغ  مى شود در تاریخ 1395/8/24 9:30 صبح جهت رسیدگى اتهام انتسابى و 
دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دادگاه بصورت به 
غیابى موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود.م الف:95/439 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه(102 جزایى سابق)/7/353

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510113723702036  شماره پرونده: 950998372460047 شماره 
بایگانی شعبه: 951061 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951061 شعبه 101 دادگاه 
عمومى جزایى شهرستان مبارکه آقاى محســن برهان که حسب شکایت قاسمعلى 
داتلى بیگى متهم است به خیانت در امانت حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان 
و متوارى مى باشــند ابالغ میگردد که جهت رســیدگى و دفاع از اتهام منتسبه روز 
دوشنبه 95/9/15 ســاعت 8 صبح در شــعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان 
مبارکه حاضر گردد مى توانید قبل از جلسه دادگاه جهت دریافت فتوکپى کیفرخواست 
مراجعه نمائید ضمنًا میتوانید وکیل معرفى نمائید در صورت عدم حضور در وقت مقرر 
یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه به صورت غیابى به موضوع 
رسیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 180 قانون آیین 
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 78 یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 95/440  اقبال سعید رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/352 /7

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509973723701597 شــماره پرونده: 9409983725200170 
شماره بایگانى شعبه: 950404 شــاکى: آقاى روح اله هادیان فرزند ابراهیم به نشانى: 
فالورجان- قهدریجان فلکه شهردارى باســکول حقیقت پ 37، متهمین: 1- آقاى 
على امینى فرد به نشانى: کرج شهرك پیشاهنگى ولیعصر سوم کوچه ایت ا... خامنه اى 
پالك 33،  2- آقاى مال ابراهیم هاشمى 3- آقاى احمد اسحاق رابى فرزند میرکالم 
4- آقاى حسین ذوالفقارى فرزند على صفر به نشانى: کرج پیش آهنگى خ دهم شرقى 
کوچه اول درب چهارم، اتهام : ســرقت مستوجب تعزیر. گردشــکار: باسمه تعالى- با 
توجه به اتهام حسین ذوالفقارى فرزند على اصغر و مال ابراهیم هاشمى و احمد اسحاق 
رابى فرزند میرکالم دائر بر مشارکت در ســرقت، لذا دادگاه با عنایت به بررسى اوراق 
و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام حســین ذوالفقارى فرزنــد على اصغر و مال 
ابراهیم هاشمى و احمد اســحاق رابى فرزند میرکالم دائر بر مشارکت در سرقت 180 
رأس گوسفند با وصف امانى بودن گوسفندان در دســت متهمین مال ابراهیم و احمد 
اسحاق رابى با توجه به کیفرخواســت صادره و اقاریر صریح حسین در دادگاه و دادسرا 
و متوارى بودن متهمین مال ابراهیم و احمد و اظهارات على امینى فر و گزارش مرجع 
انتظامى، اتهام نامبردگان محرز اســت مســتند به مواد 656 قانون مجازات اسالمى 
1370 حکم به محکومیت متهمین هر کدام به تحمل ســه ســال حبس و 74 ضربه 
شالق و رد اموال مســروقه و در صورت موجود نبودن عین مثل یا قیمت آن اموال در 
حق شــاکى صادر و اعالم مى نماید. در خصوص اتهام حسین دائر بر فروش مال غیر 
با توجه به اینکه مال ســرقتى را در تملک درآورده بعد فروخت و اتهام على امینى فرد 
دائر بر خرید مال مسروقه و اتهام مال ابراهیم و احمد اسحاق دائر بر خیانت در امانت با 
توجه به اظهارات و دفاعیات امینى فرد و شاکى و متهم حسین در خصوص امینى فرد 
و اینکه خیانت در امانت تحت ماده و وصف کافى در ماده 656 قید شده به لحاظ عدم 
کفایت ادله مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى رأى به برائت متهمین صادر 
و اعالم شود. راى صادره در خصوص حسین حضورى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان و در خصوص مال ابراهیم و احمد رأى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و سپس 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 95/442  اقبال سعید رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه

 (101 جزایى سابق)/7/350

ابالغ 
شــماره نامه: 9510113723702000 شــماره پرونده: 9309983724700739 
شــماره بایگانى شــعبه: 950390آگهى ابالغ راى غیابى دادگاه بدینوســیله به 
متهم(مجهول المکان)کریم فروزان فرزند یداله(کارفرماى شرکت پلى اکریل)ابالغ 
میگردد به موجب دادنامه غیابى شماره9509973723701547 این دادگاه صادره در 
پرونده کالسه 950390 شعبه 101 کیفرى مبارکه به اتهام عدم رعایت مقررات کار 
منجر به ایراد صدمه بدنى غیر عمدى حسب شکایت آقاى مسلم بابائى بردشاهى و 
مستنداً به مواد 709 و714 قانون مجازات اسالمى متهم و محکوم به پرداخت هشت 
درصد دیه کامل بابت ارش آسیب کتف راست و پرداخت مبلغ 46 میلیون ریال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت شــده اید.چنانچه به راى صادره اعتراض دارید ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ انتشار این آگهى جهات اعتراض خویش را به این دادگاه اعالم 
و در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.م الف:95/443 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)7/349
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  ایسنا و باشگاه خبرنگاران جوان | 

نخســت وزیر انگلیس گفت که به نگرانى هاى اســکاتلند 
درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گوش مى کند اما دولت 
اســکاتلند هیچ حق وتویى در مذاکــرات برگزیت نخواهد 

داشت.
«نیکوال استورجن» وزیر اول اسکاتلند گفته بود که مى خواهد 
جزئیات بیشترى از نحوه خروج دولت انگلیس از اتحادیه اروپا 
دریافت کند تا از وقوع یک «برگزیت ســخت که شدیداً به 

اقتصاد ضربه مى زند» جلوگیرى کند.
پس از رأى انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، استورجن گفت 
که اســکاتلند به دنبال برگزارى رفراندوم استقالل دیگرى 
است تا در شــرایطى که انگلیس مى خواهد از اتحادیه اروپا 
خارج شــود، بتواند راه خود را از پنجمیــن اقتصادى بزرگ 

جهان جدا کند.
«ترزا مى» نخست وزیر انگلیس پیش تر گفته بود: به وضوح 
مى گویم که در جریان این مذاکرات، دولت اسکاتلند کامًال در 
مذاکراتى که داریم و قرار است موضع بریتانیا پس از خروج 

مشخص شود، مشارکت دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اسکاتلند بر سر برگزیت حق 
وتو دارد یا خیر، گفت: پادشاهى بریتانیا موضعش در مذاکرات 
مشخص است و ما به عنوان دولت پادشاهى متحد بریتانیا 
با اتحادیه اروپا مذاکــره خواهیم کرد. به نگرانى هاى خاص 
اسکاتلند و ســایر مناطق بریتانیا توجه مى کنیم اما آنها حق 

وتو ندارند.
بریتانیا متشکل از انگلســتان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالى 

است.
دولت اسکاتلند سال 2014 رفراندوم استقالل برگزار کرد اما 
مردم به آن رأى منفى دادند، با این حال در رفراندوم خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا در 23 ژوئن، مردم اسکاتلند به ماندن 

در این اتحادیه رأى داده بودند.
ترزا مى همچنین درباره اینکه آیا رفراندوم استقالل مجدد 
در اسکاتلند برگزار مى شــود، گفت که «خیر نباید رفراندوم 

مجددى در اسکاتلند برگزار شود.»

انگلیسى ها به دولت خود اطمینان ندارند
در همیــن حــال شــهروندان انگلیســى در جدیدترین 
نظرسنجى ها، اظهار داشتند به اقدامات دولتشان در خصوص 

برگزیت اطمینان ندارند.
فقط 16 درصد از انگلیســى ها عقیده دارنــد که دولت این 
کشور راهبرد خوبى در اجراى طرح خروج از اتحادیه اروپا به 
پیش مى برد و 16 درصد فکر مى کنند که کشورشان هرگز 

اتحادیه اروپا را ترك نخواهد کرد.
در حالى که گفتگوهاى رسمى با بروکسل در خصوص خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز نشــده است، فقط 16 درصد از 
شهروندان انگلیسى عقیده دارند که دولت محافظه کار ترزا 

مى به شکل خوبى در این پرونده عمل خواهد کرد.
براساس نظرسنجى مؤسسه «یوگاو» که روزهاى بیست و 
هشتم تا بیست و نهم سپتامبر در میان هزار و 658 نفر برگزار 
شد، شرکت کنندگان در پاسخ به پرسشــى درباره احتمال 
اینکه کشورشــان به طور قطع روزى اتحادیه اروپا را ترك 
کند،  67 درصد این موضوع را حتمى خوانده و 16 درصد دیگر 

باور دارند انگلیس در اتحادیه اروپا باقى خواهد ماند.
ترزا مى  ماه ژوئیه در پى طوفان ناشى از تصویب طرح خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا در رأس دولت این کشور قرارگرفت.  
46 درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجى  در فاصله 
زمانى دو روز مانــده به آغاز کنگره حــزب محافظه کار در 
بیرمنگام ،  ترزا مى را نخست وزیرى خوب مى دانند درحالى 

که 22 درصد خالف این فکر مى کنند.
52 درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجى همچنین 
عقیده دارند که او در ســطح مســئولیتى که برعهده گرفته 

است، نیست.
در مقابل،  فقط 29 درصد فکر مــى کنند که یکى از وزیران 
دولت او یعنى «بوریس جانســون» وزیر امــور خارجه کار 
خود را به خوبى انجام داده است. جانسون در زمان تبلیغات 
مربوط به همه پرسى خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

بود.
تا زمان برگزارى همه پرسى در بیست وسوم ژوئن ،  جانسون 

محبوب ترین سیاستمدار انگلیس بود.

 اسکاتلند حق وتویى    دربا ره بــرگزیت ندارد
نخست وزیر انگلیس:

چین روز جمعه به ژاپن هشدار داد    ایرنا |
که طرح مسائلى چون گشــتزنى و رزمایش در 
دریاى جنوبى به طور مشــترك با آمریکا مانند 

بازى کردن با آتش است.
 این اولین هشــدار چین به اظهارات «تومومى 
اینادا» وزیر دفاع ژاپن اســت کــه یک هفته 
قبل گفــت این کشــور قصــد دارد تمرینات 
مشــترك با آمریکا در دریاى جنوبــى انجام 
داده و گشــتزنى هاى مشــترکى با این کشور 

داشته باشد.
در همین حــال «یانگ یوجون» ســخنگوى 
وزارت دفــاع چین در مصاحبه اى با اشــاره به 
این اظهارات گفت که بهتر است توکیو از چنین 

اقداماتى صرفنظر کند.
وى گفــت کــه حضــور در منطقــه دریاى 
جنوبى که تحــت حاکمیت چین اســت براى 
برگــزارى رزمایــش هــا و گشــتزنى هاى 
مشترك از ســوى ژاپن به معناى بازى با آتش 

است.
سخنگوى وزارت دفاع چین تأکید کرد که ژاپن 
عالقه مند به ایجــاد تنش و متالطم کردن آب 
هاى دریاى جنوبى است و در واقع فعالیت هایش 
مصداق این است که براى ماهى گرفتن باید آب 

را گل آلود کرد.
چین پیش تر با اعزام 40 فرونــد بمب افکن و 
سوخوهاى جنگنده به اطراف تنگه میاکو ژاپن 
به طور فیزیکى به اظهارات وزیر دفاع آن کشور 
هشدار داده بود اما این نخستین بار است که به 

طور آشکار به اینادا واکنش نشان مى دهد.
یانگ گفت: خیلى اشــتباه است که ژاپن تصور 
کند ارتش چین در صورت ورود این کشــور به 

دریاى جنوبى فقط نظاره گر خواهد بود.
ژاپن به شــدت در ماه هاى گذشــته کوشیده 
است تا روابط نظامى و دفاعى خود را با آمریکا 
و متحدان این کشــور افزایــش دهد و حضور 
قوى ترى در دریاى جنوبى داشته باشد و سعى 
دارد حمایت «آ.ســه.آن» را نیز از این اقدامات 

به دست آورد.
این کشــور همچنین از چین براى اینکه رأى 
دیوان الهه در باره منازعــات دریاى جنوبى را 

نپذیرفته، انتقاد کرده است.
روابط چین و ژاپن به دلیل تنــش هاى آنها بر 
سر مالکیت بر جزایر دیائویو در دریاى شرقى از 
سال 2012 به این طرف همواره تیره بوده و «لى 
کچیانگ» نخست وزیر چین مناسبات دو کشور 

را شکننده توصیف کرده است.

چین: ژاپن با آتش، بازى مى کند

رئیس جمهورى فیلیپین 
خود را با هیتلر مقایسه کرد

رئیس جمهورى فیلیپین ضمن مقایسه خود با رهبر    مهر |
آلمان نازى، خواستار نابودى بیش از سه میلیون نفر معتاد به مواد 

مخدر در این کشور شد.
 «رودریگو دوترته» رئیس جمهورى فیلیپین از تصمیمات دولتش 
در خصوص برخورد حداکثرى با مسئله قاچاق مواد مخدر دفاع کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهورى فیلیپین خود را با هیتلر قیاس 
کرده و گفت که از نابودى بیش از سه میلیون نفر مصرف کننده و 

فروشنده مواد مخدر در کشورش خوشحال خواهد شد.
دوترته در قیاس خود با رهبر آلمان نازى و اشاره به معتادان و مصرف 
کنندگان مواد مخدر در فیلیپین گفت: اگر آلمان هیتلر داشت، ما هم 
خواهیم داشت. شما قربانیان من را مى شناسید. من مایلم تا همه 
آنها مجرم شناخته شوند تا به مشکل کشورم پایان داده و نسل آینده 

را از تباهى و فساد نجات دهم.
گفتنى است، رودریگو دوترته در انتخابات ریاست جمهورى ماه ِمى 
سال جارى میالدى با شعار پایان دادن به مصرف مواد مخدر و فساد 

در کشور صد میلیون نفرى فیلیپین بر سر کار آمد.
از زمان روى کار آمدن وى در 30 ژوئن تا کنون، حدود سه هزار وصد 
تن در این کشور کشته شده اند که اکثر این موارد مربوط به درگیرى 

هاى پلیس در خصوص مواد مخدر مى باشند. 

بلغارستان پوشش روبند را 
ممنوع کرد

پارلمان بلغارســتان روز جمعه قانون ممنوعیت    تابناك |
پوشش کامل صورت (روبند) را در مأل عام به تصویب رساند.

در حالى که پدیده سلفیگرى در بلغارستان در حال افزایش است، 
پارلمان این کشــور قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت براى 
زنان در مأل عام را تصویب کرد و به جمع کشــورهاى فرانسه و 
بلژیک به عنوان کشورهایى که پیش از این روبند را ممنوع کرده 

بودند پیوست.
بر اساس این قانون جدید، پوشش کامل و یا قسمتى از صورت در 
مأل عام به غیر از مواقع بیمارى و یا کارى ممنوع است. مساجد اما از 

این قانون مستثنى مى باشند.
براى کسانى که از این قانون پیروى نکنند جریمه  اى معادل صد  
یورو براى اولیــن بار و 750 یورو براى دفعــات بعد در نظر گرفته 

شده است.
پیش از این در بلغارستان کســى از نقاب براى پوشاندن صورت 
خود استفاده نمى کرد ولى در سه سال گذشته در منطقه  مرکزى 
«پازارجیک» که به محل فعالیت یک روحانى خودخوانده حامى 
افراطیگرى به نام «احمد موسى» تبدیل شده، پدیدار شد و پس از 
آن به مناطق دیگر سرایت کرد.  احمد موسى در بلغارستان متهم به 

تبلیغ افراطیگرى شده است.

رد انتخابات زود هنگام در مالزي
نخســت وزیر مالزي برگزاري انتخابات     خبر آنالین |

زودهنگام را رد کرد.
«نجیب تون رزاق» که در آلمان به سر می برد پنج شنبه  شب هفته 
گذشته برگزاري انتخابات زودهنگام در مالزي را رد کرد و گفت، 
مخالف برگزاري انتخابات زودهنگام قبل از سال 2018 است، چون 

چنین تصمیم گیري تنها نباید براساس یک عامل صورت گیرد .
این در حالی است که گروه دموکراسی مالزي یا «برسیح» در حال 
برنامه ریزي براي تظاهرات در 19 نوامبر و درخواســت استعفاي 
فوري نجیب تون رزاق و انجام تحقیقات مستقل در مورد رسوایی 
مالی صندوق دولتی سرمایه گذاري توسعه مالزي واحد (ام.دي.بی 
1) است.نجیب این صندوق را ســال 2009 براي سرمایه گذاري 
دولت در پروژه هاي ساختمانی و ملک و انرژي تأسیس کرد و تا این 
اواخر ریاست هیئت مدیره و مشاوره ام.دي.بی 1 را بر عهده داشت.

دادگستري آمریکا چندي پیش پرونده حقوقی در مورد سه میلیارد 
و 500 میلیون دالر در مورد این صندوق را گشود و ادعا کرد که یک 
میلیارد و 300 میلیون دالر آن توسط «افراد وابسته به دولت مالزي» 

براي خرید امالك به آمریکا منتقل شده و باید توقیف شود.
نخست وزیر مالزي هرگونه خطا در این پرونده را که در دستکم پنج 

کشور بررسی شده است، رد می کند.

مزایده
در پرونده 116/95 نیابت (اجراى شــورا) و به موجب اجرائیه 465/94 
مورخ 94/11/26 صادره از شعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان محکوم علیه مهران زنجانى با قیمومیت فاطمه مهرانگیز موالنا 
40 عدد سکه تمام بهار آزادى بابت اصل خواسته  در حق محکوم له پروین 
کدخدایى محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توســط کارشناس خبره 
کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: پالك ثبتى 
شماره 9988 فرعى از 301  اصلى بخش 16 مورد ثبت 9475 صفحه 52 
دفتر 83 به مبلغ 976/500/000 ریال. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
شنبه 95/7/24  از ساعت 9 الى10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: 
انتهاى حفاظ شمالى- سمت گلدیس- قطعه زمین بایرى با کاربرى رزرو 
مسکونى. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از 
ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 850  اجراي 

احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/7/332
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیــه: 9510103759202677 شــماره پرونــده : 
9509983759200392 شــماره بایگانی شــعبه: 950402 خواهان 
پروانه باقر زاده دادخواستى به طرفیت خوانده فواد خلفیان و بانک مسکن 
شعبه مرکزى شاهین شــهر و علیرضا بابایى و على قاسمى به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاههاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالســه 9509983759200392 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 

1395/09/14 و ساعت09:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنى 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 نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 478 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان شاهین شهر ومیمه /335 /7
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به بهمن صانعى- اصغر براتى سده 
دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 482/95 ش 4 ح ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 95/8/15 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 832 
شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/7/336
ابالغ 

103/95/2004/26- 95/7/4 احترامــاً بموجــب دادنامــه شــماره 
9509973759200415- 95/4/19 دادگاه شــعبه دوم شاهین شهر 
نسبت به ابطال سند انتقال شماره 95875- 90/8/9 دفتر 104 شاهین 
شهر صادر گردیده است لذا ســند مالکیت پالك 60854 فرعى از 301 
اصلى بخش 16 ثبت اصفهان که طبق ســند فوق بنام شــیدا شمس 
کرچگانى فرزند نوروز على مى باشد جهت ابطال و ضبط در پرونده به این 
اداره ارســال نمائید در صورت عدم ارائه سند و فق مقررات اقدام خواهد 
شــد..م الف: 851 صیادى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

شاهین شهر/7/337
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیــه: 9510103759204459 شــماره پرونــده : 
9509983759200706 شماره بایگانی شعبه: 950722 خواهان سید 

امیرحسین طاوسى ینگابادى وسید حسن طاوسى ینگابادى و صدیقه 
طاوسى وســید بهروز طاووسى وسیدعلیرضا طاووســى ینگ آبادى و 
فاطمه طاوسى و صدیقه صانعى و طیبه ســادات طاووسى وزهرابیگم 
طاوسى ینگابادى دادخواستى به طرفیت خوانده حسین خان و سید جواد 
دادفر وعبدالحسین خان و کرامت جهانگرد و محمدرضا برومند و على 
اصغر خان و عباسعلى ملک پور وحسین خان و فرزاد خان و زهرا برومند 
و هوشنگ علیقى خان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم 
دادگاههاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع 
در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالســه 9509983759200706 
ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/11/05 و ســاعت08:30 
تعیین شــده اســت.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یــک 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 نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 848 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقى شهرســتان 

شاهین شهر ومیمه /338 /7
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 915/95- 1395/6/31 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: محمد 
شریعتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند به طرفیت 
خوانده خسرو امینى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/8/12 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 
2054 شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/7/474

 *- محل دریافت اسناد مناقصه : اداره امور حقوقی و قراردادهاي شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان 
واقع درمیدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : دبیرخانه شرکت آبفار اصفهان تلفن  32363066  دورنگار 32369023 
  * - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ 13 /95/07  لغایت 95/07/19

  * -  آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  03 /95/08
    *- تاریخ جلسه مناقصه : بازگشــایى پاکت هاى مناقصه مربوط به ردیف هاى 1   الى 3 آگهى مناقصه در روز 
سه شنبه مورخ  04 /95/08ساعت 9 صبح  و ردیف هاى 4   الى 6   آگهى مناقصه در روز چهارشنبه مورخ 95/08/05 

راس ساعت 9 صبح و درمحل سالن جلسات شرکت مى باشد 
ضمناً آگهی درسایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir   و پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

IETS.MPORG.IR درج گردیده است . 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضالب روستایى استان اصفهان  ( ارقام برآوردوتضمین به ریال )

شرکت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان
آگهى مناقصه عمومى شماره   923-95 و 922-95 و 921-95 و 919-95 و 918-95 و 917-95  « یک مرحله اى»

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

ف
مبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردی

محل 
تامین 
اعتبار

تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب روستاى 1
میدانک بزرگ فریدونشهر  95-917

حداقل رتبه 5  حقوقی 
عمرانى2,368,116,765118,500,000در رشته آب 

تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب روستاى 2
میدانک کوچک فریدونشهر  95-918

حداقل رتبه 5  حقوقی 
عمرانى2,552,251,615128,000,000در رشته آب 

تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب روستاى 3
سرداب پائین فریدونشهر  95-919 

حداقل رتبه 5  حقوقی 
عمرانى2,094,061,337105,000,000در رشته آب 

تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب روستاى 4
دره سیب فریدونشهر 95-921

حداقل رتبه 5  حقوقی 
عمرانى2,334,013,414117,000,000در رشته آب 

تهیه مصالح و اجراى شبکه توزیع آب روستاى 5
اسفرجان شهرضا 95-922

حداقل رتبه 5  حقوقی 
عمرانى4,122,102,466206,500,000در رشته آب 

6
تجدید مناقصه تهیه مصالح و اصالح و توسعه 
بخشى از شبکه توزیع آب روستاى ننادگان 

فریدن 95-923

حداقل رتبه 5  حقوقی 
عمرانى6,398,880,550320,000,000در رشته آب 

م الف 5623


