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در صفحه اجتماع بخوانید

جزئیات تقلب علمى 
بزرگ

چندى پیش تعدادى 
از نشــریات وابسته 
به نیچــر 58 مقاله 
دانشــمندان ایرانى 
را بخاطر دستکارى 
توســط نویسندگان 
تعلیق کرد. بر اساس 

مقاله اى که در سایت هفته نامه علمى nature به 
چاپ رسیده، در 58 مقاله که توسط 282 پژوهشگر 
ایرانى نوشته شده، نشانه هایى دال بر وجود تبانى در 

روندهاى ارزیابى علمى و انتشار ...
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1616درصد سهام ذوب آهن درصد سهام ذوب آهن 
هفته آینده عرضه مى شودهفته آینده عرضه مى شود

اصفهان، اصفهان است
«اصفهان از دیرباز مهد فرهنگ وهنر بوده واین 
شهر نماد بارز تجلى هنر است و بناهاى تاریخى 
آن ...»، نشانگر پرحرفى مسئولین وصد البته براى 
پرکردن دهان عده اى و خوش کردن دل آنهاست! 
این روزها همه خســته مى شــوند، شما چطور؟

 حرف هــاى تکرارى که هر بار تعــدادى کلمه و 
حرف بــه آن اضافه مى شوددرســت مثل همان

4 هندوانه هایى است که...

حذف 
مالیات بر ارزش 
افزوده طال
 در راه است؟

افسانه برزمهرى 
در فوتبال
 اصفهان

ارسال رایگان
 میوه  و سبزیجات 
به کربال 

از سال گذشته 
تاکنون 
ممنوع  التصویرم 
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جوان سبزوارى 102 بار 
زیر تیغ جراحى رفت

َتَرك هاى سى وسه پل «فعال» نیست

سودآورترین بازارها تا سال آینده کدامند؟

تنظیمات امنیتى
 در فیسبوك 

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان اینکه 
َتَرك هاى سى وسه پل، «فعال» نیستند، گفت: َتَرکى 
که در تصاویر اخیر از سى وســه پل در فضاى مجازى 
منتشر شده، مربوط به آســفالت روى پل بوده که بر 
اثر درز انبساط ایجاد شده اما فعال و مشکل زا نیست.

فریدون اللهیارى در گفتگو با تسنیم با اشاره به انتشار 

تصاویرى از ترك جدید ســى وســه پــل اصفهان و 
نگرانى هاى به وجود آمده در این زمینه اظهار داشت: در 
روزهاى گذشته تصاویرى مبنى بر ترك پل سى وسه پل 
در فضاى مجازى منتشر شــده اما این تصاویر دور از 
واقعیت بوده و در حال حاضر هیچگونه ترکى بر روى 

پل  سى وسه پل موجود نیست.

توافق بزرگ اصفهان و یزد
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2 دانشجوى دختر، قربانى بارندگى شدید در لرستان شدند

فاز جدید همکارى شهرهاى مسیر مثلث طالیى گردشگرى ایران

لقب هاى شهرى در خیسى زاینده رود 

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 2727//9595

شرکت مخابرات استان اصفهان

نوبت دوم

شــرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهــان) در نظر دارد 
نگهدارى شبکه کابل و هوایى مراکز تلفن شهرستان خمینى شهر با 
برآورد 7/619/000/000 ریال (هفت میلیارد و ششصد و نوزده میلیون 
ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 304/000/000 ریال را از 

طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه 
صالحیت ایمنى پیمانکارى و تاییدیه صالحیــت از اداره کل تعاون
 کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت بعمل مى آید.

از تاریــخ 95/08/15 لغایت 95/08/24 جهت دریافت اســتعالم 
ارزیابى و اســناد مناقصه با در دســت داشــتن فیش واریزى به 
مبلغ 300/000 ریال به حســاب جــارى 1640740162 بانک ملت 
(شناسه واریزى 13000801127192) به این شرکت واقع در خیابان 
چهارباغ باال ســاختمان شــماره 2 اتاق 216 مدیریت تدارکات و 
جهت کســب اطالعات بیشتر به آدرس ســایت اینترنتى شرکت
WWW.TCE.irوWWW.TCI.IR مراجعه و یا با شــماره تلفن 

36660141 تماس حاصل نمایند.
متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اســناد 
فرصت دارند پاکتهاى تکمیل شــده را به همراه سایر مدارك الزم 
به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در 

خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات 
مندرج در اسناد مناقصه میباشد.

2-سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى 
تضمینى باشد.

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى میشود 
که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

4- ارجاع کار به شــرکتهاى ایرانى و یا مشــارکت شــرکت هاى
 ایرانى- خارجى صرفًا به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار 

براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد نسبت به فروش ساختمان آموزشى خود واقع در 
شهر قهدریجان خیابان امام زاده جنب شرکت تعاونى به پالك ثبتى 2451 به مساحت عرصه 4604/5 
مترمربع و اعیان کل 1750 مترمربع در دو طبقــه از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده با واریز فیش بانکى به مبلغ 1/000/000 ریال به شماره سیبا 
0108683239002 به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان تا 20 روز پس از انتشار آگهى به امور 

ادارى دانشگاه مراجعه نمایند. 
ضمناً دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

شماره تماس: 03137435207 
 www.iaufala.ac.ir آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

دانشگاه آزاد اسالمى
واحد فالورجان
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فرمانــده نیــروى دریایى ســپاه خاطر نشــان کرد:  
آمریکایى ها از اقتدار جمهورى اســالمى ایران نگران 

هستند. 
به گزارش ایســنا، دریادار على فدوى با بیان اینکه پس 
از عملیات والفجر 8 که دخالت هــاى آمریکا در منطقه 
علنى شــد، نیروى دریایى سپاه شــکل گرفت، اظهار 
داشت: نیروى دریایى سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
از روز نخست تشکیل با به دست گرفتن ابتکار عمل در 
منطقه توانست اقتدار ایران اسالمى را ارتقا دهد و امروز 
آمریکایى ها نه تنها به اقتدار جمهورى اســالمى ایران 

اذعان دارند بلکه دائم از آن نگران هستند.

وى در ادامه تصریح کرد: پاسداران نیروى دریایى سپاه 
مقتدرانه و با افتخار در آب هاى سرزمینى ایران حضور 
دارند و واقعه توقیف شناورهاى آمریکایى در سال گذشته 

نیز بیانگر این امر است. 
دریادارفدوى در بخش دیگرى از سخنانش فراهم کردن 
خدمات درمانى مناســب براى مردم به ویژه در مناطق 
محروم را از اعتقادات و تکلیف سپاه دانست و افزود: بیش 
از 90 درصد امکانات درمانى و بیمارستانى که سپاه ایجاد 
کرده در مناطق محروم جنوب کشــور است.وى گفت: 
بیش از 50 درصد خدمات ارائه شده از سوى مراکز درمانى 

سپاه در کشور به افراد غیرنیروهاى مسلح است .

سخنگوى ســپاه پاســداران انقالب اســالمى اعالم 
کرد: ســپاه و مجموعه نیروهاى مسلح و امنیتى کشور 
برفعالیت گروهک هاى تروریستى که عمدتًا وابسته به 

سرویس هاى بیگانه هستند،  تسلط کامل دارند.
به گزارش ایرنا، ســردار ســرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف افزود: شما ببینید منفورترین گروهک تروریستى 
در بین مردم ایران منافقین هستند که اینها از قید این هم 
نگذشتند و همگان شاهد بودند که باالترین مقام امنیتى 
سعودى ها در کنفرانس اینها شرکت کرد و با حضور خود 
در این کنفرانس اعضاى فریب خــورده این گروهک 
منفور و تروریستى را تحریک و تشویق کرد که بیایند و 

در جمهورى اسالمى ایران ایجاد نا آرامى کنند.
سردار شریف گفت: همینطور تالش کرد گروهک هاى 
تروریستى مثل کومله و دموکرات سابق را با وعده هاى 
پوشالى به تقابل با جمهورى اســالمى وادار کند که به 
دلیل اشــراف اطالعاتى و تجربه نیروهاى مســلح ما 
در برخورد با گروهک هاى ضد انقــالب و عدم وجود 
پایگاه مردمى آنها در بین مردم شــما شاهد بودید که از 
دموکرات دو تیم 12 و 16 نفره براى عملیات خرابکارانه 
وارد کشور شــدند که هر دو تیم از سوى نیروى زمینى 
سپاه و وزارت اطالعات قبل از هرگونه اقدام قابل توجهى 

منهدم شدند.

نگرانى آمریکایى ها از 
اقتدار ایران

انهدام 2 تیم خرابکارانه 
12 و 16 نفره ضد انقالب

عزیز جنگلى سرشمارى شد
  میزان | «عزیز جنگلى» مردى که 45 سـال 
غارنشین است،سرشـمارى شد. مهدى خیاطى معاون 
فنـى و آمـوزش سرشـمارى نفـوس و مسـکن فومن 
گفت: یکـى از مأموران آمارگیر فومـن اطالعات عزیز 
نوروزى پرور که به عزیز جنگلى معروف است را در این 
سرشمارى ثبت کرد.  عزیز جنگلى حدود 45 سال است 
که به تنهایى در غارى در منطقه کوهستانى و جنگلى 
جیرده آلیان فومن زندگى مى کند و 75 ساله است.  به 
گفته محسن قربانى رئیس اداره ثبت احوال فومن براى 

عزیز جنگلى 16 مهر سال 90 شناسنامه صادر شد.

پیش بینى فوتبالى سید حسن 
حجت االسالم و المسلمین سید حسن    تابناك |
خمینى در جمع خبرنگاران در رابطه با وضعیت تیم ملى 
فوتبال در راهیابى به بازى هاى جام جهانى 2016 روسیه 
گفت: تیم ملى فوتبال راه اصلـى را طى کرده و با نتایج 
خوبى که کسب کرده، صعود ما قطعى است و من خیلى 

امیدوار هستم.

البغدادى از موصل فرار کرد
  انتخاب| سـرویس اطـالع رسـانى نیروهاى 
مسلح عراق روز دوشـنبه از فرار ابوبکر البغدادى رهبر 
داعش از موصل خبر داد. این سرویس اعالم کرد منابع 
اطالعاتى فرار البغدادى به همراه 150 خانواده دیگر را 
که به عنوان سپر انسانى با خود همراه کرده، تأیید کردند. 
پیش ازاین برخى منابع اعالم کرده بودند که البغدادى 
ممکن است با استفاده از یک رشته تونل هاى زیرزمینى 
که نیروهاى عراقى کشـف کردنـد، از موصل گریخته 
باشد. این در حالى اسـت که طبق برخى گزارش ها، از 
زمان آغاز عملیات آزادسـازى موصل سرکرده داعش 

در این شهر گرفتار شده  بود.

مرجع ضمیر معلوم شد!
  انتخاب| حسـن سـبحانى نیا نماینده سـابق 
مجلس و فعال سیاسى اصولگرا در خصوص اظهارات 
اخیر روحانى در خصوص وجود برخى رسـانه هایى که 
از رانت اطالعاتى برخوردارند و مصادیق این رسانه ها 
نیز گفـت : «بالطبع ضمیر، مرجع خـود را پیدا مى کند. 
اظهار نظرها بعـد از این صحبت هاى روحانى  توسـط 

شریعتمدارى نشان داد که او مرجع ضمیر است.»  
او افـزود: «با واکنـش شـریعتمدارى با ایـن اظهارات 
رئیس جمهور معلوم شـد آقاى شریعتمدارى بخشى از 
مخاطب این گزاره ریاست جمهورى بوده اند. البته هر 
مجموعـه اى در هر جایى مطالبی داشـته باشـد از آن 
اسـتفاده مى کند و این منحصر به فرد خاصى نیسـت. 
هر کسـى در جایى بـوده از این رانت ها اسـتفاده کرده 

است . »

توصیه زنانه
  تابناك | شـهیندخت مـوالوردى در کانـال 
اجتماعـى خـود نوشـت: در جلسـه هیئـت دولـت ... 
درخواسـت کردم به تأسـى از رئیس جمهـور در حفظ 
ایـن فضا اهتمـام جـدى داشـته باشـند.دکتر روحانى 
هم با اشـاره بـه توصیـه هـاى مکرر خـود بـه وزرا در 
سپردن مسـئولیت برخى معاونت هاى وزارتخانه ها به 
خانم هاى شایسته، خاطرنشان کرد؛ باید فرصت بدهیم 
تا خانم ها قدم به قدم تجربه کسب کنند و در ادامه زمینه 
سـازى براى مشـارکت مؤثر زنان در مسـئولیت هاى 
مدیریتـى را یک ضرورت برشـمردند که اگـر امروز به 
شکل درسـتى هدایت نشود فردا به شـکل دیگرى راه 

خود را باز خواهد کرد. 

اعتمادملى،  کاندیدا ندارد
  فارس| رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد 
ملى در حاشیه بیسـت و دومین نمایشـگاه مطبوعات 
با بیـان اینکه ما تـا آخرین روز دولـت حمایت بى چون 
و چرایى از آقـاى روحانى خواهیم داشـت، گفت: براى 

دولت آینده بررسى هاى الزم را انجام خواهیم داد.
منتجب نیا همچنین درباره معرفى نامزد براى انتخابات 
96 تصریح کرد: حزب اعتماد ملى کاندیداى جدا معرفى 

نخواهد کرد.

توئیتر

فاصله گرفتن تدریجى مواضع دولــت مصر از مواضع 
عربستان ســعودى و اتخاذ مواضعى به کلى متفاوت در 
موضوع سوریه، از تغییر رویکرد این کشور در قبال مسائل 
منطقه اى حکایت داشــته اســت. در این میان، انتشار 
اخبارى مبنى بر سفر وزیر نفت مصر به تهران – هرچند با 
تکذیب شخص وى همراه شد – اما به طور کلى نشانگر 

در جریان بودن روندهایى تازه در منطقه است.
به گزارش تابناك، خبرگزارى «رویترز» دو روز پیش از 
برنامه «طارق المال» وزیر نفت مصر براى سفر به ایران 
خبر داد. به نوشته این خبرگزارى، در پى تصمیم عربستان 
سعودى به تعلیق توافقنامه نفتى خود با مصر – که ماه 
گذشته انجام شــد – وزیر نفت مصر براى دستیابى به 

توافقاتى با ایران در حوزه نفتى عازم تهران مى شود. 
عربســتان از ســال 2013 یعنى زمان روى کار آمدن 
«عبدالفتاح السیســى» میلیاردها دالر به مصر کمک 
مالى کرده است. بر اساس توافق نفتى 23 میلیارد دالرى 
شرکت آرامکوى عربستان و شرکت نفت مصر قرار بود 

به مدت پنج سال ماهانه 700 هزار تن فرآورده هاى نفتى 
به مصر صادر شود.

«رویترز» همچنین به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به 
وزیر نفت مصر نوشــت که این مقام مصرى قرار است 
با مقامات ارشد ایرانى دیدار کند و در مورد امکان عرضه 
نفت ایران به مصر با آنها رایزنى نماید. رویترز افزود سفر 
وى به تهران، احتماًال نشان دهنده تیره تر شدن روابط 

بین مصر و عربستان است.

سفرى که تکذیب شد
در پى انتشار گزارش مذکور در «رویترز»، طارق المال در 
واکنش به این موضوع، تصمیمش براى سفر به ایران را 
تکذیب کرد. وزیر نفت مصر این اظهارات را پس از یک 
کنفرانس نفتى در ابوظبى عنوان کــرد. در عین حال، 
وى همزمان با بیان این موضوع تأیید کرد که شــرکت 
نفت عربستان (آرامکو) تحویل تولیدات نفتى به مصر را 

متوقف کرده است.

پیش از این، یک مسئول مصرى گفته بود آرامکو از ماه 
اکتبر توقف ارسال محموله هاى نفتى را تا اطالع ثانوى به 
مصر اعالم کرده، اما به علل تصمیم خود اشاره اى نکرده 
است. پس از موضعگیرى علنى مصر در خصوص سوریه 
و حمایت از نظام این کشور و تبعیت نکردن این کشور از 
سیاست هاى منطقه اى عربستان، ریاض اختالفات خود 

را با قاهره علنى کرد.
در همین راستا بود که وزیر نفت مصر در کنفرانس خبرى 
خود در ابوظبى با تأیید اخبار توقف ارسال نفت عربستان 

به مصر، گفت: «بله تأکید مى کنم تا اطالع ثانوى». 
گفتنى است تازه ترین نمود اختالفات مصر و عربستان 
سعودى، در جریان رأى مصر به قطعنامه اى درباره سوریه 

در سازمان ملل جلوه گر شد که گفته مى شود همین امر، 
زمینه تشدید فشارهاى ســعودى ها را بر قاهره فراهم 
کرده اســت. مصر به قطعنامه مورد حمایت روسیه در 
سازمان ملل در مورد سوریه که درخواست توقف حمالت 
به مواضع مخالفان در حلب در آن مستثنى شده بود رأى 
مثبت داد. این موضع به شدت بر خالف موضع عربستان 

در مورد حلب بود.

تعامــالت نفتــى تهــران- قاهــره 
چقدر جدى است؟

بحث بر ســر امکان خرید نفت مصر از ایران، موضوع 
جدیدى نیست و دستکم از سال پیش به طور جدى مطرح 

بوده است. سال گذشته و همزمان با آغاز لغو تحریم هاى 
بین المللى ایران، دولت مصر به منظور انتقال نفت خام 
ایران از خط لوله «سومد»، مجوزهاى الزم را صادر کرد به 
طورى که پس از صدور این مجوز، امکان انتقال نفت خام 
ایران از مسیر خط لوله سومد به حوزه مدیترانه فراهم شد.

به عبارت دیگر، با صدور این مجوز توســط کنسرسیوم 
خط لوله سومد که بخش عمده اى از سهام آن در اختیار 
شرکت ملى نفت بوده، امکان انتقال محموله هاى 2 تا 
2/5میلیون بشــکه اى نفت خام ایران به حوزه دریایى 

مدیترانه و جنوب اروپا فراهم شد.
با این حال، در پى تکذیب خبر سفر طارق المال به تهران، 
به نظر مى رسد هنوز هم زمینه الزم براى اجرایى شدن 
چنین طرحى فراهم نشده است. BBC در تحلیلى درباره 
این تأیید و تکذیب مى نویسد انتشار این خبر مى تواند با 
یکى از این دو هدف صورت گرفته باشد: یا سعودى ها 
و کسانى که مخالف دورى مصر از عربستان هستند، با 
آگاهى از فضاى منفى که علیه ایران در برخى کشورهاى 
عربى شکل گرفته، چنین خبرى را منتشر کرده اند تا مصر 
را تحت فشار قرار دهند و یا اینکه مصرى ها و مخالفان 
نزدیکى مصر به عربســتان خواســته اند با نشر چنین 
خبرى نشــان دهند که مصرى ها حتى حاضر هستند 
دست به ســوى ایران دراز کنند اما به سمت عربستان 

نروند.
از ســوى دیگر، حتى این احتمال وجــود دارد که واقعًا 
برنامه هایى براى سفر مال به تهران وجود داشته اما پس 
از انتشار خبر مذکور و در پى فشــار عربستان سعودى، 
وى ناچار به تغییر برنامه هاى خود شده است. باید توجه 
داشــت که مصر هنوز از نظر اقتصادى با دشوارى هاى 
بسیارى مواجه اســت و هرچند به طور کلى روابطش با 
عربستان روندى منفى را طى ماه هاى اخیر تجربه کرده 
اما قرار گرفتن در تقابلى آشکار و علنى با ریاض – که به 
معناى تقابل با کشورهاى متحد عربستان در منطقه نیز 
هست – برایش امکانپذیر نیست. اما بى تردید، صرف در 
جریان بودن چنین روندى، حاکى از تحوالت جدید در 
منطقه است که با منافع عربستان سعودى سازگارى و 

همسویى ندارد.

پشت پرده تأیید و تکذیب خبر سفر وزیر نفت مصر به تهران

پاى عربستان 
درمیان است؟

نصف جهان  برگزارى نمایشگاه مطبوعات در تهران این فرصت را براى سیاسیون به وجود آورده که تضادها و اختالفاتشان با یکدیگر را بیشتر نشان دهند.
بعد از آنکه رئیس جمهور در مراسم آغازین این نمایشگاه به تندى از «شکستن قلم ها و بستن دهان ها» گفت، صبح روز بعد از آن سخنرانى، روزنامه هاى نزدیک به دولت با تیترهاى 
درشت و عکس هاى بزرگ در صفحه اول به استقبال اظهارات روحانى رفتند در حالى که روزنامه هاى نزدیک به جناح مقابل ترجیح دادند بیشتر از آنکه به اصل موضوع آن سخنرانى 

بپردازند، تحلیل هایى را در انتقاد از حسن روحانى منتشر کنند.
اما دیروز و به فاصله یک روز از سخنرانى کم سابقه رئیس قوه قضائیه که اشارات رئیس جمهور در «شکستن قلم ها و بستن دهان ها» را متوجه دستگاه قضا دیده و به شدت به روحانى 
حمله کرده بود، این بار روزنامه هاى نزدیک به اصولگرایان بودند که صفحات اول خود را به این سخنان اختصاص دادند در حالى که روزنامه هاى حامى سیاست هاى دولت ترجیح 

دادند به شکل برجسته به این موضوع نپردازند.
در میان شماره هاى دیروز نشریات منتقد دولت، بى گمان عجیب ترین واکنش متعلق به روزنامه «وطن امروز» بود که تمام صفحه اول خود از باال تا پایین را به بخشى از گفته هاى 
روز دوشنبه آملى الریجانى اختصاص داده بود. وطن امروز البته پیش از این هم از این سبک صفحه آرایى ها کم نداشت اما پاسخگویى رئیس دستگاه قضا به رئیس دستگاه اجرا درباره 

مطبوعات، یک صفحه اول عجیب و غریب از این روزنامه به یادگار گذاشت.  

سیاست «وطن امروز» وسط دعواى 2 رئیس!

سخنگوى وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ به سئوال 
خبرنگاران که آیا دیدار وزیر امورخارجه ایران با «میشل 
عون» رئیــس جمهورى لبنان به عنوان نشــانه تمایل 
بیروت به تهران مایه نگرانى واشــنگتن نخواهد شد؟ 
گفت که ایــن موضوع نگرانى زیادى براى واشــنگتن 

ایجاد نمى کند.
«جان کربى» روز دوشــنبه در کنفرانس خبرى افزود، 
از نظر آمریکا این ســفر به تنهایى نشانگر اینکه رئیس 
جمهورى و دولت تازه لبنان چه خط مشــى را در پیش 
خواهد گرفت و یا چگونه ایــن دولت را اداره خواهد کرد 
نیست و در حال حاضر امیدوار اســت که دولت تازه به 

برخورد با چالش هایى که با آنها روبه رو است بپردازد و 
ثبات را به این کشور بازگرداند.

وى با اشاره به گفتگوى «جان کرى» وزیر امور خارجه 
آمریکا با میشل عون و دیدار سایر مقام هاى آمریکایى با 
نمایندگان مجلس و اعضاى دولت لبنان یاد آور شد که 
مسئوالن واشینگتن در هفته گذشته با مسئوالن دولت 

جدید تماس هاى زیادى داشته اند.
وى بار دیگر تأکید کرد که از نظر واشینگتن دیدار وزیر 
امورخارجه ایران با میشــل عون لزومًا نشــان دهنده 
مسیرى که این دولت در پیش خواهد گرفت نخواهد بود.

کربى تصریح کرد، ســران واشــنگتن مى دانند که در 

لبنان چه مى گذرد و این را هم مــى دانند که حزب ا... 
از دولت عون حمایت کرده است اما این تحوالت سبب 
نمى شود که آمریکا در شــرایط کنونى جز اینکه به این 
دولت به عنــوان دولت تازه لبنان نــگاه کند به تصمیم 

دیگرى روى بیاورد.
ســخنگوى کرى گفت، طبعًا ما از همــه این تحوالت 
آگاهیم اما اگر سئوال این اســت که آیا این تحوالت به 
شدت موجب نگرانى دولت آمریکا شــده است اینطور 
نیســت و این کشــور در درجه اول از اینکه یک دولت 
واحد و منسجم در لبنان در حال شکل گرفتن است مایه 

خرسندى آمریکاست.

واکنش آمریکا به دیدار وزراى خارجه ایران و لبنانواکنش آمریکا به دیدار وزراى خارجه ایران و لبنان
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دبیر ســتاد مرکزى اربعین حســینى با اشــاره به حادثه 
تروریستى ســامرا گفت: بنابر آخرین آمار به دست آمده 
هفت تن از شهداى این حادثه ایرانى هستند و 13 نفر از 
مجروحان کشورمان نیز در بیمارستان هاى بغداد تحت 

درمان قرار دارند.
مجید آقابابایى در گفتگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت 
شهدا و مجروحان حادثه تروریســتى شهر سامرا، اظهار 
داشــت: بنابر آخرین اطالعات به دست آمده هفت تن از 
شهداى این حادثه زائران ایرانى هستند؛ البته تعداد قابل 
توجهى از مجروحان ایرانى حادثه تروریستى سامرا نیز به 
کشورمان منتقل شده اند و برخى از آنها در بیمارستان هاى 

بغداد تحت مداوا هستند.
وى افزود: در حال حاضر 13 تن از مجروحان ایرانى حادثه 
تروریستى در سامرا تحت درمان و مراقبت هاى پزشکى 
قرار دارند، که حال سه تن از آنها وخیم گزارش شده است. 
دبیر ستاد مرکزى اربعین از انتقال 13 مجروح تحت مداوا 
به کشورمان خبر داد و تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا 
با اعزام یک فروند هواپیما مجروحان باقیمانده را به کشور 
انتقال دهیم و آنها در بیمارستان هاى داخلى تحت درمان 

قرار گیرند. 
آقابابایى خاطر نشان کرد: گروهک تروریستى تکفیرى 
داعش مسئولیت حادثه تروریســتى در شهر سامرا را به 
عهده گرفته و تصاویرى از این عملیات انتحارى را منتشر 

کرده است. 

وى دربــاره جزئیات این حادثه تروریســتى عنوان کرد: 
یکى از تروریست هاى تکفیرى با بستن مواد منفجره به 
بدن خود عملیات انتحارى را در درب ورودى پایانه شهر 
سامرا ترتیب داد و بعد از انفجار نیز به هالکت رسید؛ حادثه 
تروریستى دیگر نیز دقایقى بعد از این عملیات انجام شد و 
یک دستگاه آمبوالنس با حمل مواد منفجره خود را به داخل 
پایانه رسانده و عملیات تروریستى دوم را شکل مى دهد، که 
در این انفجار آمبوالنس و اتوبوس هاى داخل پایانه تعداد 

زیادى از زائران و مردم بى گناه به شهادت رسیدند.
دبیر ســتاد مرکزى اربعین تصریح کــرد: این عملیات 
تروریستى در شهر سامرا بســیار تأثر برانگیز بوده است و 
ســفر زائران، به ویژه زائران اربعین در ایام پیشرو به شهر 

سامرا ممنوع خواهد بود.

ابعاد تخلفات صندوق فرهنگیان و فساد 
هشت هزار میلیارد تومانى در نشست 
خبرگزارى تســنیم بررسى شد. بنابر 
این گزارش جبــار کوچکى نژاد عضو 
کمیســیون آموزش و از نمایندگان 
خواستار تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان گفت: بانک سرمایه 
صد میلیارد تومان وام با سود 1/5 درصد 
به خانم و آقایــى پرداخت مى کند تا 
فروشگاه هایى را براى عرضه کاالهاى 
ارزان قیمت به فرهنگیان ایجاد کنند 
که این طرح شکست خورد و یک ریال 
از پول به بانک برنگشــته است. وى 
تصریح کرد: 90 درصد وام هاى کالنى 
که بانک سرمایه به افراد خاص اعطا 
مى کرد صورى بود و افراد شــرکت و 

بنگاه اقتصادى نداشتند بلکه به صورت 
بانــدى از این وام هــاى کالن بهره 

مى بردند.
کوچکى نژاد با اشاره به اینکه نظارت بر 
صندوق فرهنگیان ضعیف است، ادامه 
داد: متأسفانه بســیارى از مسئوالن 
هیئت مدیره و هیئت امناى صندوق 
از میان وزراى آمــوزش و پرورش یا 
معاونان وزارتخانه هستند که مسئوالن 
صندوق ذخیره فرهنگیان با وام ها و 
ماشین هاى مدل باال مدیران را تطمیع 
مى کنند تا آنها رغبتى براى بازرسى 

نداشته باشند.
نماینده مردم رشت ادامه داد: ماهانه 
19 میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان 
وارد صندوق مى شــود و عالوه بر آن 

سهم دولت نیز واریز مى شود که با این 
رقم باال این صندوق اقدام به فعالیت 
مى کند اما به جــاى ارائه خدمات به 
فرهنگیان ســاختمان 15 طبقه اى را 

در مناطق شمالى پایتخت خریده اند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: عالوه بر فســاد مالى 
ابعادى در خصوص فامیــل بازى و 
باندبازى در این صندوق مشاهده شده 
است به عنوان مثال یک فرد هم عضو 
هیئت مدیره صندوق، هم مدیر عامل 
شعبه عراق هم معاون بیمه معلم بود 
و عالوه بر این در سه بنگاه اقتصادى 
زیرمجموعه صندوق از اعضاى هیئت 
مدیره بوده است و از تمام مجموعه ها 

حقوق دریافت مى کرد.

جزئیات حمله انتحارى داعش به زائران ایرانى

افشاى ابعادى از فساد در صندوق فرهنگیان
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رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
متأسفانه در سال هاى اخیر شاهد خرید و فروش نوزادان 
قبل از تولد هستیم که ادامه این روند فاجعه به بار خواهد 
آورد. ســلمان خدادادى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، اظهار داشت: متأســفانه در سال هاى اخیر شاهد 
خرید و فروش نوزادان قبل از تولد هستیم که ادامه این 
روند فاجعه جبران ناپذیرى را در بحث امنیت کشــور و 

افزایش آسیب هاى اجتماعى به بار خواهد آورد.
وى با بیان اینکــه در ارتباط با کودك فروشــى قانونى 
وجود ندارد، تصریح کرد: کودك فروشى به عنوان یکى 
از آسیب هاى اجتماعى، در کمیسیون اجتماعى در حال 

بررسى است که در همین راستا با دستگاه هاى قضائى 
درباره این موضوع که آیا خــأل قانونى در بحث کودك 

فروشى وجود دارد یا خیر وارد مذاکره شده ایم.
خدادادى در پاسخ به این سئوال که آیا در رابطه با معضل 
کودك فروشــى از نظر قضات خأل قانونى وجود دارد یا 
خیر، افزود: قضات بر این باورند که خأل قانونى وجود ندارد 
اما در راستاى کاهش آسیب هاى اجتماعى باید براى این 
موضوع مجازاتى که بازدارنده باشد، در نظر گرفته شود. 
رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: مطمئنًا در 
صورت وجود خأل قانونى، طرحى را براى بازدارندگى این 

معضل به تصویب مى رسانیم.

قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکى گفــت: مقابلــه با عوامــل خطــر از جمله 
چاقــى نیــاز به دانــش افــراد و تغییــر رفتــار آنها 

دارد.
ایــرج حریرچــى ضمن بیــان ایــن مطلــب گذار 
اپیدمیولوژیک و نماى بیمــارى ها را از عفونى و تغذیه 
اى به بیمارى هاى غیرواگیر تعبیر کرد و افزود: تا حدود 
80 سال گذشته قســمت عمده مرگ و میرها ناشى از 
بیمارى هاى عفونى از جمله وبا و کــزاز بود و امید به 

زندگى نیز 50 سال بوده است.
ســخنگوى وزارت بهداشــت در ادامه افزود: امروزه 

وضعیت اقتصــادى جهان بهبــود یافتــه و مقابله با 
بیمارى ها نیز صورت گرفته و بالطبع طول عمر افراد نیز 
افزایش یافته و بیمارى ها کنترل شده اند. در حال حاضر 
با یک واکســن پنج دالرى مى توان از شش بیمارى 

مهیب جلوگیرى کرد .
حریرچى با بیــان اینکه 70 درصد مــردم دچار اضافه 
وزن و چاقى هســتند، گفت: اکثر این افــراد مى دانند 
که چاق هســتند و عده اى  از آنان نســبت به درمان 
چاقى خود اقداماتى انجام مى دهنــد ولى افرادى نیز 
هستند که نســبت به کنترل و رفع چاقى خود اقدامى 

نمى کنند.

70 درصد مردم 
اضافه وزن دارند

پیگیرى خأل قانونى مقابله با 
کودك فروشى در مجلس

تشنگان فرهنگى 
نصـف جهـان در ایـن روزهـاى خشکسـالى یـک 
نفـر انگار پیـدا شـده بـا خـود آب آورده امـا ممکن 
اسـت آن هـم سـراب باشـد. پـس لطفـًا قبـل 
از هـر عملـى مطمئن شـوید کـه آب در دسـترس 
شـما قـرار دارد یا مـى توانیـد در یک ظـرف آبى را 
ذخیـره کنیـد بـراى احتیـاج و رفع تشـنگى عرض

مى کنیم.
سـیدرضا صالحـى امیـرى وزیـر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى از ضـرورت افزایـش نشـاط فرهنگـى در 
جامعه سـخن گفـت. صالحـى امیـرى در تشـریح 
برنامـه هـاى خـود در ایـن بـاره گفـت: برنامه من 
بـر اسـاس دسـتورالعمل رئیـس جمهور سـرعت و 
نشـاط بیشـتر فرهنگى اسـت. جامعـه به خصوص 
جوانان به نشـاط نیاز دارند. نشـاط فرهنگى بخشى 
از زیسـت جامعه اسـت. در کنار خوراك، پوشـاك، 
مسـکن، حمـل و نقـل و بهداشـت نیازمنـد تغذیـه 
فرهنگى جامعه هسـتیم. این ممکن نمى شـود مگر 
اینکـه بـه ایـن بـاور برسـیم کـه در حـوزه مصرف 
فرهنگـى قـدم  برداریـم. سـبد مصـرف فرهنگـى 
جامعـه بسـیار نحیـف اسـت کـه بایـد تقویـت 

شود. 
شـمارى از ناظـران و صاحبنظران، سـطح شـادى 
در جوامـع را بـه میـزان توسـعه و برخـوردارى 
از رفـاه اجتماعـى پیونـد مـى زننـد و عـده اى 
تـر از مقولـه رفـاه  دیگـر ایـن موضـوع را فرا

مى پندارند.

«سنجاق قفلى» نبود؟
نصف جهان   اندرحکایـات واردات وصادرات همین 
بس اسـت که گاهـى مى شـنویم واردات کالسـکه 
چینـى بـراى کـودکان ایرانـى ،گاوهـاى وارداتى ، 
دکمه،سشـوار و البتـه کاله هایـى که سـر واردات 

ایران مى نشیند.
یک تن سنجاق قفلى از کشـور ترکیه و حدود 217 

تن از کشور چین وارد ایران شده است.
 براساس آمار گمرك در هفت ماهه نخست سال 95، 
بیش از 218 تن سنجاق قفلى از کشور چین و ترکیه 

وارد کشور شده است.
براسـاس آمار گمرك در هفت ماهه نخسـت سـال 
جـارى، بیش از 218 تن سـنجاق قفلى وارد کشـور 
شـده که براسـاس آن حدود 406 هـزار دالر، ارز از 

کشور خارج شده است.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ارزش ریالـى ایـن میزان 
واردات، 12 میلیـارد ریال در آمار گمرك ثبت شـده 

است.  
 گفتنى اسـت از این حجم واردات، یک تن سنجاق 
قفلى از کشـور ترکیه و حدود 217 تن از کشور چین 

وارد ایران شده است.

پنچرگیرى اقتصاد 
نصف جهـان  خوشا مهار توّرم! خوشا تالِش حبیبم!/ 

که کرده رفِع توّرم، ولى ز معده و جیبم!
نه بهر معده نَوالى، نه توى جیب ریالى/مبارك است! 

چه حالى شد این میانه نصیبم!
 حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند با اشاره به ورود 
دولـت به سـال پایانى فعالیـت خود گفـت: علیرغم 
گذشـت بیش از سـه سـال از عمـر دولـت یازدهم 
متأسـفانه وعده هاى رئیـس جمهور محقق نشـده 

است.
وى با اشـاره بـه اینکه طبـق تبلیغـات دولـت قرار 
بـود مشـکالت اقتصـادى ایـران بـا حـل مسـئله 
هسته اى برطرف شود، تصریح کرد: به عبارتى طبق 
وعده هاى دولت  باید هم چرخ سانتریفیوژ ها بچرخد 
هم چـرخ اقتصـاد کشـور، اما امـروز بـا محدودیت 
فعالیت هـاى هسـته اى بـاز هـم اقتصـاد کشـور و 
معیشـت مردم در وضعیـت ناراحت کننـده اى قرار 

دارد.
بهـرام نیـا بـا بیـان اینکـه ایـن عـدم موفقیـت ها 
موجـب دلزدگـى برخـى از حامیـان دولـت شـده، 
ادامـه داد: دولت و رئیـس جمهور مدعى اسـت که 
کارهـاى بزرگـى انجـام شـده  امـا مهم این اسـت 
کـه مـردم نتوانسـته انـد ایـن موفقیت هـا را لمس 

کنند.

چرك نویس چندى پیش تعدادى از نشریات وابسته به نیچر 58 مقاله 
دانشمندان ایرانى را بخاطر دستکارى توسط نویسندگان 
تعلیق کرد. بر اساس مقاله اى که در سایت هفته نامه علمى 
nature به چاپ رســیده، در 58 مقاله که توسط 282 
پژوهشگر ایرانى نوشته شده، نشانه هایى دال بر وجود تبانى 

در روندهاى ارزیابى علمى و انتشار آنها یافت شده است.
حاال قائم مقام معاونت تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت 
از کشف شــبکه خرید و فروش مقاله داخلى و خارجى در 
ارتباط با تخلف چند محقق ایرانى خبر داد و گفت: جلسه 

اضطرارى کمیته اخالق برگزار شد.
شاهین آخوند زاده در گفتگو با مهر افزود: به تازگى گزارشى 
در مجله اشــپرینگر نیچر به چاپ رسیده که از میان 580 
مقاله رد شده که دچار مشکل تقلب علمى هستند، 58 مقاله 

ایرانى هستند.
وى افزود: ما این مقاله ها را بررسى کردیم و تیم متخصصى 
آنها را رصد کرده است و متوجه شــدیم که این 58 مقاله 
همگى از طریق یک شرکت نشر غیر قانونى که در زمینه 
خرید و فروش مقاله و پایــان نامه فعالیت مى کند در این 

انتشارات خارجى به چاپ رسیده است.
آخوندزاده یادآور شد: افرادى که در تهیه این 58 مقاله نقش 
داشتند عمدتًا دانشــجو و غیر هیئت علمى بودند اما این 

موضوع آنها را از اشتباه بزرگى که داشته اند مبرا نمى کند.
وى افزود: ما در وزارت بهداشت به شدت با موضوع پایان 
نامه ها و مقاله هاى تقلبى برخورد مــى کنیم و در رابطه 
با این 58 مقاله هم تدابیر بســیار ســختگیرانه اى را به 

دانشگاه ها اعالم کردیم.
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت گفت: 
به همه دانشــگاه هاى علوم پزشکى که این افراد در آنجا 
حضور داشته اند نامه اى ارسال شده است که در صورتى که 
فردى به وسیله این مقاالت ارتقا پیدا کرده است، آن ارتقا 
لغو مى شود و اگر پرونده عضو هیئت علمى در دست بررسى 

ارتقاست آن ارتقا متوقف مى شود.
وى افزود: کمیته هاى اخالقى دانشگاه ها جلسه تشکیل 
خواهند داد و با دانشجویان و استادانى که در این مقاالت 

نقش داشته اند برخورد مى کنند.
آخوندزاده گفت: همچنین سه شنبه جلسه اضطرارى کمیته 
اخالق کشــورى در وزارت بهداشت تشکیل جلسه داد و 
تدابیر الزم را براى برخورد بــا این مورد و موارد اینچنینى 

اتخاذ و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
وى اظهار داشت: با اشــپرینگر هم مکاتبه صورت گرفته 
است که چرا از میان 58 مقاله تنها نام ایران در اخبار آن ناشر 
درج شده است. البته اشپرینگر یک خبر جدید در این زمینه 
قید کرده اســت که این مقاالت در مجموع دچار اشکال 

بوده اند و مى دانیم که این اشــکال نماینده جامعه علمى 
ایران نیست.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناورى وزارت بهداشــت 
اضافه کرد: باید تأکید کنیم که این مقاالت به هیچ عنوان 
نماینده جامعه علمى کشور با ساالنه 20 هزار مقاله در علوم 
پزشکى نیســتند اما با توجه به اینکه خصومت علیه نظام 
جمهورى اســالمى به طور واضح وجود دارد باید مراقب 
باشیم که حتى کارهاى خاکسترى هم انجام ندهیم چه 

برسد به کارهاى نادرست.
وى درباره شناسایى این شــبکه خرید و فروش مقاالت 
علمى در خارج و داخل گفت: ما به وزارت علوم هم اعالم 
کردیم که چه برخوردهایى را با این افراد که این 58 مقاله را 

منتشر کرده اند، خواهیم داشت.
آخوندزاده اظهار داشت: ســه رد پا در این شبکه پیدا شده 
که یکى از آنها این اســت که بخش عمده اى از این 58 
مقاله، متعلق به دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران بوده 
است. ردپاى دیگر این بوده که یک نفر از داخل کشور ناشر 
«اشپرینگر» را از این تخلف مطلع کرده در حالى که ناشر 

متوجه این تخلف نشده بود.
وى افزود: ردپاى دیگر اشکال کار ناشر بوده است. به طور 
معمول وقتى مقاالتى براى یک مجله ارســال مى شود 
مجله آن را براى داورى به یک داور شاخص آن رشته ارجاع 
مى دهد. در مورد این مقاالت مجله اعالم کرده که یک 
داور به ما پیشنهاد دهید، شــرکت مورد نظر یک ایمیل 

تقلبى از یک داور بین المللى را به ناشر معرفى کرده است. 
در واقع به ناشــر نیز کلک زده و داورى مقاالت در ایران 

انجام شده است.
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت افزود: 
اشکال دیگر ناشر این بوده است که بیشتر این 58 مقاله در 
فاصله دو هفته از دریافت، مورد پذیرش ناشر قرار گرفته اند 
که این موضوع در هیچ نشریه اى در دنیا امکانپذیر نیست و 
این نشان مى دهد که افرادى که این مقاالت مشکل دار را 

به چاپ رسانده اند یک شریک خارجى دارند.
وى به ردپاى دیگر این مسئله اشاره کرد و گفت: کار اشتباه 
دیگر ناشر این است که بر اساس اصل همه مجالت، پس از 
مورد قبول واقع شدن یک مقاله امکان تغییر نام افراد وجود 

ندارد اما در مورد این 58 مقاله اسامى پس از پذیرش تغییر 
کرده اســت. همچنین مورد دیگر این بوده که در صورت 
اثبات شباهت هاى متنى یک مقاله به کل رد مى شود اما 
شباهت ها در مورد این مقاالت نادیده گرفته شده و پس از 

انتشار، ناشر هشدار داده است.
آخونده زاده تأکید کرد: این شــبکه اکنون شناسایى شده 
است و بخش هاى مختلف قضائى و حقوقى در حال کار بر 
روى آن هستند و به زودى برخوردهاى شدیدى با این افراد 

صورت مى گیرد.

جزئیات تقلب علمى بزرگ
58 مقاله تقلبى از یک شرکت داخلى براى مجله nature ارسال شده است 

,,

وقتى مقاالتى براى یک 
مجله ارسال 
مى شود مجله آن را 
براى داورى به یک 
داور شاخص آن رشته 
ارجاع مى دهد. در 
مورد این مقاالت مجله 
اعالم کرده که یک 
داور به ما پیشنهاد 
دهید، شرکت مورد 
نظر یک ایمیل تقلبى 
از یک داور بین المللى 
را به ناشر معرفى 
کرده است. در واقع 
به ناشر نیز کلک زده 
و داورى مقاالت در 
ایران انجام شده است

مســئوالن میراث فرهنگى یزد و شــهر ورزنه در مورد 
گردشگرى در مثلث طالیى ایران توافق کردند.

به گزارش میزان، در راســتاى همکارى بین شهرهاى 
مسیر گردشگرى مثلث طالیى گردشگرى ایران، شوراى 
شهر ورزنه با سرپرست اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان یزد دیدار کردند. این دیدار در 
خصوص مسیرهاى گردشگرى بین یزد و شرق اصفهان 

تبادل نظر شد.  
سیدمصطفى فاطمى سرپرست اداره کل میراث فرهنگى 
با بیان اهمیت همکارى بین شهرهاى مسیر گردشگرى 
گفت: توســعه زیرســاخت هاى صنعت گردشگرى در 
مسیرهاى تعریف شده ضرورى است و در همین راستا 
بازسازى و مرمت قلعه خرگوشى که در مسیر یزد 

به شرق اصفهان است تا یک ماه آتى آغاز خواهد شد. 
وى افزود: طراحى مسیرهاى گردشگرى با هدف رونق 
بخشیدن به صنعت گردشــگرى است و همچنین پیوند 
ارکان مثلث طالیى گردشــگرى ایران را مستحکم تر 

مى کند.  
این مقام مسئول با ابراز خرســندى از تعامالت صورت 
گرفته، عنوان داشــت: امیدواریم گام هایى که تاکنون 
برداشته شده سبب شــود تا منافع مشــترك بیشترى 
بین یزد و اصفهان و فارس شــکل بگیرد و مشارکت ها 

افزایش یابد.

توافق بزرگ 
اصفهان و یزد

فاز جدید همکارى شهرهاى مسیر مثلث 
طالیى گردشگرى ایران

با سرشمارى اینترنتى نفوس و مسکن، از حدود 65 
هزار تن انتشار دى اکسیدکربن جلوگیرى و دوهزار 

و450 درخت حفظ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى سازمان حفاظت محیط 
زیست، در سرشمارى سال جارى که براى نخستین بار در 
کشور بخشــى از آن به صورت اینترنتى صورت گرفت، از 
انتشار حدود 65 هزار تن دى اکسیدکربن جلوگیرى و با 
حفظ 33 میلیون برگ کاغذ بــه عبارتى حدود دو هزار و 
450 اصله درخت حفظ شده و در مصرف 65/2 میلیون 
لیتر آب و 652 هزار کیلووات برق صرفه جویى به عمل 
آمد. به عالوه دو هزار و 450 اصله درخت، ساالنه 14 
هزار و 700 کیلوگرم دى اکســیدکربن را به اکسیژن 

تبدیل مى کند.

برخى محاسبات با لحاظ آمارهاى سرشمارى و شاخص هاى 
موجود به شرح زیر است:

33 میلیون برگ کاغــذ براى 11 میلیون خانــوارى که از 
طریق اینترنت به فراخوان سرشمارى پاسخ مثبت داده اند، 
صرفه جویى شده است. 33 میلیون برگ کاغذ معادل165 
هزار کیلوگرم کاغذ است.  براى تولید هر تن کاغذ باید 15 
الى17 اصله درخت تنومند را قطع کرد که هر درخت به طور 
متوسط قادر است ساالنه 6 کیلوگرم دى اکسید کربن را به 
اکسیژن تبدیل کند. براى تولید یک تن کاغذ چهار هزار کیلو 
وات برق و 400 هزار لیتر آب مصرف مى شــود. بنابراین با 
حفظ 163 هزار کیلوگرم کاغذ، حدود دو هزار و 450 اصله 
درخت حفظ و در مصرف 65/2 میلیون لیتر آب و 652 هزار 

کیلووات برق صرفه جویى شده است. 

سرشمارى اینترنتى،2450 درخت را حفظ کرد

بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد در حال حاضر 
چهار میلیون و 491 هزار بازنشسته کشورى و لشگرى و 
مستمرى بگیر تأمین اجتماعى در ایران در حال دریافت 

حقوق بازنشستگى هستند.
بر این اساس، طبق آمارهاى ارائه شده اعتبارى مورد نیاز 
براى پرداخت حقوق بازنشستگى و مستمرى به این افراد 

در بودجه جارى کشور 34 هزار و 500 میلیارد تومان لحاظ 
شده اســت. این رقم17/4 درصد از اعتبارات هزینه اى 
(جارى) دولت را از آن خود مى کند. بخشى از این افراد 
از بودجه عمومى دولت و بخشــى از تأمین اجتماعى و 
صندوق هاى بازنشستگى حقوق خود را دریافت مى کنند. 
بخش مهمى از بازنشســتگان در ایــران به دلیل عدم 
تکافوى حقوق دریافتى شان مجبورند در سال هاى پس 
از بازنشستگى نیز مشغول به کار شوند؛ این در حالى است 
که مشخصه ایام بازنشســتگى همان گونه که از نامش 
پیداست، فراغت از کار است. اشتغال مجدد بازنشستگان 
یکى از دالیل بحرانى تر شــدن بازار کار در ایران است؛ 
چراکه با وجود نرخ باالى بیکارى، بازنشستگى به معناى 

خروج کارکنان از بازار کار نیست.
بر اساس این گزارش، شمار افرادى که از صندوق هاى 
بازنشستگى کشــورى حقوق و مزایاى خود را دریافت 

مى کنند، یک میلیون و 247 هزار نفر و تعداد کســانى 
که از صندوق هاى بازنشستگى نیروهاى مسلح حقوق 
مى گیرند، 658 هزار نفر تخمین زده اســت. بررسی ها 
نشان می دهد شمار کسانى که از صندوق تأمین اجتماعى 
مستمرى دریافت مى کنند، دو میلیون و 386 هزار نفر 
و کسانى که از ســایر صندوق هاى بازنشستگى حقوق 

مى گیرند 200 هزار نفر است.
بر این اساس سه میلیون و 985 هزار و 488 نفر نیز تعداد 
حقوق بگیران در حال کار در دستگاه هاى اجرایى دولتی 

را تشکیل مى دهند.
در کل61/6درصد از بودجه جارى کشور صرف پرداخت 

هزینه هــاى پرســنلى 
کارکنــان دولــت 

مى شود.

بازنشسته ها امسال چقدر حقوق مى گیرند؟

محمدرضا حسینیان مجرى تلویزیون در گفتگو با فارس، درباره ممنوع التصویرى اش در رسانه ملى،  گفت: پایان سال 
گذشته ممنوع التصویر شدم و متأســفانه این امر رسانه اى هم شــد که نباید این کار صورت مى گرفت چرا که دعوا 

خانوادگى بود و نباید به بیرون درز پیدا مى کرد.
حسینیان درباره شکایت اخیر صدا و ســیما از تى وى پالس، تصریح کرد: رسانه ملى از تمامى سایت هایى که 
محتواى رسانه ملى را منتشر مى کردند شکایت کرده است و آنها معتقدند که مالکیت محتواى تولیدشده فقط 
متعلق به خودشان است و انتشار گسترده آن در رسانه هاى مختلف مصداق خدشه  وارد شدن به مالکیت آن است. 
وى خاطرنشان کرد: این مشى که چگونه مى توان کلیپ تصویرى را در فضاى مجازى منتشر کرد و خالف قانون 

نباشد را هیچکسى نمى داند و ما هم نمى دانیم.
وى با بیان اینکه در دو مقطع مختلف ممنوع التصویر شده ام افزود: ممنوع التصویرى  بار اولم به دلیل تى وى پالس بود که شش هفت 
ماه طول کشید اما رسانه اى نشد ولى ممنوع التصویرى  اخیرم در بهمن سال گذشته صورت گرفت که تاکنون هم حل نشده است.
این مجرى تلویزیون با بیان اینکه همواره در معرض این سئوال که بین تلویزیون و تى وى پالس کدام را انتخاب مى کنید قرار 
گرفته ام، گفت: من مالک تى وى پالس نیستم بلکه یکى از سهامداران آن مى باشــم و اگر روزى بر سر دو راهى انتخاب بین 
تلویزیون و تى وى پالس قرار گیرم نمى دانم کدام را انتخاب کنم در حالى که تعطیلى تى وى پالس بر عهده من نیست. چرا 

که من جزئى از آن هستم. 

شهر ورزنه
دستى و گر

خصوص مس
تبادل نظرش
سیدمصطف
با بیان اهمی
گفت: توسـ
مسیرهاى
بازسا

با سر
هزار
و450

به گزارش
زیست، در
کشور بخش
انتشار حد
3حفظ33
450 اص
لیتر آب
آمد. به
هزار و
تبدیل

س
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ى 
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هزینه هــاى پرســنلى
کارکنــان دولــت

مى شود.

نسال
عوا 

 که شش هفت 
ل نشده است.
 مى کنید قرار 
 انتخاب بین 
 نیست. چرا 

از سال گذشته تاکنون ممنوع  التصویرم 
گالیه هاى محمدرضا حسینیان:
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مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: در آینده نزدیک، نام شهرضا به 

عنوان «شهر ملى سفال»، به ثبت مى رسد.
فریــدون اللهیــارى از این شــهر به عنــوان یکى از 
اصلى ترین مراکز تولید سفال در کشور نام برد و افزود: 
براى آنکه سفال شــهرضا به ثبت ملى برسد، مقرر شد 
اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان به مستندسازى 
و تهیــه پرونده براى ثبت ملى ســفال شــهرضا اقدام 

کند. 
وى وجود 400 سفالگر شهرضایى داراى گواهى هنرى 
را از ظرفیت هاى مهم این شهرســتان در زمینه تولید 

صنایع دستى توصیف کرد و افزود: اولین شهرك صنایع 
دستى کشور نیز در این شهرستان در مساحت 10 هکتار 
در مجاورت شهرك ســپهرآباد شهرضا به بهره بردارى 

خواهد رسید. 
مدیرکل میراث فرهنگى استان همچنین به توسعه طرح 
هاى گردشگرى در محور جنوبى استان و توسعه و ترویج 
صنایع دستى در شهرضا اشاره کرد و افزود: بازار شهرضا 
به عنوان یکى از بازارهاى تاریخى استان اصفهان قرار 
است با همکارى اداره کل میراث فرهنگى، اداره کل راه 
و شهرسازى، شهردارى شــهرضا و هیئت امناى بازار 

مرمت شود.

 سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان گفت به مناسبت 24 آبان روز کتاب و کتابخوانى 
طرح عضویت رایگان در کتابخانه هاى استان اصفهان در 

این روز اجرایى مى شود.
امیر هالکویى با اشاره به اینکه تاکنون هشت نشست 
کتابخوان در کتابخانه هاى عمومى برگزار شده است، 
اظهار داشت: در این نشست ها تعداد 36 عنوان کتاب به 

دوستداران و عالقه مندان کتابخوانى معرفى شد.
وى با بیان اینکه نشســت هاى کتابخوانى در سرتاسر 
اســتان به منظور ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانى 
برقرار شده اســت، افزود: در این جلســات کتابداران، 

نویســندگان، شــخصیت هاى فرهنگــى عضــو 
کتابخانه، اعضاى کتابخانه هــاى عمومى و تمام افراد 
عالقه مند بــه کتاب و کتابخوانــى مى توانند به منظور 
آشــنایى دیگران به معرفى کتاب مــورد عالقه خود 

بپردازند.
سرپرست کتابخانه هاى اســتان اصفهان بیان داشت: 
با توجه به نامگذارى امسال به عنوان «سال خواندن» 
از ســوى نهاد کتابخانه هاى عمومى کشــور تالش 
و برنامــه ریزى هاى ما در راســتاى توســعه فرهنگ 
مطالعه و جذب مفید عضو در اســتان معطوف شــده

 است.

شهرضا 
شهر ملى سفال مى شود

عضویت رایگان در 
کتابخانه هاى عمومى استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
اصفهان گفت: به دنبال بازســازى ســاختمان قدیمى 
بیمارستان سید الشهدا(ع) که تنها و بزرگ ترین بیمارستان 
بیماران صعب العالج اصفهان اســت، 52 تخت شیمى 

درمانى اضافه شد.
غالمرضا اصغرى اظهار داشت: این ساختمان با مشارکت 
دانشگاه و همت خّیرین نیکوکار با زیر بناى یکهزار و 890 
متر مربع در ســه طبقه تعمیر و باز سازى و آماده خدمت 

رسانى به بیماران صعب العالج است.
وى بیان داشت: با بهره بردارى از این ساختمان 52 تخت 
به مجموع تخت هاى شیمى درمانى این مرکز اضافه شد 
که این موضوع موجب کاهش انتظار بیماران ســرطانى 

خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: اقدام هاى 
بسیارخوبى در مجتمع بیمارســتانى امید اصفهان براى 
درمان انواع ســرطان با بهره گیرى از روش هاى نوین 
انجام شــده که مى توان به انجام 11 مــورد پیوند مغز 

استخوان در این بیمارستان اشاره کرد.
رئیس بیمارستان سید الشهدا(ع) نیز اظهارداشت: تفکیک 
مکان هاى بســترى بیماران از ویژگى هاى بخش نوین 
بیمارستان امید است که بیماران رده هاى مختلف از جمله 
اطفال، زنان و کودکان در محیط هاى جداگانه و متناسب 

در حال شیمى درمانى هستند.
مهرداد معمارزاده اضافه کرد: تا پیش از این تنها مکانى که 
شیمى درمانى صورت مى گرفت همین بیمارستان بوده که 
داراى 35 تخت بود؛ البته برخى مطب ها و بیمارستان هاى 

خصوصى نیز این درمان را انجام مى دهند.
وى اضافه کــرد: با افتتاح بخش جدید ظرفیت شــیمى 

درمانى بیمارستان سه برابر شد.
وى تأکید کرد: در بخش دیگر بیمارســتان ســاختمان 
رادیوتراپى افتتاح شده و دو دستگاه در حال فعالیت است 
و  ســاختمان ویژه بیماران تاالســمى و هموفیلى نیز در 
مراحل پایانى کار هســتند و طبق برنامــه 15 آذر ماه به 

افتتاح مى رسد.

جلســه هیئت مدیره ستاد دیه اســتان با حضور 
اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گزارش پایــگاه اطــالع رســانى اداره کل
 زندان هاى استان اصفهان، در این جلسه که قبل 
از ساعت کار ادارى در محل ستاد دیه برگزار شد 
گرجى زاده مدیرکل و نایب رئیس هیئت مدیره 
ستاد دیه استان طى سخنانى از حضور و مشارکت 

تمامى خّیرین در این زمینه قدردانى کرد.
وى در ادامه بــا اظهارخرســندى از کمک ها و 
مشــارکت هاى مردمى در ســال جارى گفت: 
اســتان اصفهان از جمله اســتان هاى نمونه و 
بارز کشورى اســت که در امر کمک و مشارکت 
مردمى در آزادى زندانیــان جرائم غیرعمد نقش 
فعالى داشته و رتبه سوم درکشور را کسب نموده 

است.
مدیرکل زندان هاى اســتان در ادامه این جلسه 
همچنین به پرونده 15 زندانــى محکوم جرائم 
غیر عمــد مالى رســیدگى کرد که بــا موافقت 

دیگراعضــا، زمینــه آزادى آنها از زنــدان مهیا 
شد.

گرجى زاه در ادامــه گفت: تعــداد 15 زندانى با 
کل بدهــى14 میلیــارد و 765 میلیــون و 
500 هــزار  ریــال مــورد بررســى کــه مبلغ 
پنــج میلیــارد و728میلیــون ریال گذشــت 
شــکات و مبلــغ 890میلیــون ریــال از طرف 
خــود محکــوم پرداخــت و مابقــى ازمحــل 
شــیوه نامه و بانک هاى عامل پرداخت شــده 

است.
وى در ادامــه و در تکمیــل این خبــر تصریح 
کرد:تعداد پنج نفر بــا محکومیت پرداخت دیه از 
زندان هاى گلپایگان،زرین شــهر،فریدن،کانون 
و زندان مرکــزى بوده و تعــداد  ده نفــر نیز با 
محکومیــت مالــى از زنــدان هــاى مرکزى، 
شــهرضا، لنجان، خمینى شــهر و فریدن بوده 
که اکثراً در ســال جارى در زندان ها بازداشــت 

گردیده اند.

 این روزها حال و روز رودخانه زاینده رود خوب نیست و 
باتوجه به پیش بینى کاهش بارندگى ها به نظر مى رسد 

که حال زار این رودخانه ادامه دار باشد.
وضعیت ورودى آب به حوضه زاینده رود در سال گذشته 
در حدود هزار وصد میلیون مترمکعب بوده، این در حالى 
اســت که میزان خروجى آن کمى بیش از این مقدار 
تخمین زده شــده و به هزار و 312 میلیون مترمکعب 

رسیده است.
همچنین از ابتداى ســال آبى میزان بارش در حوضه 
زاینده رود حدود 22 میلیمتر بوده و این در حالى است که 
در سال آبى گذشته و در همین بازه زمانى 164 میلیمتر 

بارندگى در این حوزه را شاهد بودیم.
براساس پیش بینى هاى هواشناســى براى آبان ماه 
در گاوخونى و حوضه زاینده رود شــاهد افزایش 0/5 

تا 1/5 درجه دماى هوا خواهیم بــود و انتظار مى رود 
میزان بارش ها در ســال آبى جارى تــا پایان دى ماه 
حدود 20 درصد نسبت به متوســط درازمدت کاهش 

یابد.
به همین منظور حمید چیت چیان وزیر نیرو تأکید دارد 
که با توجه به کمبود بارش ها در این حوضه باید جهت 
رهاسازى آب براى کشــت پاییزه در این حوضه کمى 
احتیاط کرد، در غیر اینصورت ممکن است با رهاسازى 
بدون برنامه آب ســد زاینده رود، هم میزان ذخیره آب 
ســد کاهش یابد و هم ممکن است بارندگى کافى هم 

براى جبران آن وجود نداشته باشد.
به گفتــه وى، در اینصورت هم کشــاورزان نخواهند 
توانســت به مقدار کافى آب دریافت کنند و هم اینکه 
مشکل آب شــرب اســتان اصفهان با مشکل مواجه 
شود؛ و همه سعى و تالش وزارت نیرو این است که با 
برنامه ریزى درست امکان رهاسازى آب جهت کشت 
پاییزه کشــاورزان را فراهم آورد و امید است با افزایش 
بارندگى ها در ایــن حوضه در روزهــاى آتى بتوان با 

اطمینان خاطر بیشتر به این کار مبادرت کرد.
چیت چیان تأکید کرد که از جمله مشکالت اساسى ما 
براى جلوگیرى از برداشت هاى غیرمجاز در این حوضه 
کمبود تجهیزات اندازه گیرى است که امیدواریم بتوانیم 
با کمک استانداران و همکارى کشــاورزان تعداد این 

تجهیزات را افزایش دهیم.

جمال نوروز باقرى
«اصفهان از دیرباز مهد فرهنگ وهنر بوده واین شهر نماد بارز تجلى هنر 
است و بناهاى تاریخى آن ...»، نشانگر پرحرفى مسئولین وصد البته براى 

پرکردن دهان عده اى و خوش کردن دل آنهاست!
این روزها همه خسته مى شوند، شــما چطور؟ حرف هاى تکرارى که 
هر بار تعدادى کلمه و حرف به آن اضافه مى شــود درست مثل همان 
هندوانه هایى است که مسئوالن کشورى و استانى زیر بغل هر شهروند 
مى گذارند و عده اى به فراخور حالشان دو تا نصیبشان مى شود و عده اى 

دیگر که حالشان روبه وخامت نهاده تعداد بیشتر.
اصفهان شهر زیباى  خداست؛ البته هست اما این بنده اوست که به خرد 
عقلى وصد البته خودخواهى و کج فهمى هاى متداولى که رواج دارد فکر 
مى کند کارى که انجام مى د هد به صالح مردم است اما هیچگاه نظر 
آنها را پرس وجو نمى کند؛ به مانند تمامى موضوعات شهرى اصفهان 
که فقط خواست فردى در آن دخیل بوده و بعد مردم را نیز به زور مشارکت 

داده اند.
اصفهان، نصف جهان اســت؛ اگر نصفه دیگرجهــان مثل اصفهان پر 
از چاله وترافیک اســت، آن نصفه را ما نمى خواهیــم. اگر نصفه دیگر 
دنیا آب را بخاطر دالیل شــخصى و برخى مــراودات و منافع عده اى 
مى بندند، ما عطاى آن نصفه را به لقایش مى بخشــیم.اگر نصفه دیگر 
مترو دارد، ما، جماعت مترو ترس شده ایم پس نمى خواهیم آن نصف 
دنیا را. اگــر آن نصفه به مانند نصف دیگرش اصفهــان، منابع طبیعى، 
کوه ها وخالصه هر کجا را به اســم ترقى شــهرى و چه چه تخریب 
مى کنند لطفــًا کلنگى عنایت فرمــوده تا آن نصف دیگــر نیز از بین 

برود.
لقب هاى اصفهان تا دلتان بخواهد زیاد است و هر روز یکى تازه براى آن 

تراشیده مى شود و به کلکسیون این شهر اضافه مى شود.
اعطاى القاب یکى از شیوه هاى مرســوم و عجیب ایرانیان از روزگاران 
قدیم بوده است. این القاب و عناوین که معموًال با توجه به توانایى هاى 
افراد و نیز خاستگاه اجتماعى آنان در طبقات گوناگون اعطا مى شد، در 
دوره قاجار با شــیوه هاى خاصى چون خرید و فــروش از رونق خاصى 
برخوردار بود. از آنجا که القــاب و عناوین نقش مهمى در تعیین جایگاه 
سیاسى افراد به ویژه طبقه حاکمه داشته و بسیارى از افراد حاضر بودند 
با پرداخت پول هاى کالن یا حتى رشوه به هر طریقى صاحب آن القاب 
شوند، بنابراین به تدریج خرید و فروش القاب به شغلى جدید و نیز منبعى 

جهت کسب درآمد تبدیل شد.
سئوال مهمى که در باب این موضوع مطرح است این است که گسترش 
القاب و پدید آمدن شیوه خرید و فروش آن، به چه دلیل اتفاق افتاد؟ در 
پاسخ به این سئوال باید اشــاره کرد، یکى از علل اصلى متداول شدن 
این شیوه، به وضعیت اقتصادى کشــور به ویژه در دوره ناصرالدین شاه 
بازمى گردد. کشــور در این دوره به دالیل گوناگون با کسرى بودجه و 

اقتصادى ورشکسته مواجه بود.
حال باید پرسید که برخى از این القاب شهرى آیا در پى مال آمده اند یا در 
پى نان؟ آنچه عیان وآشکار است دیگر این وصله هاى ناجور  به اصفهان 
نمى چســبد زیرا هرکدام از اینها با امروز اصفهان تفاوتى فاحش دارد. 
به همین دلیل بهتر اســت دیگر از آنها استفاده نکنیم تاموجبات شادى 
مردمان دیگر فراهم نشود. همانند همان تابلوى معروف در کنار زاینده 
رود که هر کسى از راه نرسیده با آن عکس مى گیرد و مى گذارد در صفحه 
خود و زیر آن کلى استیکر مى گذارد. تا یادمان نرفته،آبى که قرار نیست 
در رودخانه جارى شود پس همراه با القاب آن، تابلوهاى «شنا ممنوع» 

را نیز از کنار رودخانه جمع آورى کنید تا بیشتر از این خجالت نکشیم. 

لقب هاى شهرى در خیسى زاینده رود 

اصفهان، اصفهان است

      آگهى تجدید مزایده عمومى شماره  شماره 33//9595//4343/م/م

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 

 تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد مى گردد و متعاقب آن پس از بررسى و موافقت کمیسیون معامالت به 
متقاضى جهت عقد قرارداد اعالم خواهد شد. 

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلى ایستگاه راه  آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده میباشند. 
1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شــنبه مورخ 95/08/22 با در دست داشتن معرفى نامه کتبى به نشانى: 

اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها 
2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/09/04 به نشانى: دبیرخانه امور ادارى

3- زمان بازدید: از  تاریخ 95/08/17 تا تاریخ 95/08/22  از ساعت 9 الى 11
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ســاعت 11/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/09/04 به نشانى: دفتر 

مدیریت 
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300/000 ریال 

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهى و کارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزایده مى باشد. 

تاریخ چاپ نوبت دوم: روزچهارشنبه 95/08/19   

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)مدت محل اجرا موضوع تجدید مزایده 

واگذارى محل جهت اجاره 
غرفه ها و تعاونى مصرف کارکنان

در سالن مسافرى و کوى 
1- آزاد 2/820/000 ریال 2- گز و شیرینى 1/620/000 ریال 3- آزاد 2/220/000 ریال12 ماه منازل راه آهن اصفهان 

 4- آزاد 2/220/000 ریال 5- ساختمان تعاونى مصرف سابق کارکنان 3/360/000 ریال

م الف: م الف: 67976797

امروز؛  بدرقه کاروان اباعبدا... 
 الحسین(ع) در گلستان شهدا

بدرقه کاروان اباعبدا...  الحسین(ع) با حضور مقامات 
استانى و مردم شهیدپرور اصفهان در گلستان شهداى 

اصفهان برگزار مى شود.
در راسـتاى اجراى طرح بافت تابلوفرش حرم مطهر 
امـام حسـین(ع) و تولید یک اثـر فرهنگـى، هنرى، 
مذهبى، ملى، نمادى از مدافعان حـرم و راهیان حرم 
آن حضـرت، کاروان اباعبدا...  الحسـین(ع) با حضور 
مقامات استانى و مردم شهیدپرور از گلستان شهداى 
اصفهان به سـمت گلسـتان شـهداى چزابه حرکت 

مى کند.
عالقه منـدان جهـت بدرقـه ایـن کاروان مى تواننـد 
امروز سـاعت 10 صبح در مجموعه گلستان شهداى 

اصفهان حضور پیدا کنند.

سند توسعه اصفهان اردیبهشت 
سال آینده رونمایى مى شود

رئیس سـازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: 
مطابق برنامه ریزى، سند توسعه تمام شهرستان هاى 
تابع استان اصفهان با محوریت سازمان برنامه و بودجه 

تا اردیبهشت ماه سال آینده رونمایى مى شود.
نعمـت ا...  اکبرى  با تأکیـد بر اینکه سیاسـتگذارى و 
برنامه ریزى در سطح شهرستان هاى تابع استان باید 
مبتنى بر انجام طرح هاى شفاف و دقیق مطالعاتى و 
تدوین سند چشم انداز باشـد، تأکید کرد: سند توسعه 
شهرستان هاى استان اصفهان تا اردیبهشت ماه سال 
آینده رونمایى مى شود و تحقق این موضوع مى تواند 
گامى بزرگ فراروى پیشرفت و آبادانى در استان باشد.

برگزارى سمینار 
«فرزند مخترع، والدین خالق» 
 سـمینار خانوادگى «فرزند مخترع، والدین خالق» با 

هدف تربیت فرزند مخترع پنجم آذر برگزار مى شود.
 دبیر سمینار «فرزند مخترع،  والدین خالق» گفت: این 
سمینار به همت فدراسیون بین المللى مخترعان جهان 

در اصفهان برگزار مى شود.
پروین عباسى با بیان اینکه براى تربیت فرزند مخترع 
ابتدا باید خالقیت را در خودمان پـرورش دهیم، ادامه 
داد: محورهاى اصلى این همایش، قدرت ایده پرورى 
و تقویت تفکـرات خالقانه، اهمیت پژوهـش در کنار 

آموزش و روش هاى تربیت فرزند خالق است.
وى با اشاره به حضور خانواده ها به همراه فرزندانشان 
اظهار داشت: این سـمینار در دو فاز توجیهى و عملى 
برپا مى شود که فاز اول این سمینار به صورت آموزشى 
براى خانواده هاست تا چگونه فرزندشان مخترع شود 
و فاز دوم به صورت عملى و گروهى است و ایده هاى 
خانواده به کمک فرزندان روى کاغذ آورده و در صورت 

تأیید به ثبت اختراع منجر مى شود.
عباسـى یادآور شـد: ایـن سـمینار 5 آذر مـاه در تاالر 

فرشچیان برگزار خواهد شد.

سیاه زخم پس از سال ها
 در اصفهان مشاهده شد!

اصفهان در کنار آذربایجان غربى و خراسـان در شـمار 
استان هایى قرار گرفت که باالترین میزان بیمارى سیاه 

زخم را در بین دام ها دارد.
 سـیاه زخم  یکی از بیماري هاي عفونی حیوانات است 
که به وسـیله باسـیل گرم مثبـت مولد اسـپوري به نام 
باسیلوس آنتراسیس، ایجاد می شـود و در انسان در اثر 
تماس با حیوانات آلوده، یا فرآورده هاي آنها نظیر پشم، 
مو، پوست، استخوان، سفیداب ، استنشاق افشانه هاي 
آلوده در کارخانجات پشم ریسـی یا طی انتشار عمدي 
اسپورها به وسیله بیوتروریست ها و خوردن مواد آلوده، 

ایجاد می شود.
 بر اساس آمار وزارت بهداشت، واکسیناسیون سیاه زخم 
در مناطقى که پنج تا ده سال سیاه زخم در آنها مشاهده 
نشـده، حذف شـده اسـت بنابراین در سـه اسـتانى که 
سـال ها نبـوده و دام هـا علیه ایـن بیمارى واکسـینه 

نمى شدند، امروز در حال شیوع است.
 گفتنى اسـت ؛ سـیاه زخم با توجه به پراکندگى و اینکه 
جزو بیمـارى هاى مطـرح در بیوتروریسـم اسـت باید 

کنترل شود.

حال زار رودخانه زاینده رود

52 تخت شیمى درمانى 
براى درمان بیماران سرطانى اضافه شد

موافقت با آزادى 15 زندانى جرائم غیرعمد
از زندان هاى استان اصفهان
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عصر روز دوشنبه اســت، باران ابتدا نم نم کارش را شروع مى کند و بعد 
تبدیل به دانه هاى درشت تگرگ مى شود تا شهر را سفیدپوش کند، اما این 
صحنه نیز تنها دقایقى طول مى کشد تا آسمان مدل باریدنش را تغییر دهد 
و حاال باران شدید بر پیکر شهر خرم آباد تازیانه مى زند تا سیل راه بیافتد، 
این حکایت بارندگى است که دو ساعت طول کشید اما بهت و اندوهى که 

برجاى گذاشت عمیق تر از این حرف ها بود.
به گزارش مهر، در همان بحبوحه بارش باران درحالى که زنان و مردان 
زیادى در منطقه مطهرى وسط سیالب گیر افتاده و ماشین هاى زیادى 
در زیرگذر امام حســین(ع) معلق بودند دختران دانشــجو هم در مسیر 
همیشگى بلوار شورا منتظر آمدن سرویس دانشگاه بودند تا راهى خوابگاه 
شوند، اما سیالب حتى آنقدر امان نداده بود که عرض خیابان را طى کنند 
و به اتوبوس برسند و حاال پشت کانال جمع آورى آب هاى سطحى شهر 

گیر افتاده بودند.
ســیالب مثل همه حوادثى که این روزها دست به گوشى مان مى کند تا 
عکس و فیلم بگیریم و در فضاى شبکه هاى اجتماعى به اشتراك بگذاریم، 
حاال سوژه دیگرى دســتمان داده تا به جاى کمک کردن به افراد گرفتار 
در سیالب از غرق شدنشان فیلم تهیه کنیم، فیلمى که افراد زیادى را در 

بهت و اندوه فرو برد.
ســیالب کار خودش را مى کند، مى ُکشــد، خراب مى کند و هر آنچه در 
مســیرش قرار دارد را با خودش مى برد؛ مغازه هاى سطح شهر لبالب از 
آب شده و زیرگذرها رودخانه شده اند، ده ها ماشین در زیرگذرها غرق شده 

است و حاال صداى آژیر ماشین هاى آتش نشانى به گوش مى رسد.
مردم در بلندى ها ایستاده اند یا به درون پاساژها پناه برده اند، آنها هم که 
زیر باران گرفتارشده اند منتظر بند آمدن باران مى مانند، چون گویا راه حل 

دیگرى جز انتظار براى دست کشیدن آسمان از باریدن نیست!
خوشبختانه باران دو ساعت بیشتر بر تن شهر نمى بارد و با متوقف شدن 
بارندگى حاال شــهر کم کم آرام مى گیرد؛ روان آب ها مســیر خود را به 
سمت رودخانه پیدا مى کنند و تیم هاى عملیاتى شهردارى و آتش نشانى 
دست به کار تخلیه آب زیرگذرها و معابر مى شوند و پیامک تشکیل شوراى 

مدیریت بحران به دست اصحاب رسانه مى رسد، شورایى که حاال بعد از 
بحران مى خواهد مدیریتش را شروع کند و مقصران حادثه را پیدا کند!

فرماندار خرم آبادمى گویــد: در جریان بارش باران و تگرگ شــدید در 
خرم آباد  دو دانشجوى دختر در کانالى ســقوط کرده و غرق شدند. این 
دانشجویان، دانشجوى دانشگاه لرستان و از اهالى ایالم و اصفهان بودند.

حبیب ا... خجســته پور اظهار داشت: متأسفانه دانشــجوى اهل ایالم 
 ICU فوت شده و دانشــجوى اصفهانى در کما به سر مى برد و در بخش

بیمارستان عشایر خرم آباد بسترى است.
وى افزود: سطح هوشیارى این دانشجو، پایین اعالم شده و در وضعیت 

خوبى به سر نمى برد.
مرگ دانشجوى دختر ایالمى و به کما رفتن دانشجوى دختر اصفهانى 
عالمت سئوال هاى زیادى را در ذهن مردم ایجاد کرده است، افکار عمومى 
ملتهب است و احساسات مردم آنقدر جریحه دار شده که منتظر هستند تا 

هرچه زودتر مسئوالن براى این سئواالت جواب هایى پیدا کنند.

به دنبال مقصر
یحیى عیدى بیرانوند شهردار خرم آباد که حاال توپ تقصیرها در زمین او 
افتاده است در جلسه شورایعالى مدیریت بحران لرستان با یادآورى اینکه 

حتى یک طرح مطالعات دفع آب هاى سطحى در شهر نداریم، مى گوید: 
وقتى به قانون عمل نمى شود چه کسى مقصر است؟ 

شهردار خرم آباد مى گوید: نیروهاى شــهردارى براى مواجهه با سیالب 
آمادگى الزم داشــتند اما بارش تگرگ و لغزندگى جاده باعث شد عمًال 

ماشین آالت سنگین شهردارى امکان تردد نداشته باشند.
مرگ دانشجوى دختر هم موضوع دیگرى بود که شهردار به آن واکنش 
نشان داد: شــدت باران و تگرگ به گونه اى بود که خیابان، پل و کانال 
همسطح شده بودند. اتفاق غرق شــدن دانشجویان دختر سهل انگارى 
خود شــخص و راننده بوده و به ما مربوط نیســت چراکه خیابان شورا 
بیــش از 20 متر پل دارد و ضرورتى نداشــته دانشــجویان از آن محل 

بروند.
اما استاندار لرستان هم در این جلسه اظهارات قابل تأملى دارد و مى گوید: 
در فیلم منتشرشده از غرق شدن دختران دانشجو سطح آب آنقدر باال نبود، 
من علت امر را کانال مسدود شده یا وجود نداشتن پل در محل مى دانم. اگر 
در محل پل وجود نداشته باشد شهردارى مقصر حادثه است، شهردارى باید 

قبول کند مقصر است و باالخره باید موضوع را حل کند.
استاندار لرستان که مسئولیت ســتاد بحران استان را در اختیار دارد ادامه 
مى دهد:توقع من این بود شهردار بگوید موضوع بررسى شود و اگر مقصر 

هستم فردا صبح استعفا مى کنم.
جسد «فروزان مراد وند» دانشــجوى رشته زیست شناسى و اهل استان 
ایالم حاال در سردخانه خرم آباد اســت و «نسرین محمدى» دانشجوى 
کارشناسى شهرسازى اهل استان اصفهان روى تخت «آى سى یو» با 

مرگ دست وپنجه نرم مى کند.
اســتاندار مى گوید: حادثه تلخى اتفاق افتاده چراکه این دانشــجویان 
در شــهر ما مهمــان بودنــد و حاال بایــد از خانــواده آنهــا دلجویى 

شود.
عمق اندوه مردم لرستان همین است، آنها که در این سیالب دچار حادثه 
شده اند مهمان مردم دیار مهمان نواز لرستان بودند و حاال این بار بر دِل 

تک تک لرستانى ها سنگینى مى کند.

کارگاهى براى
«بانوان یاوران اقتصاد»

سومین کارگاه آموزشـى «بانوان یاوران اقتصاد» امروز 
چهارشنبه 19 آبان ماه ساعت 8 صبح در مرکز تخصصى 

بانوان آفتاب برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب 
با بیان این مطلب گفت: این کارگاه آموزشى با محوریت 
توانمندسـازى مربیـان آموزشـى تفریحـى- ورزشـى 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان برنامه 

ریزى شده است.
لیال لندى اظهار داشت: کارگاه آموزشى «بانوان یاوران 
اقتصاد» در چهار سرفصل شامل زندگى ارزش آفرین، 
بانوى کارآفرین و نبایدهاى کسب و کار، نقش زنان در 
رفاه و مدرسه ثروت آفرینى و تجربه منحصر به فرد زن 

بودن برگزار مى شود.
وى  خاطرنشـان کرد: بانـوان اصفهانى براى آشـنایى 
با برنامـه هاى مرکز تخصصـى بانوان آفتاب سـازمان 
فرهنگى- تفریحى شـهردارى اصفهان مـى توانند به 
محل این مرکز واقـع در میدان قدس، ابتـداى خیابان 

سروش،کوچه آفتاب(62) مراجعه کنند.

 مشکل آب اصفهان جدى است
قائم مقـام وزیر کشـور اصفهـان را قلب ایـران نامید و 
در پاسـخ به وضعیـت تخصیـص ناعادالنـه بودجه به 
اسـتان اصفهان بیان داشـت: تعیین و تخصیص اعتبار 
به اسـتان ها بر اسـاس نیاز مناطق بوده و بررسى آن بر 
عهده سازمان برنامه و بودجه اسـت و امروز پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان یکى از پروژهایى است که بودجه 

آن معادل بودجه چند استان است.
محمد حسـین مقیمى مشـکل آب اصفهان را مشکلى 
جـدى قلمداد کـرد و اظهار داشـت: نیاز ما امـروز طرح 
آمایش سرزمین است که موجب مى شود تمامى نیازهاى 
کشور در یک قالب مشـخص شـود واگر طرح آمایش 
آماده شود ما مى توانیم اولویت بندى بر اساس نیازهاى 

کشور داشته باشیم.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: امروز نیازهاى اصفهان 
در بسیارى شاخه ها بسیار ضرورى است و این نیازها در 

برابر نیازهاى استان هاى دیگر بررسى مى شود.

فردا؛  برگزارى پانزدهمین 
آزمون قرآن و عترت در کاشان

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان، 
از برگزارى پانزدهمین آزمون سراسـرى قرآن و عترت 

همزمان با سراسر کشور در کاشان خبر داد.
مصطفـى جـوادى مقـدم افـزود: پانزدهمیـن آزمـون 
سراسـرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم درهشـت رشـته 
مختلف به صورت کتبى براى مقطع باالى 12 سـال با 
حضور هزار و 350 نفر از قرآن آموزان مؤسسـات قرآن 
و عترت کاشـان فـردا(20 آبان مـاه) در کاشـان برگزار 

مى شود.
وى گفت: ایـن آزمون در رشـته هاى حفـظ، ترجمه و 
مفاهیم قرآن کریم و تدبر در قرآن با هدف ارتقاى دانش 
قرآنى فعاالن این عرصه و سـطح بندى معلومات آنان 

برگزار مى شود.

یک «ابیا» در زیستگاه هاى 
شاهین شهر و میمه رها شد

روابط عمومى اداره کل محیط زیست استان اصفهان از 
رهاسازى یک قطعه «ابیا» در زیستگاه هاى شهرستان 

شاهین شهر و میمه خبر داد.
طبیعت دوستان شهرستان شاهین شهر و میمه یک ابیا 
که در اثر طوفان آسـیب دیده و قادر به پرواز نبود را پیدا 
کردند و پس از سـه روز مراقبت و تیمار بـه اداره محیط 

زیست این شهرستان تحویل دادند. 
محیط بانـان این اداره نیـز پس از اطمینـان از بهبودى 
کامل، پرنده مذکور را در زیستگاه طبیعى خود رهاسازى 

کردند.
ابیا از تیره آبچلیکیان بیشتر در مناطق ُپر درخت با خاك 
مرطوب و حاشیه تاالب ها با پوشش درختى و بوته اى 
به سـر مى برد. در ایران به نسـبت فراوان در شمال، به 
خصوص جنگل هاى پسـت و همچنین در خوزستان، 

اصفهان، فارس و سیستان و بلوچستان دیده مى شود.  

خبر

دکتر ســید مجتبى طالیى رئیس مجتمع بیمارستانى 
فارابى شامگاه دوشنبه در محل خدمت خود در بیمارستان 

به دلیل ایست قلبى، جان سپرد.
به گــزارش ایرنا، دکتر طالیى، متخصص بیهوشــى و 
مراقبت هاى ویژه و رئیس مجتمع بیمارستانى فارابى در 

شرق اصفهان بود.
وى ســال هاى متمادى در عرصه ســالمت به عنوان 
چهره اى خدوم، خیر اندیش و پر تــالش اداى وظیفه 
کرد و در ســالیان متمادى خدمات سازنده و کم نظیرى 
در سمت هاى رئیس مجتمع بیمارستانى فارابى، مرکز 
پزشــکى امین اصفهان، بیمارستان حضرت زهرا(س)، 

شبکه بهداشت و درمان فالورجان و مجموعه دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و نظام پزشکى اصفهان از خود بر 

جاى گذاشت.
مراسم تشییع این پزشــک خدوم، امروز چهارشنبه در 

اصفهان انجام مى شود.
بیمارستان تخصصى و فوق تخصصى فارابى که با توجه 
به مصوبه جدید هیئت رئیسه دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان به مجتمع تخصصــى و فوق تخصصى فارابى 
تغییر نام یافته است در شرق کالنشهر اصفهان به ارائه 
خدمات مختلف پزشکى و درمانى مى پردازد و طرح هاى 

توسعه بسیارى در این مجتمع در حال اجراست.

 رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان گفت: 
محدودیتى در واگذارى تسهیالت براى اجراى طرح ها 

و سامانه هاى نوین آبیارى نداریم.
محسن کریمیان اظهار داشــت: یکى از معضالت مهم 
اســتان اصفهان خشکســالى هاى پیاپى در اثر کاهش 
نزوالت جّوى اســت و یکى از مهمترین آثار وقوع این 
خشکسالى ها در حوزه کشاورزى استان نمایان شده است.

وى افزود: یکــى از بهترین راهکارهــاى اجرایى براى 
مقابله با بحران کم آبى و خشکسالى در مناطق مختلف، 
اصالح شــیوه هاى آبیارى و اصالح الگوى کشت است 
که در قالب طرح هاى «سامانه هاى نوین آبیارى» تهیه 

و اجرا مى شود.
مدیرکل جهاد کشاورزى اســتان اصفهان بیان داشت: 
به جاى ایجاد تأسیسات مختلف براى اجراى طرح هاى 
مرتبط با اجراى سامانه هاى نوین آبیارى یکپارچه سازى 
مزارع اســت که براى اجــراى این طرح هــا نیز جهاد 
کشاورزى 85 درصد هزینه هاى اجرایى را به کشاورزان 

متقاضى پرداخت مى کند.
وى با بیان اینکــه هیچگونه محدودیتــى در واگذارى 
تسهیالت براى اجراى طرح هاى سامانه هاى نوین آبیارى 
در استان وجود ندارد، گفت: امسال اولویت سازمان جهاد 

کشاورزى استان توسعه سامانه هاى نوین آبیارى است.

محدودیتى 
در واگذارى تسهیالت نداریم

رئیس بیمارستان فارابى 
حین خدمت، جان سپرد

حادثه در خرم آباد، اندوه در اصفهان
2 دانشجوى دختر، قربانى بارندگى شدید در لرستان شدند

آگهى مناقصهآگهى مناقصه (مرحله اول) (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شــماره 1970 مورخ 95/08/02 در خصوص تکمیل 
عملیات زیرسازى بلوار دکتر اسالمى با اعتبارى بالغ بر 2/500/000/000 ریال و با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق 
مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نماین د.
 الزم بذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت دوم

معـاون اداره کل میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى 
و گردشـگرى اسـتان اصفهـان از پایـان مرمـت و 
استحکام بخشـى عالى قاپـو خبـر داد و گفـت: مرمـت 
بخش هـاى مختلـف نقاشـى هاى ایـن بنـاى تاریخى 

همچنان ادامه دارد.
ناصر طاهرى با اشاره به زمان پایان مرمت بناى تاریخى 
عالى قاپو اظهار داشـت: نباید فراموش کـرد که مرمت 
عالى قاپو کار بسیار حساسى به شمار مى رود چراکه این 
بنا ثبت جهانى بوده و به همیـن دلیل، هر پیمانکارى به 

خود اجازه نمى دهد که در این بنا وارد شود.
وى تصریـح کـرد: بـه عنـوان مثـال، در بخـش 
استحکام بخشـى، سـتون هاى عالى قاپـو بایـد پاییـن 
مى آمدند و روى زمین مرمت شـده و بار دیگر سر جاى 
خود قرار مى گرفتند، بنابراین مرمت این بناى تاریخى از 

حساسیت بسیار زیادى برخوردار است.
وى بـا بیـان اینکـه مرمـت عالى قاپـو در حـال حاضر 
بخش هـاى بسـیارى دارد، ادامه داد: استحکام بخشـى 
سـتون هاى این بناى تاریخى به پایان رسیده و در حال 

حاضر نقاشى سقف هاى آن در حال انجام است اما کف 
ایوان عالى قاپو نیـاز به مرمت دارد و پس از سـقف، باید 

به آن توجه شود.
طاهـرى افـزود: مرمـت تزئینـات زیـر سـقف، بدنـه 
روبـه رو و دیگـر بخش هـا نیـز در مراحل بعـدى انجام
 شـده و در حـال حاضـر داربسـت هاى موجـود بـراى 
ینـات زیـر سـقف و تزئینـات روبـه رو مـورد ئ ز ت
 اسـتفاده قـرار مى گیـرد؛ همچنیـن حـوض، کـف 

عالى قاپو و سقف این بنا نیزدر حال مرمت است. 

برخورد ضربتی پلیس با برهم زنندگان امنیتپایان مرمت و استحکام بخشى عالى قاپو
معاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان از 
دستگیرى دو نفر از اراذل و اوباش که باعث سلب آسایش 
عمومـی و برهم زدن امنیـت یکی از محله ها شـده بودند 

خبر داد.
 سـرهنگ جهانگیر کریمی از عملیات ضربتی دستگیري 
دو نفر که با اقدامات شرارت آمیز خود باعث سلب آسایش 
عمومـی و برهم زدن امنیـت یکی از محله ها شـده بودند 

خبر داد.
وى  اظهار داشت: در پی گزارش هاي واصله از شهروندان 
مبنی بر اینکه دو نفـر از اراذل و اوباش در حالی که سـالح 
سرد در دست داشته با اقدامات شرارت آمیز از جمله اخالل 

خودرو در نظم عمومی و تخریب چندین دستگاه 
و تخریب اموال عمومی 

و خصوصـی باعث ایجـاد ناامنـی در یکـی از محله هاي 
شـهر اصفهان شـدند، موضوع به صورت ویژه در دسـتور 
کار مأموران پلیـس امنیت عمومـی ایـن فرماندهی قرار 

گرفت.
وي افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی، مخفیگاه این افراد 
شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات 
ضربتی و شـبانه هر دو فرد شـرور که از افراد سابقه دار نیز 

هستند دستگیر شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکـه امنیت و آرامش مردم خط 
قرمز پلیس است اظهار داشت: کسانی که 
با سالح سرد اقدام به رعب و وحشت و 
برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی کنند 
با برخورد سـخت پلیس و دسـتگاه 
قضائـی روبـه رو خواهند 

شد. 

در راستاى تسریع و تسهیل در خدمات گازرسانى و افزایش رضایتمندى مشترکین، اداره گاز 
منطقه 6 ویژه مشترکین جنوب و جنوب شرقى اصفهان به بهره بردارى خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان، به منظور تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات 
کیفى تر به مشترکین، جلوگیرى از تجمیع حجم انبوهى از مشترکین  در یک منطقه ، اداره گاز 
منطقه3 اصفهان  به دو بخش تفکیک شده  و نیمى از مشترکین  تحت پوشش خدمات  اداره گاز 
منطقه 6  قرار خواهند گرفت.الزم به توضیح است، منطقه جنوب شرق اصفهان شامل بخش 
شرقى خیابان چهارباغ باال، خیابان هاى میرفندرسکى، شیخ صدوق، سعادت آباد، مرداویج، 
فرایبورگ، نیکبخت، مصال، فیض، شیخ مفید، حاج آقا رحیم ارباب، سجاد، قائم، سپهساالر، 
مالصدرا، آپادانا، آبشار اول، دوم و سوم و شهرهاى بهارستان، زیار، جرقویه علیا به مرکزیت حسن 
آباد و 11 روستاى تابعه آن، جرقویه سفلى به مرکزیت نیک آباد و مناطق محمد آباد و نصرآباد و 
9 روستاى تابعه، شهر جلگه، اژیه و روستاى سیان جزو اداره گاز منطقه 6 هستند که مى بایست 
براى دریافت  خدمات گازرسانى به اداره گاز منطقه 6 واقع در خیابان چهار باغ باال، جنب شرکت 

گاز استان اصفهان از ماه آینده مراجعه فرمایند.
همچنین بخش غربى خیابان چهارباغ باال، بلوار ملت  خیابان هاى نظر شرقى و غربى، توحید، 
حکیم نظامى، باغ دریاچه، شریعتى، خاقانى، محتشم کاشانى، رودکى، حسین آباد، ارتش، شهداى 
صفه، شهرك ولیعصر، قائمیه و نیروگاه، آتشگاه، نبوى منش، ا... اکبر، عاشورا، ضلع جنوبى کهندژ، 
میرزا طاهر، سپاهان شهر و شهر ابریشم تحت پوشــش خدمات اداره گاز منطقه 3 اصفهان 
مى باشند و ساکنین این خیابان ها براى دریافت خدمات گازرسانى  مى بایست از ماه آینده  به این 

اداره گاز  واقع در بلوار صفه روبه روى بیمارستان الزهرا(س)  مراجعه نمایند.
گفتنى اســت، با بهره بردارى از  اداره گاز منطقه 6، بالغ بر 87 هزار مشترك گاز طبیعى تحت 
پوشش خدمات گازرسانى این منطقه  قرار مى گیرند و بیش از  94 هزار مشترك نیز مربوط به 

منطقه 3 مى باشند. 

اداره گاز منطقه 6 اصفهان آماده بهره بردارى خواهد شد

سرپرسـت نمایندگى اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان 
تیـران و کرون گفـت: نشسـت سـاماندهى موقوفات 
روسـتاى محمدیه از توابع شهرسـتان تیـران و کرون 

با حضور فرماندار و امام جمعه شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اسـتان اصفهـان، حجت االسـالم و المسـلمین اصغر 
توسلى اظهار داشت: در راستاى سـاماندهى موقوفات 
روسـتاى محمدیه از توابع شهرسـتان تیـران و کرون 
نشسـتى با حضور فرمانـدار شهرسـتان، امـام جمعه، 
بخشـدار مرکزى، شـوراى دهیارى و دهیار روسـتاى 

محمدیه برگزار شد.
وى در ادامه افـزود: این نشسـت در جوار حـرم مطهر 
امامزاده بى بى فاطمیه(س) روسـتاى محمدیه برگزار 

شد.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلى در ادامه خاطر 

نشان کرد: 9 حبه از 72 حبه این روستا وقف مى باشد.

 مدیرکل حج و زیارت اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه 
تاکنون 83 هزار نفر مدارك خود را به دفتر کنسـولى 
عراق در اصفهان تحویل داده انـد، گفت: در روزهاى 
گذشته 60 هزار ویزا براى زائران استان هاى اصفهان، 
یـزد و چهارمحـال و بختیـارى در اصفهـان صـادر 

شد.
غالمعلى زاهدى با اشـاره به ادامه صدور ویزاى ویژه 
زائران شرکت کننده در پیاده روى اربعین حسینى ویژه 
زائران اظهار داشـت: تاکنون 74 هزار نفر در اسـتان 
اصفهان با مراجعه به سامانه سـماح براى شرکت در 

مراسم پیاده روى اربعین حسینى ثبت نام کرده اند.
وى با بیان اینکه ویزاى زائران اسـتان هاى اصفهان، 
یـزد و چهارمحـال و بختیـارى در اصفهـان صـادر 
مى شود، افزود: 83 هزار نفر مدارك خود را براى صدور 
ویزا به دفتر کنسولى عراق در اصفهان تحویل داده اند 

که از این تعداد 60 هزار ویزا صادر شده است.

ساماندهى 
موقوفات تیران و کرون  

صدور 60 هزار ویزا 
ویژه زائران اربعین  

مبنی بر اینکه دو نفـر از اراذل و اوباش در حالی که سـالح 
سرد در دست داشته با اقدامات شرارت آمیز از جمله اخالل 

خودرو در نظم عمومی و تخریب چندین دستگاه 
و تخریباموال عمومی

قرمز پلیس است اظهار داشت: کسانی که
با سالح سرد اقدام به رعب و وحشت و
برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی کنند
با برخورد سـخت پلیس و دسـتگاه
قضائـیروبـه رو خواهند

شد. 
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ویترین

ارسال رایگان
 میوه  و سبزیجات به کربال 

رئیس اتحادیه فروشـندگان میوه و سبزى از ارسال 
چند تن میـوه و تره بار بـه کربال به مناسـبت اربعین 
حسـینى براى زائـران خبـر داد و گفت کـه در حال 
حاضـر بـازار داخلـى میـوه کسـاد اسـت و بـه نظر 
نمى رسـد در ماه هاى آینده با افزایش قیمت خاصى

 روبه رو باشیم.
حسـین مهاجـران اظهـار داشـت: در حـال حاضـر 
بـازار رونـق چندانـى نـدارد و مجالـس هـم برگزار
 نمى شـود و تا بعد از ماه صفر این رونـد ادامه خواهد 

داشت.

احتمال افزایش
 10درصدى حقوق ها

آخریـن اطالعـات دریافتـى از منابع رسـمى حاکى 
از آن اسـت کـه در حـال حاضـر سـازمان برنامـه 
و بودجـه در حـال بررسـى بودجه هایـى اسـت کـه 
سـازمان ها و دسـتگاه هاى ذیربـط براسـاس
 بخشـنامه پیش بینى کرده و به این سازمان تحویل 

داده اند.
با این حـال اطالعـات دریافتى بیانگر آن اسـت که 
درباره  میـزان افزایـش حقـوق کارکنـان همانطور 
که در ضوابـط بودجه آمده بـود، به احتمـال فراوان 
همان 10 درصد تعیین خواهد شد و کمتر از این رقم 

نخواهد بود.

سازمان خصوصى ســازى در نظر دارد 16/75درصد از 
سهام شــرکت ســهامى ذوب آهن را چهارشنبه هفته 
آینده از طریــق عرضه در بــازار دوم فرابورس ایران به 

فروش برساند.
بلــوك «ذوب» کــه متعلق بــه صنــدوق حمایت و 
بازنشستگى کارکنان فوالد است به قیمت هر سهم سه 

هزار ریال به طور یکجا و شرایطى عرضه مى شود.
تعداد سهامى که در تاریخ 26 آبان ماه از سوى سازمان 
خصوصى سازى به وکالت از ســوى صندوق حمایت و 
بازنشســتگى کارکنان فوالد عرضه خواهد شد به تعداد 
یک میلیــارد و 317 میلیون و 628 هزار و 952 ســهم 

معادل16/75درصد از کل سهام ذوب آهن است.
همچنین قیمت پایه کل این بلوك با توجه به قیمت سه 
هزار ریالى هر سهم آن ســه هزار و 952 میلیارد و 886 
میلیون و 856 هزار ریال خواهد بود که سپرده حضور در 

این رقابت 3 درصد از کل این مبلغ است.
نماد معامالتى شرکت ذوب آهن اصفهان مهرماه سال 
90 در گروه فلزات اساســى در بازار دوم فرابورس درج 
و معامالت ســهام آن از تاریخ 19 بهمن ماه همان سال 
آغاز شد.تاکنون چندین بار سازمان خصوصى سازى در 
راستاى اجراى اصل 44 قانون اساسى درصدى از سهام 

این شرکت را در معرض فروش گذاشته است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لبنیات اعــالم کرد که طى 
ابالغیه اى، به زودى واحدهاى لبنى ســنتى شناسنامه دار 
مى شــود.على رجبى اظهار داشــت: قرار است به منظور 
ســاماندهى واحدهاى لبنى سنتى شناســنامه دار شدن 
آنها در دســتور کار قرار گیرد تا بتوانیم بدین ترتیب بر نوع 
محصوالت، کیفیت آنها، شــرایط بهداشت و سالمت این 
مواد و نیز مباحث مربوط به شکایات مردمى نظارت هاى 
الزم را توسط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
مدنظر قرار دهیم.وى با اشاره به اینکه واحدهاى لبنى سنتى 
طى چند سال گذشته رشــد فزاینده اى داشته اند، افزود: به 
دلیل اینکه صفر تا 100 مواد لبنى ســنتى در این واحدها 

انجام مى شود، تصمیم بر ساماندهى واحدهاى لبنى سنتى 
در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات ادامه داد: در واحدهاى 
لبنى سنتى موادى همچون ماست، ماست چکیده، ماست 
موســیر، کره و خامه تولید مى شــود که با ساماندهى این 
واحدها مى توانیم بر مسائل مختلف تولید، پخش و توقعات 
مردمى نظارت الزم و کافى را داشته باشیم.رجبى افزود: با 
ساماندهى واحدهاى لبنى سنتى و شناسنامه دار شدن آنها که 
با ارائه  مجوز توسط وزارت بهداشت صورت مى گیرد امکان 
شکایت مردمى فراهم مى شود تا بدین طریق بتوانیم کنترل 

بیشترى را بر واحدها و مواد لبنى داشته باشیم.

16درصد سهام ذوب آهن 
هفته آینده عرضه مى شود

لبنیاتى هاى سنتى 
شناسنامه دار مى شوند

اجراییه
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فرزند غالم شغل: کارگر با وکالت آقاى رضایى به نشانى: فالورجان بلوار بسیج جنب کوى اسالم ساختمان 
ادارى سجاد طبقه دوم دفتر وکالت و نیم  عشر حق االجرا. 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 مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24281 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/596
اجراییه

شماره: 298/95 ش/13- 95/8/4 به موجب راي شماره 871 تاریخ 95/5/2 حوزه 13 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدهادى شریف واقفى فرزند سیدمصطفى شغل: 
آزاد به نشانی: فعًال مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجراى احکام و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/9/25) لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له: مهدى عباسى فرزند رضا شغل: آزاد با وکالت حســین محمدیان به نشانى: آتشگاه بعد از سه راه 
نبوى منش سمت چپ کشاورزى عباسى همراه با نیم  عشــر دولتى. 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 بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 24278 شعبه 13 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/8/597
اجراییه

شــماره: 950430 - 1395/8/8 به موجب راي شــماره 892 تاریخ 95/5/31 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: احمد صالحى فرزند على به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به: مبلغ /20/000 ریال بابت اصل خواســته و /290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی به مبلغ /120/000 ریال خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/7/22 تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان: مصطفى محمدى فرزند عباس به نشــانى: اصفهان- خ آتشــگاه- خ شهید 
حجازى- کوى سعدى- پشت عالمه طباطبائى- بن بست بنفشه- پالك 86 صادر و اعالم مى نماید چک 
به شماره 9427/456007 و نیم  عشر حق االجرا مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 24270 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/598
اجراییه

شــماره: 950431 - 1395/8/8 به موجب راي شــماره 895 تاریخ 95/5/31 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مهناز مهرى فرزند على به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به: مبلغ /40/000 ریال بابت اصل خواسته و /540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی /120/000 ریال خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/8/20 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان: مصطفى محمدى فرزند عباس به نشــانى: اصفهان- خ آتشگاه- خ شهید حجازى- کوى 
سعدى- پشــت عالمه طباطبائى- بن بســت بنفشــه- پالك 86 صادر و اعالم مى نماید چک به شماره 
1559/770168/25و نیم  عشــر حق االجرا مى باشــد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همیــن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 24269 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/599
اجراییه

شــماره: 242/95 به موجب راي شــماره 717 تاریخ 95/7/12 حوزه 29 شــوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: منصور هاشمى به نشــانی: مجهول المکان محکوم است به: 
الزام به انتقال سند یک عدد خط تلفن ثابت به شماره 34421376 در حق خواهان: مهدى جاللى به نشانى: 
اصفهان- ملک شهر- خ 17 شهریور- مجتمع پارسا- واحد 801 و همچنین پرداخت نیم  عشر حق االجرا در 
حق دولت گردید. 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: 24263 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/600
اجراییه

شماره: 9/95 به موجب راي شماره 271 تاریخ 95/3/17 حوزه 29 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه: شاکر خوزان زاده به نشــانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلــغ 12/000/000 ریال بابت  اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 
94/11/10 تا زمان اجراى حکم براســاس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت هزینه نشر 
آگهى (رســیدگى- دادنامه- اجرائیه) و مبلغ 640/000 ریال هزینه دادرســى و همچنین پرداخت نیم  عشر 
حق االجرا در حق دولت گردید. مشخصات محکوم له: اکبر آقایى به نشــانى: اصفهان- خ گلخانه- منازل 
سازمانى- پ 2056. 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 بــراي 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 ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 24262 شــعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/8/601

ابالغ راي
کالسه پرونده: 563/95- 95/6/7 شماره دادنامه: 990-95/6/9 مرجع رسیدگى: شعبه ش 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: نسیم دردشتیان به نشانی: اصفهان- خیابان مشتاق دوم- خ مهر- بن بست شهید 
على رضایى- پ 251، خوانده: محمدحسین سهیلى پور به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي خانم نسیم دردشتیان به طرفیت آقاي محمدحسین سهیلى پور 
به خواسته مطالبه مبلغ ریالR  13/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره  1507/793734/25 به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 
515 و519 و522 قانون آ.د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغR  13/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 305/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 
(94/1/30) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 24261 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/8/602
ابالغ راي

کالسه پرونده: 859/95 شماره دادنامه: 1312- 95/8/5 مرجع رسیدگى: شعبه ششم شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: سیدمحمد مرتضوى فرزند مسیح به نشانی: اصفهان- خیابان مقداد کوچه باغ کالنتر مادى 
فدن مجتمع شقایق پ با وکالت حسین محمدیان و مهرى نمازیان به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 8 ، خوانده: منصور صادقى به نشانی: مجهول المکان، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي آقاى حســین محمدیان و مهرى نمازیان به 
وکالت از سیدمحمد مرتضوى به طرفیت آقاي منصور صادقى به خواسته مطالبه مبلغ  /45/925/000 ریال 
وجه یکفقره چک به شماره هاى 225710- 95/5/10 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آ.د. 
م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /45/925/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/098/120 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى 
موصوف (95/3/10) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 24290 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/8/603
ابالغ راى

کالسه پرونده: 214/95 شماره دادنامه: 408-95/04/23 مرجع رســیدگى شعبه 39 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: احمد زارعى فرزند حسن آدرس اصفهان بازار بزرگ جنب پاساژ صدر فروشگاه براتى خوانده 
جمال نوروزى مصیر فرزند تیمور به نشــانى مجهول المکان باعنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید راى قاضى شورا دعوى احمد 
زارعى فرزند حســن بطرفیت جمال نوروزى مصیر فرزند تیمور بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
وجه چکهاى شماره 054049 و 054048عهده بانک ملى شعبه لردگان به انضمام مطلق خسارات قانونى- با 
توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلى 
حضور نیافته و دلیلى که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشــته بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/610/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید .راى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى به این مرجع خواهد بود. م الف:24289 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/604
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510106825308184 شــماره پرونده: 9509986825300582 شماره بایگانی شعبه: 
950717 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسین نظرى توکلى و مسعود مهردادى 
با وکالت محمد هدایت دادخواستی به طرفیت خواندگان زهرا طغیانى پزوه و عفت رفیع زاده و علیرضا صادقى 
و نیلوفر معزى کتایونچه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تأمین خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه اول اتاق 121 ارجاع و به کالسه 9509986825300582 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/09/22 و ساعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 24211 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/8/609
((آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت))
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 
3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیأت مبنى بر تأیید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر می شــود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعــى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- برابر راي شــماره 139560302177000402 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رســمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا مومنى فرزند حسینعلى به شماره 
شناسنامه 177 و کد  ملى 1092011511 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 663 فرعى واقع 
در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 193/88 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالکین رسمى زهرابیگم مومنى دهقى و زینب و محمدآقا، کرمعلى، اسدا... و محمدحسین و حسنعلى همگى 

مومنى محرز گردیده است. 
2- برابر راي شــماره 139560302177000034 مورخه 1395/03/16 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رســمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى خسرو محمدبیگى دهقى فرزند حیدر 
به شماره شناسنامه 99 و شماره  ملى 1092006321 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 4197 
فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 247/70 مترمربع انتقالى بصورت رسمى از 

آقاى رضا حقیقى اشنى محرز گردیده است. 
3- برابر راي شماره 139560302177000075 مورخه 1395/03/23 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود آقابابایى فرزند رجبعلى به شماره 
شناسنامه 170 و شماره ملى 1091981639 نسبت به تمامت ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 1965 
فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 216/41 مترمربع انتقالى بصورت رسمى از 

مالک رسمى محترم احمدى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139560302177000497 مورخه 1395/07/25 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سعید راعى دهقى فرزند لطفعلى به شماره 
شناسنامه 190 و شماره ملى 1092335668 نسبت به تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه قسمتى 
از پالك 1918 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 226/40 مترمربع انتقالى 

بصورت رسمى از مالک رسمى ماه سلطان هاشمى دهقى محرز گردیده است.
5- برابر راي شماره 139560302177000499 مورخه 1395/07/25 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مسعود راعى دهقى فرزند لطفعلى به شماره 
شناسنامه 194 و شماره ملى 1092058516 نسبت به تمامت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
قسمتى از پالك 1918 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 226/40 مترمربع 

انتقالى بصورت رسمى از مالک رسمى ماه سلطان هاشمى دهقى محرز گردیده است.
6- برابر راي شماره 139560302177000498 مورخه 1395/07/25 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فهیمه عابدى دهقى فرزند حسین به شماره 
شناسنامه و شماره ملى 1080035753 نسبت به تمامت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه قسمتى 
از پالك 1918 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 226/40 مترمربع انتقالى 

بصورت رسمى از مالک رسمى مسعود راعى دهقى محرز گردیده است.
7- برابر راي شماره 139560302177000131 مورخه 1395/04/12 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود آقابابایى فرزند محمدتقى به شماره 
شناسنامه 67 و شماره ملى 1092055691 نسبت به تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك 836 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 199/30 مترمربع انتقالى بصورت 

رسمى از مالک رسمى محمدتقى آقابابایى محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139560302177000132 مورخه 1395/04/12 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیژه مومنى دهقى فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 83 و شماره ملى 1092074104 نسبت به تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك 836 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 199/30 مترمربع انتقالى بصورت 

رسمى از مالک رسمى محمدتقى آقابابایى محرز گردیده است.
9- برابر راي شــماره 139560302177000495 مورخه 1395/07/25 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مصطفى کالنترى دهقى فرزند فرج ا... 
به شماره شناسنامه 5268 و شماره ملى 1090569831 نسبت به تمامت ششدانگ یکباب باشگاه ورزشى 
قسمتى از پالك 1222 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15ثبت اصفهان به مساحت 360/56 مترمربع 

انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى اشرف قاسمى دهقى محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139560302177000496 مورخه 1395/07/25 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رســمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قدرت ا... حسین هاشمى دهقى فرزند 
على اکبر به شماره شناسنامه 61 و شماره ملى 1091866491 نســبت به تمامت ششدانگ یکباب مغازه و 
فوقانى مسکونى قســمتى از پالك 1331 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
72/60 مترمربع انتقالى بصورت رسمى از مالکین رسمى عباسعلى و رقیه و على اکبر همگى حسین هاشمى 

دهقى محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139560302177000401 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رجبعلى یوسفى فرزند سیف ا... به شماره 
شناسنامه 116 و شماره ملى 1092032355 نسبت به تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه قسمتى 
از پالك 1910 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 315/70 مترمربع انتقالى 

بصورت رسمى مالک گردیده است، محرز گردیده است.
12- برابر راي شماره 139560302177000402 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم میرزایى دهقى فرزند غالمعلى به 
شماره شناسنامه 5962 و شماره ملى 1090576862 نسبت به تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
قسمتى از پالك 1910 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 315/70 مترمربع 

انتقالى بصورت رسمى مالک گردیده است، محرز گردیده است.
13- برابر راي شماره 139560302177000404 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رمضان کوهستانى دهقى فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 55 و شماره ملى 1091877440 نسبت به تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
قسمتى از پالك 291 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 220/75 مترمربع انتقالى 

بصورت رسمى و عادى مع الواسط از وراث غالمحسین کوهستانى و گوهر کوهستانى محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره 139560302177000405 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شوکت کالنترى دهقى فرزند حسنعلى به 
شماره شناسنامه 5159 و شماره ملى 1090568746 نسبت به تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
قســمتى از پالك 291 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 220/75 مترمربع 

انتقالى بصورت عادى مع الواسط از اسدا... کوهستانى محرز گردیده است.
15- برابر راي شماره 139560302177000407 مورخه 1395/06/14 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرشته هاشمى دهقى فرزند حسینعلى به 
شماره شناسنامه 81 و شماره ملى 1091980748 نسبت به تمامت ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 1269 

فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 347/30 مترمربع و ششدانگ یکبابخانه 
قســمتى از پالك 1268 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 54 مترمربع که 

بصورت رسمى مالک گردیده است، محرز گردیده است.
16- برابر راي شماره 139560302177000406 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مصطفى احمدى دهقى فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 127 و شماره ملى 1092074546 نسبت به تمامت ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 
1212 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع انتقالى بصورت عادى 

از حسن احمدى، محرز گردیده است.
17- برابر راي شماره 139560302177000400 مورخه 1395/06/13 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کفایت کالنترى فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 35 و شماره ملى 1091925240 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 1865 فرعى واقع 
در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 156/90 مترمربع و ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك 1867 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 20/15 مترمربع که بصورت 
رسمى و عادى از مالکین رسمى على خدابخشى دهقى و شوکت حسین هاشمى دهقى، محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1395/08/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه1395/09/06 م الف: 2456  
اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/8/750

((آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت))

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 
قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیأت مبنى بر تأیید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت  انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- برابر راي شماره 13956030202177000040 مورخه 1395/03/18 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد صادقى علویجه فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 573 و کد  ملى 1287172970 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3421 
فرعى واقع در علویجه 1  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 368/70 مترمربع انتقالى بصورت رسمى 

از عباس صادقى و زهرا زمانى محرز گردیده است. 
2- برابر راي شماره 13956030202177000494 مورخه 1395/07/25 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهاي فاقد سند رســمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه عبدالهى فرزند محمدعلى به 
شماره شناسنامه 4936 و کد  ملى 1090506368 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 878 
فرعى واقع در علویجه 1  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 287/37 مترمربع انتقالى بصورت رسمى 

از مهدى شفیعى محرز گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1395/08/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه1395/09/06 م الف: 2460  

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/8/751
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/294193- 1395/8/15 نظر به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه 
آپارتمان شــماره 6407- فرعى از 118- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 143 دفتر 523 دفتر 
امالك ذیل شــماره ثبت 91000 بنام طاهره مومنیان ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده که بموجب سند 
شماره 4768- 90/12/16 دفتر 3- شهرضا در رهن بانک مسکن شــعبه مرکزى شهرضا در رهن میباشد 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711095773- 95/8/4 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که به امضاء شهود آن ذیل شــماره: 3986- 95/8/2 به گواهى دفترخانه 393- شهرضا 
رسیده است مدعى اســت که  ســندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواســت صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شــود چنانچه کســى مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است  اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 482  اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

شهرضا/8/819

رئیس کل اسبق بانک مرکزى گفت: اگر دولت نرخ 
ارز را دستورى پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش 

ازچهار هزار تومان خواهد شد.
طهماســب مظاهرى در پاســخ به این سئوال که 
پیش بینى شــما در مورد بازار ارز چیســت، گفت: 
دولت از ابتداى شروع مسئولیتشان قول تک نرخى 
کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت 
کردند. کارهایى هم در این زمینه البته با ســرعت 
بسیار کم انجام شده اســت.وى اظهار داشت: اآلن 
نیز قول تک نرخى کردن ارز را دادند و دولت راهى جز 
تک نرخى کردن ارز ندارد. تک نرخى کردن به دو معنى 
مى تواند انجام شود یکى اینکه دولت یک نرخ واحد را 
در نظر بگیرد و بگوید این نرخى که اعالم مى کنیم نرخ 
ارز است، این یک نوع تک نرخى کردن دولتى است 
و البته تک نرخى کردن اقتصادى نیست.مظاهرى 
گفت: نوع دوم تک نرخى یعنى اینکه به معنى واقعى 
نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که 
تنش ها و نوسان هاى غیرمعمول چه در جهت افزایش 
ناگهانى و چه در جهت کاهش ناگهانى جلوگیرى بکند 
و بازار را به آرامش برساند. اگر تک نرخى کردن به این 
شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که 
نرخ ارز تک نرخى باالتر از نرخ آزاد ارز کنونى است. وى 
افزود: با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک 
فنر جمع شده است و روزى جهش پیدا خواهد کرد و 

به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم زا را داریم 
و نقدینگى که قرار بود در سال 95 مدیریت شود در 
انتهاى ســال با توجه به هزینه هاى دولت به هزار و 
250 میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگى سنگینى 
است، پیش بینى مى شود اگر دولت نرخ ارز را دستورى 
پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش ازچهار هزار 
تومان خواهد شد. حسین عبده تبریزى کارشناس 

اقتصادى و مشاور وزیر مسکن نیز در مورد پیش بینى 
بازار مســکن گفت: اصوًال برنامه و هدف دولت این 
نیست که مسکن را وسیله پس انداز بکند، همانطور 
که ارز هم نباید وســیله پس انداز شود. در همه جاى 
دنیا مردم براى پس انداز پول خود را به بانک یا بازار 
سرمایه مى دهند، بنابراین دولت هیچ عالقه اى ندارد 
که بازار خریدوفروش مسکن، وسیله پس انداز شود.

عبده تبریزى گفت: خوشبختانه در حال حاضر کسى 
براى سرمایه گذارى سراغ نرخ ارز و مسکن نمى رود. 
مسکن در کشور تغییر ساختارى کرده است، در دو سه 
سال خیلى طوفانى سرمایه گذارى کالنى در مسکن 
گرانقیمت و مسکن تجارى صورت گرفته و طبعاً مدت 
زیادى طول مى کشد که حباب قیمتى مسکن که در 

آن دو سه سال ایجادشده تخلیه شود.

سودآورترین بازارها تا سال آینده کدامند؟
حذف مالیات بر ارزش افزوده طال

 در راه است؟
محمد کشتى آراى رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: با توجه به اجراى آزمایشى 
قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده براى صنعت طال و جواهر، رایزنى هاى مختلفى 

در خصوص کاهش و حذف این مالیات در حال انجام است.
وى با اشاره به اینکه حذف و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تقاضا را در بر 
خواهد داشت، تصریح کرد: اخذ مالیات 9 درصدى از اصل طال، میل و رغبت مردم 

را به خرید طال و جواهر کاهش داده است.
وى با اشاره به اینکه مصرف کنندگان، طال را کاالى سرمایه اى مى دانند، افزود: 
با توجه به کاهش معامالت در بازار اعتقاد داریم که مالیات به جاى ماده اولیه باید 
از اجرت ساخت اخذ شــود.ولى، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر در خصوص 
رایزنى هاى صورت گرفته در مورد کاهش و حذف مالیات بر ارزش افزوده بیان 
داشت: با توجه به ایرادات و اشــکاالت عدیده اى که مالیات برارزش افزوده در 
معامالت بازار ایجاد کرده و در خصوص حذف و کاهش مالیات پیشــنهاداتى به 
مجلس دوره قبل و کمیسیون اقتصادى و پژوهش مجلس دهم ارائه شده که از 

سوى کارشناسان در حال بررسى است.

حذف مالیات طال غیر ممکن است
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده 
در تمامى کشورهاى دنیا به سبب جلوگیرى از انباشت ثروت مطرح مى شود اما 

اجراى آن در کشور ما با ایراداتى همراه است.
محمد على مددى افزود: مالیات بر ارزش افزوده به جاى ماده اولیه و شمش تنها 

یک بار در زمان اجرت ساخت باید از مشترى اخذ شود.
وى با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده طال، رکود بازار و افزایش قیمت را به 
همراه داشته، ادامه داد: با توجه به ایرادات اجراى این طرح، از سوى اتحادیه طال و 

جواهر رایزنى هاى مختلفى مبنى بر کاهش مالیات صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه حذف مالیات بر 
ارزش افزوده غیر ممکن است، تصریح کرد: گرچه کاهش 100 درصدى مالیات 
بر ارزش افزوده در مجلس شوراى اسالمى به تصویب رسیده اما تاکنون عملیاتى 

نشده است.

پیش بینى کارشناسان از نوسان بازارها؛

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354504613 شماره پرونده : 9509980365901041 
شماره بایگانی شعبه: 950995 شاکى آقاى حمیدرضا فالح فرزند عبدالرضا شکایتى 
علیه آقاى غالم عبــاس براتى دائر بر مزاحمت تلفنى تقدیــم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان (119 جزایى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2  اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه 
950995 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/21 و ساعت 11/30 تعیین 
شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفرى مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 24226 شعبه 119  دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى 

سابق)/8/622
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 سپاهانى ها علیه کاپیتان تیم ملى
آندرانیک تیموریان که مرتبه پیش نیمکت نشــین 
احسان حاج صفى شده بود این بار به واسطه دعوت 
از على کریمى خط خورد تا جایگاه تــا پیش از این 
بسیار مستحکمش در تیم ملى را به نفع دو سپاهانى 

از دست داده باشد.
به گزارش ایمنا، با محرومیت احســان حاج صفى از 
دیدار برابر سوریه و عدم دعوت این بازیکن به اردو، 
تک سهمیه سپاهان در تیم ملى موقتًا از دست رفت.

در عوِض حاج صفى البته على کریمــى به اردو فرا 
خوانده شده اســت که با وجود لژیونر بودن همه در 
فوتبال ایران او را به عنوان محصول آکادمى سپاهان 
مى شناســند. جالب آنکه کریمى به جاى آندرانیک 
تیموریان به تیم ملى دعوت شده است. کاپیتان تیم 
ملى که مرتبه پیش جایگاه ثابــت خود را در ترکیب 
اصلى تیم ملى از دســت داده بود خیلى زودتر از حد 
تصور از تیم ملى خط خورد تا دوران طوالنى حضور 
کم نوسانش در تیم ملى احتماًال به این شکل نسبتًا 

ناگهانى و غیرمترقبه به خط پایان برسد.

طاهرى استعفا کرد
 محســن طاهرى مدیر عامل باشگاه ســپاهان با 
ارسال نامه اى به فدراسیون هندبال، استعفاى خود 
از سرمربیگرى تیم ملى هندبال بزرگساالن ایران را 
اعالم کرد. در این نامه طاهرى اعالم کرده که به علت 
فشار کارى و مسئولیت جدیدى که در باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان بر عهده گرفته از سمت خود در تیم 

ملى هندبال بزرگساالن استعفا مى کند.

دورى از فوتبال برایم سخت شده 
کاپیتان ذوب آهن در مورد وضعیت جســمانى اش 
گفت: سه ماه از عمل جراحى من مى گذرد و تمرینات 
آماده ســازى را به صورت منظم پشت سر مى گذارم. 
براى انجام تمرینات بدنسازى و تقویت عضالت به 
کرمان آمده ام تا زیر نظر آقاى امینى زاد که قبًال هم با 

او کار مى کردم، خودم را آماده تر کنم. 
قاسم حدادى فر در مورد زمان بازگشتش به میادین 
فوتبال عنوان کرد: واقعاً دورى از فوتبال برایم سخت 
است. دوســت دارم خیلى زود برگردم و به ذوب آهن 
کمک کنم. االن ســه ماه از دوره درمانم را پشت سر 
گذاشــتم و امیدوارم بهمن یا اســفند ماه به میادین 

برگردم. 

شاگرد منصورخان بودم 
عبدا... ویســى درباره فــوت منصــور پورحیدى و 
حضورش در مراسم تشــییع جنازه اسطوره باشگاه 
استقالل اظهار داشت: من در استقالل اهواز بازیکن 
پورحیدرى بودم، همینطور در تیــم ملى هم افتخار 
شاگردى منصورخان را داشــتم. معتقدم پورحیدرى 
فقط پدر اســتقالل نبود، بلکه پدر فوتبال ایران هم 
بود. او هرجا احســاس مى کرد که بازیکن یا تیم به 
کمک احتیاج دارد دریغ نمى کرد. سرمربى سپاهان 
درباره اینکه سال ها پیش قبل از اردوى تیم ملى در 
آمریکا توسط منصور پورحیدرى خط خورد گفت: این 
مسائل مربوط به گذشته است و من چیزهاى زیادى 

از او یاد گرفتم.

انصراف ذوب آهن
پس از انصــراف چین از میزبانى جام باشــگاه هاى 
آسیا و انتخاب قطر به عنوان میزبان، این کشور هم 
اعالم کرد جام باشــگاه ها امسال با عنوان قطر کاپ 
و در سه وزن 85، 94 و فوق سنگین برگزار مى شود 
که این تصمیم موجب نارضایتى تیم ملى حفارى و 
ذوب آهن دونماینده کشورمان شد؛ برهمین اساس 
تیم ذوب آهــن در این رقابت ها شــرکت نمى کند.
ســعید آذرى مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در این 
خصوص گفت: در نامه اى که از طرف فدراســیون 
به دست ما رسیده گفته شده که مسابقات قطرکاپ 
تنها در ســه وزن برگزار مى شــود درصورتى که ما 
مى خواستیم تیم کامل را اعزام کنیم بنابراین دراین 
رقابت شرکت نمى کنیم. وى افزود: ما یا کل تیم را 
مى فرستیم یا شــرکت نمى کنیم. نمى توانیم بخاطر 

انگیزه سه وزنه بردار شیرازه تیم را به هم بزنیم.

تایم اوت

افشــین قطبى، بعد از چند ماه خانه نشــینى به عنوان 
سرمربى شــیجیاژوانگ چین انتخاب شــد. قطبى، در 
ادامه مســیر افولى مربیگرى، فصل آینده باید در لیگ 
دسته دوم چین روى نیمکت بنشــیند. شیجیاژوانگ، 
فصل پیش در سوپرلیگ چین بود و بعد از قرار گرفتن در 
رده آخر جدول، به لیگ یک سقوط کرد و براى بازگشت 
به سوپرلیگ، تیمش را به قطبى ســپرده است. قطبى 
که سرمربیگرى را از پرســپولیس آغاز کرده بود، بعد از 
تیم ملى، شیمیزو و بوریرام، حاال سر از یک لیگ سطح 

پایین تر درآورده است . 
 قطبى که در دوران دستیارى مســیر آهسته و پیوسته 

را جلو رفتــه بود، به عنوان نفــر اول نیمکت خیلى زود 
به سرنوشــت تکرارى مربیان ایرانى دچار شد. او ابتدا 
در پرطرفدارترین تیم ایــران و تیم ملى مربیگرى کرد، 
بعد به لیگ ژاپن رفت و مربى یک تیــم میانه جدولى 
شــد، به لیگ نه چندان معتبر تایلند رفت و بعد از چند 
ماه اخراج شــد و حاال در قدم بعدى، به لیگ دسته دوم 
چین رفته است. شاید حاال، تنها شــانس قطبى براى 
ورود دوباره به بازى بزرگان، بازگشــت به ایران باشد. 
جایى که مایلى کهن، دایى، مرفاوى و حتى درخشــان 
هم، هنوز امید نشستن روى نیمکت تیم هاى بزرگ را 

دارند!

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قطعًا تمریناتى 
که در دبى انجام مى دهم به دستم آسیب نمى رساند.

علیرضا بیرانوند در مورد عکس هاى منتشر شده از او در 
حین تمرین با دست گچ گرفته شده، اظهار داشت: تعجب 
من این است که چرا رسانه ها نوشته اند حرکات عجیب 
بیرانوند در تمرینات پرســپولیس! نمى دانم مگر تمرین 
کردن هم عجیب است؟! ببخشید! بیرانوند به دبى نیامده 
تا بخورد و بخوابد و استراحت کند. من براى تفریح که 

به اینجا نیامده ام.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا با مهار توپ با دست 
مصدومش به نوعى ریســک نمى کند، یادآور شد: نه، 

تمریناتى که زیر نظر «ایگــور پانادیچ» انجام مى دهم 
به دستم آســیب نمى رساند. من دوســت ندارم وقتى 
گچ دستم را باز مى کنم براى رســیدن به مرز آمادگى 
نیاز بــه یک ماه تمرین اختصاصى داشــته باشــم. به 
همین خاطر هم تمرینات خــود را به طور منظم انجام 

مى دهم. 
دروازه بان پرسپولیس در پایان راجع به اینکه آیا مى تواند 
مقابل پیــکان بازى کند یا نه، خاطرنشــان کرد: بعد از 
بازگشت از دبى گچ دستم را باز خواهم کرد و مطمئناً باید 
چند جلسه فیزیوتراپى هم داشته باشم تا دست مصدومم 

به شرایط عادى برگردد.

ببخشید! 
براى تفریح به دبى نیامده ام

پسرفت قطبى 
در دنیاى مربیگرى

بابک باقرى 

محمد برزمهرى بى تردید یکى از نوابغ فوتبال در دهه 40 
و 50 شمسى و از پیشگامان هنر دروازه بانى در ایران است. 
انسانى شایسته ،متعهد و یک بزرگمرد از نسل مکتب شاهین 
و سپاهان اصفهان که خدمات او نباید مورد بى توجهى و کم 
مهرى قرار بگیرد. اما طبق عادت ما ایرانى ها بسیار کمتر 
از آنچه شایسته اوست از او تقدیر و ستایش به عمل آمده، 
چراکه متأسفانه ندیدن آرام آرام تبدیل به عادت ما شده است.   

 تولد یک عقاب
 محمد برزمهرى متولــد اولین روز فروردیــن 1319 در 
اصفهان است. کودکى را همانند همه بزرگان در زمین هاى 
خاکى اطراف محل سکونت به فوتبال و بازى هاى محلى 
مى گذراند اما به واســطه اندام مناسب و درشتش بهترین 

فرد براى تبدیل شدن به یک دروازه بان محسوب مى شد .
 فوتبال را به صورت جدى از دوره دبیرســتان آغاز مى کند 
سپس در مسابقات آموزشگاه هاى اصفهان چهره مى شود تا 
پس از قهرمانى در مسابقات در حالى که تنها 17 سال بیشتر 
ندارد، به عضویت شاهین، محبوب ترین تیم فوتبال اصفهان 
در آید. دو سال را در تیم هاى جوانان شاهین سپرى کرده تا 
به عضویت تیم بزرگان که زیر نظر محمود حریرى بازیکن 
صاحب نام و اسبق باشگاه شاهین اصفهان هدایت مى شد، 
در آید . سپس در کنار بزرگانى همانند اکبر ابراهیم زاده ، اصغر 
طهماســبى، محمود یاورى، محمود فالمرزیان،فریدون 
شورشى و... با اصول فوتبال بیشتر آشنا مى گردد . محمود 
حریرى در شکوفایى استعدادهاى برزمهرى نقش بزرگى 
داشت و او خیلى زود توانایى هایش در دیدارهاى مختلف را 

به همراه شاهین اصفهان به همگان نشان مى دهد.    
شــاهین اصفهان تیمى بود که به همت شخص محمود 
حریرى اداره مى شــد و محلى ویژه براى جوانان شایسته 
اصفهانى به شمار مى رفت. آنها از ســال 1339 تا 1342 
همواره تیم اول استان اصفهان بودند، تا اینکه در تابستان 
1342 مسابقات قهرمانى ایران به میزبانى تهران در امجدیه 
برگزار مى گردد و تیم منتخب استان اصفهان با اسکلت تیم 

شاهین، در تهران حاضر مى شود.
محمد برزمهرى با لباس معروف مشکى خود، دروازه بان 
اول منتخب اصفهان اســت که با استایل منحصر به فرد و 
رفلکس هاى تماشایى اش چشم هاى فوتبالدوستان را به 
خود خیره مى کند. اوج هنرنمایى او برابر منتخب تهران بود 
که از بهترین فوتبالیست هاى تیم ملى ایران و باشگاه هاى 
شاهین تهران، تاج و دارایى تشــکیل یافته بود اما نماینده 
اصفهان کار بزرگى مى کند و در همان نیمه اول دروازه تهران 
را مى گشاید. در ادامه تیم تهران،  شاهین اصفهان(سپاهان) 
را به توپ مى بندد اما محمد برزمهرى با درخششــى فوق 
تصور تنها یک بار دروازه خود را در برابر مهاجمان سرشناس 
تهران باز شده مى بیند. این دیدار در پایان با تساوى یک بر 
یک پایان یافت تا تیم منتخب اصفهان بعد از تهران، مقام 
دوم مسابقات را کســب کند اما طبق قوانین، تیم تهران به 
عنوان میزبان و بهره بردن از تمامى ســتارگان تیم ملى از 
جدول مسابقات کنار گذارده مى شود تا اصفهان به عنوان 

قهرمان فوتبال کشور در آن دوره معرفى گردد. 
مسابقات تهران ( قهرمانى ایران در امجدیه ) به پایان رسید. 
اما این تازه آغاز راه محمد برزمهرى بود، چرا که درخشش او 
به همراه سایرین موجب پیوستنش به جمع شاهینى ها شد . 
عباس اکرامى بنیانگذار شاهین ایران و پرویز دهدارى زمانى 
که بازى هاى درخشان او را به همراه تیم منتخب اصفهان 
مى بینند، به استعدادهاى جوان اصفهانى پى برده و او را به 
باشگاه شاهین و در جمع بزرگساالن مى آورند تا در کنار سایر 
دروازه بانان این تیم به فعالیت بپردازد.از این پس برزمهرى 

یکى از یاران شاهین در مسابقات باشگاهى است.
او پس از گذشت چند ماه جایگاهش را در شاهین به دست 
مى آورد و آنچنان در مسابقات ظاهر مى شود که همگان او 

را  یکى از کاندیداهاى عضویت در تیم ملى مى دانستند. 

تیم ملى ایران 
تیم ایران درحال برگزارى مسابقات مقدماتى المپیک توکیو 
بود که از سوى حسین فکرى سرمربى وقت تیم ملى، محمد 
برزمهرى براى دیدار با پاکســتان به اردوى تیم فراخوانده 
مى شود. ولى حضور دروازه بانى همانند عزیز اصلى که در آن 
روزگار، دوران اوج خود را مى گذراند شانس حضور در ترکیب 
اصلى تیم  رااز برزمهرى مى گیرد. اما او از آن زمان در شمار 
چهره هاى منتخب ثابت تیم ملى در آمد و به همراه تیم ملى 

به شوروى،عراق و هند سفر مى کند. 

یاشین ایران 
سال 1343 تیم شــاهین تهران از سوى فدراسیون فوتبال 
شوروى به این کشور دعوت مى شود اما به دلیل درگیرى 

تیم اول شاهین در مســابقات باشگاهى،تیمى متشکل از 
نفرات تیم هاى شاهین سراسر کشور تحت نام کلى شاهین 
ایران به شوروى اعزام مى گردد که محمد برزمهرى نیز به 
عنوان دروازه بان اول این تیم در جمع تیم اعزامى قرار دارد .

 محمد برزمهرى در کنار جوانان گمنامى چون جعفر کاشانى، 
اصغر شــرفى، منوچهر حبیبى و همچنین جوان بســیار 
گمنام ترى در آن زمان به نام حسین کالنى راهى شوروى 
مى شود تا تجربه با ارزش یک سفر برون مرزى دیگر را نیز در 
کارنامه خود به ثبت برساند. دیدار دوم تیم اعزامى در ایروان و 
برابر آرارات  در زیر باران شدید و هوایى بسیار نامساعد و زیر 
نور چراغ برگزار مى شد و جالب آنکه با آن شرایط نامساعد به 
واسطه محبوبیت تیم آرارات در ایروان چیزى حدود 12 هزار 

نفر از دیدار دیدن مى کردند .
 محمد برزمهرى در این دیدار در حضور «کاچالین» سرمربى 
وقت تیم ملى بزرگساالن شوروى، علیرغم دریافت پنج گل  
فوق تصور ظاهر مى شود، به گونه اى که مطبوعات ایروان 
روز بعد از بازى به شــدت از برزمهرى و شیوه دروازه بانى 
اش تعریف و تمجید مى کنند و او را «یاشین ایرانى» لقب 
مى دهند که در اوج جوانى، آینده اى بسیار درخشان را پیش 
رو دارد. حسین کالنى در خاطرات خود در مورد این دیدار 
اینچنین عنوان مى کند: «...ما در آن روز مقابل تیم آرارات 
ایروان بازى مى کردیم که بارانى شدید مى بارید. میزبان 
طى 90 دقیقه موفق شــد پنج بار دروازه ما را بگشاید، اما 
با وجود این، ســتاره بدون تردید مسابقه محمد برزمهرى 
دروازه بان شاهین و ســپاهان بود که حداقل 15 گل 100 
در صد را نجات داد و با شجاعت و انعطاف پذیرى عجیبى 
دروازه اش را از سقوط بیشتر نجات داد. به طورى که روز بعد 
روزنامه هاى ایروان به برزمهرى لقب "یاشین ایران"را دادند 
و این بزرگ ترین افتخار ممکنى بود که روس ها براى یک 

دروازه بان خارجى قائل مى شدند. »
برزمهرى در ادامه در چند اردوى دیگر تیم ملى حاضر مى 
شود، سپس چیزى در حدود یکسال و نیم به واسطه گرفتارى 
هاى شغلى ( او کارمند اداره وزارت آبادانى و مسکن بود) از 
فوتبال و تمرینات باشــگاهى دور مى شود اما در کنار کار، 
تمریناتش را به صورت نامرتب ادامــه مى دهد تا اینکه با 
سبک شدن مشغله براى حضور در شاهین اصفهان مجدداً 

دعوت به همکارى مى شود.

  غروب شاهین 
 با لغو پروانه باشگاه شــاهین و تیم هاى زیر مجموعه آن 
در تابســتان 1346 ناگهان همه چیز براى جوان شایسته 
اصفهانى تحت الشعاع این تصمیم قرار مى گیرد. تصمیمى 
که به یکى از بى رحمانه ترین احــکام تاریخ ورزش ایران 
تبدیل مى شود. بعد از آن تا ماه ها ستارگان شاهین بدون تیم 
و تمرینات مى ماننــد و از همه بدتر تیم هاى زیر مجموعه 
شاهین در استان هاى دیگر نیز منفعل مى شوند. برزمهرى 
که شاهین اصفهان، خانه اول او بود، با توجه به اینکه چندین 
بار دعوت تیم هــاى تاج و دارایى تهــران را رد کرده بود و 
مى خواست به پیراهن خود وفادار بماند، دیگر نه در تهران 
جایى داشــت و نه در اصفهان. این عوامل موجب دورى 
یکســال و نیمه او از ورزش فوتبال شد و به همین سادگى 
یکى از نوابغ دروازه بانى ایران تا مــرز نابودى پیش رفت.  
برزمهرى اواسط سال 1347 این بار در بوشهر (محل جدید 
کارش ) فوتبــال را بار دیگر پیگیرى کــرده و با حضور در 
ترکیب تیم منتخب بوشــهر در مسابقات قهرمانى سراسر 

کشور شرکت مى کند. 
او در این مســابقات 

باز هم مى درخشــد تا 
تیم منتخب بوشهر حائز 

رتبه سوم مســابقات گردد. 
برزمهرى همان سال به اصفهان 

باز مى گردد. 

سپاهان و تولد دوباره برزمهرى
باز هم یکســال دورى از میدان نصیب دروازه بان شایسته 
ایران مى شود، اما اواخرســال48 عالقه مندان و دلسوزان 
شــاهین اصفهان و در رأس آنها  محمود حریرى مؤسس 
شاکله تیمى را آماده مى کند که وارث مکتب شاهین اصفهان 
است اما تحت نام سپاهان، طلوعى دوباره را در آسمان فوتبال 
ایران آغاز نموده است. جمع آورى جوانان مستعد شاهین 
اصفهان در اولویت کار سپاهان و  حریرى قرار مى گیرد، اما 
این گروه جوان به مردان با تجربه نیز نیاز دارد و بى گمان 
محمد برزمهرى براى این هدف یکى از بهترین هاست. حاال 
او باید دوباره به شرایط آمادگى الزم بازگردد تا الگویى براى 
جوانان تیمش باشد. آنها با همت و تالشى مضاعف، موفق 
مى شوند ظرف مدت شش ماه با حمایت قاطعانه هواداران 
شاهین اصفهان به جدول مســابقات برگردند، به گونه اى 
که در ســال 49 بازهم به عنوان قهرمانى اصفهان دست 
مى یابند. سپس در جام منطقه اى ( 1350 ) در سطح اول 
فوتبال ایران پنجه در پنجه بهترین تیــم هاى ایران مى 

گذارند و بازى هاى درخشانى را ارائه مى دهند . 
محمد برزمهرى در سمت کاپیتانى سپاهان نقش عمده اى 
را در موفقیت هاى تیمش ایفا مى کرد و بازى هاى خاطره 
انگیزى را از خود بر جاى گذاشت. رقابت آنها با پرسپولیس 
در بهمن 1350 اوج دیدارهاى ســپاهان در این تورنمنت 
بود جایى کــه او بارها و بارها برابر خط حمله وحشــتناك 
پرسپولیس متشکل از بهزادى، کالنى، ایرانپاك و خوردبین 
هنرنمایى کرد و همچنین با حضور او در دروازه حتى پنالتى 

پرسپولیسى ها نیز به گل ننشست. 

محمد برزمهرى قهرمان سپاهان
مسابقات قهرمانى باشگاه هاى اصفهان در زمستان 1351 
به صورت حذفى با حضور 16 تیم برگزار مى شد. سپاهان در 
ابتدا تیم هاى آرارات اصفهان و سپس تاج اصفهان را البته به 
سختى از پیش رو بر مى دارد، سپس در نیمه نهایى مسابقات 
به دیدار پرسپولیس اصفهان مى رود تا با پیروزى بر این تیم، 
برگزار کننده دیدار فینال برابر رقیب سنتى خود ذوب آهن، 

که آن روزها  تیمى تازه تأسیس بود،باشد .
در آن ایام چند سالى از تأســیس ذوب آهن نمى گذشت، 
اما آنها تشکیالت و امکانات وسیعى را به پشتوانه کارخانه 
ذوب آهن براى تیم فوتبالشان تدارك دیده بودند و از این 
سو توانسته بودند تیمى پر قدرت را راهى مسابقات اصفهان 
کنند. به شکلى که آنها راحت و قدرتمندانه خود را به فینال 
رسانده بودند و احتمال قهرمانى این تیم بیش از سپاهان بود. 
مسابقه در 90 دقیقه گلى در بر ندارد تا  ادامه بازى در دو وقت 
15 دقیقه اى پیگیرى شود. در پایان دو تیم بدون گل گام به 

ضیافت پنالتى ها مى گذارند . 
 ضربات پنالتى آغاز مى شــود. کاپیتان برزمهرى دروازه 
بان ســپاهان و مهرویان دروازه بان ذوب آهن با یکدیگر 
دســت مى دهند و طبق قرعــه پنالتى اول را ســپاهان 

مى زنــد. ســپاهان از 
مجموع 5 ضربه خود همه 
را بــه گل تبدیل مى کند 
مسعود تابش، عبدالرسول 
خوروش، حاج رسولى ، چلنگر 
و یزدخواستى پنالتى زن هاى موفق 

سپاهان هستند .
 ولى در اردوى مقابل، پنالتى پنجم را یزدان پناه مهاجم 
نامــدار ذوب آهن، خوب مى زند اما کاپیتــان برزمهرى با 
شیرجه اى بلند و تماشایى توپ را مهار مى کند تا سپاهان 

قهرمان مسابقات اصفهان شود .
بار دیگر تجربه و شایستگى هاى برزمهرى به کمک سپاهان 
مى آید تا این دروازه بان بزرگ یک قهرمانى دیگر را نیز به 
کارنامه ارزشمند خود اضافه نماید. برزمهرى عالوه بر مهار 
پنالتى آخر تیم ذوب آهن، در طول 90 دقیقه نیز بارها و بارها 
شایستگى هاى خود را نشــان داد آنچنانکه نشریه کیهان 
ورزشى با تیتر درشت «آتش بازى برزمهرى در ورزشگاه باغ 

همایون» به تجلیل از او پرداخته بود.

اولین گلر پنالتى زن ایران
محمد برزمهرى کاپیتان محبوب ســپاهان بارها و بارها 
ناجى تیم خود در تورنمنت هاى مختلف مى شود اما شاید 
ارزشمندترین آن به صعود سپاهان به جام تخت جمشید در 
سال 1352 بازگردد. سپاهان در آن سال با رهبرى محمد 

برزمهرى در دسته دوم جام، درصدد صعود به جمع تیم هاى 
دسته اول بود .

دیدار نهایى بین دو تیم گمرك اهواز و سپاهان اصفهان است 
که سرنوشت تیم صعود کننده را در دو دیدار رفت و برگشت 
تعیین مى کردند. ســپاهان در دیدار رفت که در اصفهان 
برگزار مى شد با بخت و اقبال مساعد توانست با هنرمندى 
رضا دهقان به سالمت بیرون آید تا با کسب نتیجه 2 بر 2 در 
خانه بازنده نباشد . حال باید سپاهان به جهنم اهواز برود و 
در استادیوم ماالمال از تماشاگر این شهر براى کسب نتیجه 

صف آرایى کند . 
روز شنبه 22 دى ماه 52 روزى جاودانه و بزرگ براى سپاهان 
و محمد برزمهرى بود. چرا که او در این روز توانست باز هم 
ناجى سپاهان و اصفهان گردد و یک بار دیگر ارزش هایش را 
به رخ همگان بکشد. دیدار با تساوى بدون گل پایان مى یابد 
و در وقت اضافه نیز نتیجه اى حاصل نمى گردد تا بازهم کار 
به پنالتى بکشد، جایى که در آن اصفهان و تیم هاى اصفهانى 

غالباً برنده و موفق هستند .
 هر دو تیم دو پنالتــى اول را به گل تبدیل مى کنند اما پس 
از گل شدن پنالتى سوم سپاهان، ضربه سوم گمرك به تیر 
دروازه برخورد مى کند تا سپاهان یک گل جلو باشد. پس از 
آن کاپیتان محمد برزمهرى خود پشــت توپ مى ایستد و 
خالف جهت حرکت دروازه بان پنالتى چهارم را گل مى کند 
تا اختالف به دو گل برسد اما سپاهان یک ضربه بیشتر زده 
با گل شدن ضربه پنالتى گمرك فاصله به همان یک گل 
مى رسد. سپس مسعود تابش پنالتى آخر سپاهان را مى زند 
اما دروازه بان گمرك این بار دست تابش را مى خواند و کار 

به ضربه آخر (پنجمین ضربه گمرك ) بکشد .
 در اوج حساسیت محمد برزمهرى باز هم دست به هنر نمایى 
مى زند. او بر روى پنالتى آخر گمرك با یک شیرجه بلند و با 
یک دست توپ را راهى خارج مى کند تا سپاهان لحظاتى 
بعد جشن صعود به دســته اول جام را در کمال نامیدى آن 
هم در اهواز و پیش چشم هواداران پر شور اهوازى برپا کند.  
حاال سپاهان جایگزین تیم ماشین سازى در لیگ 12 تیمى 
مى گردد تا استان اصفهان از این پس با دو نماینده در جام 

حضور یابد .  

 جام تخت جمشید
 محمد برزمهرى در جام هاى دوم و ســوم تخت جمشید 
براى ســپاهان به میدان مى رود. اگر چه او در همان دوره 
نیز بارها و بارها قصد کناره گیرى از فوتبال را داشت اما به 
جهت تجربیات و شایستگى هایش و همچنین با احترام به 
همه دروازه بانان اصفهان ،  به علــت عدم وجود فردى در 
سطح او، به اصرار مسئولین سپاهان، در مسابقات شرکت 
مى کرد و بارها و بارها موجب سر افرازى هواداران پر شور 

سپاهان گردید .
 اولین حضور مردان سپاهان در مسابقات جام تخت جمشید 
به دومین دوره آن باز مى گردد. آنها که در دوره اول به ناحق 
و به دالیل غیر فوتبالى از حضور در مسابقات باز ماندند، آنقدر 
از خود شایستگى نشان دادند که همگان را به تحسین خود 
متقاعد کردند و در این میان نقــش کاپیتان برزمهرى نیز 

بسیار پررنگ بود.
 روز 17 اســفند 1352 محمد برزمهرى پیشاپیش یارانش 
در استادیوم باغ همایون پا به میدان گذاشته تا آغاز گر فصل 
نوینى در تاریخ فوتبال اصفهان و باشــگاه سپاهان باشد. 
حریف آنها آب و برق اهواز ( نیرو ) است و علیرغم حمالت دو 
تیم، این دیدار با درخشش دروازه بان ها بدون گل مساوى 

به پایان مى رسد. 
 ...درخشش برزمهرى در مســابقات مختلف در مصاف با 
تاج و پرســپولیس و ذوب آهن همچنان ادامه داد و حضور 

برزمهرى در سپاهان یک کابوس براى رقباست...

 کناره گیرى بى سر و صدا  
 محمــد برزمهرى پــس از پایان جام ســوم بــه تهران 
رفته و اکبر مالکى را به عنوان جانشــین خــود در دروازه 
ســپاهان به اصفهان مى آورد. او بدون دیدار بزرگداشــت 
دستکش هایش را براى همیشــه کنار مى گذارد تا از این 
پس در نقش مربى یار و یاور ســپاهان باشد.برزمهرى بعد 
از این خداحافظى هرگز از سپاهان فاصله نگرفت و همیشه 
در کنار کادر فنى ســپاهان در جام تخت جمشید باقى ماند 
تا یکى از مردان با تعصب و وفادار تاریخ این باشــگاه لقب 

بگیرد.
 محمد برزمهرى سال هاى بعدتر در کادر رهبرى تیم ملى ر 
کنار  پرویز دهدارى قرار مى گیرد تا مربى دروازه بان هاى تیم 
ایران باشد. در طول آن سال ها ، او شاگردان بسیارى را تقدیم 
فوتبال ایران و اصفهان نموده و هرگز دست از سازندگى و 
آموزش جوانان نکشیده است. براى این شناسنامه فوتبال 

اصفهان بهترین آرزوها را داریم.  

 گلر اصفهانى که از سوى مطبوعات شوروى، لقب یاشین را دریافت کرد

افسانه برزمهرى در فوتبال اصفهان

,,

مطبوعات
 ایروان روز 
بعد از بازى

 به شدت از برزمهرى 
و شیوه 
دروازه بانى اش 
تعریف و تمجید

 مى کنند 
و او را «یاشین 
ایرانى» لقب

 مى دهند که در اوج 
جوانى، 
آینده اى بسیار 
درخشان

 را پیش رو 
دارد
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اى مردم! آنکس که از برادرش، اطمینان و استقامت 
در دین و درســتى راه و رســم را ســراغ دارد، باید 
به گفته مــردم درباره او گوش ندهد. باطل آن اســت 
کــه بگویــى «شــنیدم» و حــق آن اســت کــه بگویى 

موال على (ع)«دیدم». 

2525 بلوك زایمان طبیعى  در  بلوك زایمان طبیعى  در 66 شهرستان استان اصفهان افتتاح شد شهرستان استان اصفهان افتتاح شد
ساسان اکبرزاده

همزمان با افتتاح پنج بلوك زایمان طبیعى (LDR) در زایشگاه 
بیمارستان عیســى بن مریم اصفهان، از طریق ویدئو کنفرانس 
18 بلوك زایمان طبیعى دیگر نیز در شــش شهرســتان استان 

افتتاح شد.
باحضور قائم مقام و معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان و جمعــى از مســئوالن و در خدمتى دیگــر از طرح 
تحول نظام ســالمت و در پى شــناخته شــدن بیمارســتان 
عیســى ابن مریم اصفهان بعنوان زایشــگاه برتــر در ترویج 
زایمــان طبیعى، بلــوك زایمــان (LDR) این بیمارســتان با 
متــراژ 270 مترمربع و هزینه افــزون بر یک میلیــارد تومان 
بازســازى عمرانى و تجهیزات، افتتاح و بهره بردارى از آن آغاز

 شد.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان پس از چیدن روبان 
مخصوص و افتتاح بلوك زایمان در بیمارستان عیسى بن مریم 
به نصف جهان گفت: در راســتاى تأکیدات رهبر معظم انقالب 
اسالمى براى افزایش جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى مکلف به توسعه فضاهاى بهداشتى شده و ترویج زایمان 

طبیعى در دستور کار قرار گرفت.
دکتر حمید صانعى افزود: باتوجه به اینکه در سال هاى اخیر آمار 
زایمان بصورت سزارین بطور غیرمنتظره در حال افزایش بوده 
و مشــکالتى را نیز فراهم کرده بود گام هایى در توسعه زایمان 
طبیعى، بدون درد و... برداشته شد و برنامه ترویج زایمان طبیعى 
بعنوان یکى از بسته هاى طرح تحول سالمت در دستور کار قرار 

گرفت. 
وى ادامه داد: امروز بطور همزمان 714 اتاق زایمان در کل کشور 
افتتاح شده که سهم اســتان اصفهان 25 اتاق زایمان بود که در 
بیمارستان عیسى بن مریم 5 بلوك، بیمارستان الزهرا 5 بلوك، 
خوانســار 2 بلوك، نطنز 2 بلوك، مبارکه سه بلوك، و شهرضا 6 
بلوك بود که امروز به بهره بردارى رسید. این در حالى است که 

قبًال نیز دو بلوك زایمانى از این مجموعه در بیمارســتان شهید 
بهشتى اردستان به بهره بردارى رسیده است.

قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان مــى گوید: براى 
بازسازى و ساخت این واحدها افزون بر 2/5 میلیارد تومان هزینه 

شده است.
■■■

رئیس بیمارستان عیسى ابن مریم اصفهان هم در خصوص افتتاح 
و راه اندازى بلوك زایمــان (LDR) و ویژگى هاى آن به نصف 
جهان گفت: یکى از اهداف اجراى طرح تحول نظام سالمت و 
برنامه ترویج زایمان طبیعى، ایجاد آرامــش روحى و روانى در 
زمان زایمان طبیعى بوده و بــا افتتاح بلوك هاى زایمان، امکان 
آن فراهم شده که بیمار بطور اختصاصى در واحدهاى تک نفره 
در کنار همراه خود، ســیر زایمان را سپرى کند که امروز 5 واحد 

از این اتاق ها براى زایمــان طبیعى مادران در این مرکز به بهره 
بردارى رسید.

دکتــر محمداحســان الماســى افــزود: بــا بازســازى واحد 
بیمارســتانى که از اســفندماه ســال گذشــته شــروع و در 
تیرمــاه 95 با هزینــه یک میلیــارد تومان انجام شــد، بخش 
بلوك هــاى زایمانــى در ایــن بیمارســتان بــراى زایمان 
طبیعى به اتمام رســید و با تجهیز آن، امروز بــه بهره بردارى 

رسید.
وى البته گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 320 
میلیون تومان به همراه تعــداد و مقدارى از تجهیزات را تأمین و 

بقیه از منابع درآمد بیمارستان عیسى ابن مریم تأمین گردید.
رئیس بیمارستان عیسى ابن مریم اصفهان مى گوید: این اتاق 
ها مجهز به تخت بیمارســتانى، حمام، یخچال، تخت همراه، 

تجهیزات استاندارد سرمایشى و گرمایشى، تخت نوزاد و... بوده، 
که بیمار پس از طى دوران الزم ترخیص خواهد شد و در حقیقت 

یک سوئیت کامل است.
دکتر الماسى گفت: زایمان طبیعى در بیمارستان عیسى ابن مریم 
اصفهان رایگان بوده و فقط براى همراه بیمار، هزینه مختصرى 

دریافت مى شود.
رئیس بیمارســتان عیســى ابن مریم اصفهان با اشاره به وجود 
امکانات مناسب پزشکى گفت: ما در بیمارستان عیسى ابن مریم 
 ،ICU در چهارشنبه زنان و مامایى، جراحى عمومى، بیهوشى و
پزشک مقیم داشته و براى سایر رشته، پزشکان به صورت آنکال 

آماده خدمت به بیماران در طول شبانه روز هستند.
دکتر الماســى با بیان اینکه بطور متوســط روزانــه 20 تا 30 
عمل جراحى در بیمارســتان عیســى ابن مریم انجام مى شود 

گفت: در درمانگاه بیمارســتان عیســى بن مریم اصفهان نیز 
ماهیانه 11 هزار بیمار ســرپایى ویزیت شــده و مورد مداوا قرار 

مى گیرند.
رئیس بیمارســتان عیسى ابن مریم اصفهان ســاختار قدیمى، 
کمبود بودجه و نیروى انســانى، تأخیر شــرکت هاى بیمه در 
پرداخت هزینه بیمه شــدگان و... را از مشکالت عمده برشمرد 
و گفت: امروز در بیمارســتان عیســى ابن مریم اصفهان 550 
پزشــک، پرســتار و کارکنان خدماتى و ادارى مشغول فعالیت 
هستند و ما مشکل کمبود نیروى انسانى به ویژه نیروى خدماتى 
داریم که به علت عدم مجــوز الزم، نمى توانیم نیروى جدیدى 
به کار گیرى کنیم و مســئوالن باید ما را در ایــن زمینه یارى 

دهند.
وى به مراجعه کنندگان به بیمارســتان عیســى بن مریم هم 
توصیه کــرد همانگونه که انتظار دارند، پرســنل بیمارســتان 
برخورد مناسبى با آنان داشته باشــند خود نیز این امر را در برابر 
کارکنان بیمارســتان به نحو مطلوب مدنظر داشــته باشند، تا 
امکان ارائه خدمــات مطلوب و تأثیرگذار بیــش از پیش فراهم 
شــده و بیماران ســالمتى خود را در کوتاه ترین زمان ممکن، 

بازیابند. 
دکتر الماسى خواســتار کمک بیش از پیش خیرین که همواره 
یارى گر بوده اند شــد و گفت: کمک خیرین بــه امر درمان در 
بیمارستان عیســى ابن مریم اصفهان مى تواند سرویس دهى 
مطلوب تر و بهتر به مراجعین را فراهم سازد و ما دست یارى به 

سوى خیرین دراز مى کنیم.
رئیس بیمارستان عیسى ابن مریم سال گذشته موفق به دریافت 
لوح دوستدار مادر و کودك شد. این بیمارستان همچنین در سال 
94، لوح غرفه برتر در جشــنواره زایمان را به خود اختصاص داد 
و لوح برتر در تســهیل ماماى بخش خصوصى را دریافت کرد 
که اینها بخشى از امتیازات کسب شــده توسط این بیمارستان 

مى باشد. 
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قتل مرد بدهکار با تبر

چهل تکه

جــوان 20 ســاله    باشگاه خبرنگاران جوان |
هلندى رکورد حل کردن مکعب روبیک را شکست.

یک جوان 20 ســاله هلندى توانســت در رقابتى که براى 
حل کردن مکعب روبیک برگزار شــده بود، رکورد جهانى 

جدیدى را به نام خود ثبت کند.
ماتس والک 20 ساله اهل هلند که در رقابت هاى حل کردن 
روبیک در اندونزى شرکت کرده بود، موفق شد با حل کردن 
مکعبى که در رقابت جلویش گذاشته شده بود در 4,74 ثانیه 

رکوردى در کتاب گینس به نام خود ثبت کند.
گفتنى است؛ رکورد قبلى حل کردن مکعب روبیک متعلق به 
کیتون الیس از آمریکا بود که موفق شــده بود در 5,09 ثانیه 

آن را کامل کند.

راننده نیســان زنده زنده در آتش سوخت و    انتخاب  |
پشت فرمان کشته شد.

 سید جالل ملکى گفت: «ســاعت 12 و50دقیقه ظهر روز 
دوشنبه انحراف یک خودرو از مسیر جاده اتوبان تهران - قم 
به نیروهاى سازمان آتش نشانى اطالع داده شد.» سخنگوى 
سازمان آتش نشانى اظهار داشت: «پس از حضور نیروهاى 
سازمان آتش نشانى مشخص شــد یک دستگاه خودروى 
نیسان به هنگام حرکت از مســیر اصلى خود منحرف شده و 
به دالیل نامشخصى درحاشــیه اتوبان دچار آتش گرفتگى 

شده است.»
سخنگوى سازمان آتش نشانى از درگذشت راننده نیسان در 

این حادثه خبر داد.

سرپرست روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث    ایرنا |
و فوریت هاى پزشکى آذربایجان شــرقى گفت: «برخورد یک 
دستگاه خودروى زباله بر شهردارى در شهر ایلخچى، منجر به 
فوت زن 45 ساله شد.» وحید شادى نیا اظهار داشت: «با گزارش 
این حادثه در ساعت 8و32دقیقه صبح روزیک شنبه به اپراتورى 
فوریت هاى پزشکى سهند، آمبوالنس پایگاه ایلخچى به محل 
حادثه اعزام شد.» وى ادامه داد: «علیرغم رسیدن سریع بر بالین 
مصدوم و انجام اقدامات احیایى پیشرفته توسط تکنسین هاى 
اعزامى، متأسفانه مصدوم 45 ساله بر اثر شدت جراحات وارده 
فوت کرد.» حرکت دنده عقب خودرو منجر به وقوع این حادثه 

رانندگى شده است.

رکورد جهانى حل کردن روبیک 
شکست 

راننده 
زنده زنده در آتش سوخت

مرگ زن 45 ساله در برخورد با 
خودروى حمل زباله 030201

بیمارى که 13 ســال قبل با بروز عارضــه آپاندیس در 
بیمارستان امداد ســبزوار زیر تیغ جراحى رفت، بعد از 
گذشت ســال ها و 102 عمل جراحى هنوز با بیمارى 

ناشناخته اش دست و پنجه نرم مى کند.
به گزارش مهر، «حســن صالحى» جوان 34 ســاله 
سبزوارى اســت که بر اثر عوارض ناشى از یک عمل 
آپاندیس 102 با زیر تیغ جراحى رفته اســت. پزشکان 
همچنان قادر به تشخیص درســت بیمارى این جوان 
نیستند؛ به طورى که تیم پزشــکى براى جلوگیرى از 
رشد غده هاى سرطانى که از پاى او بیرون زده مى شود 
تصمیم گرفتند پاى او را در سه نوبت متوالى قطع کنند 

اما همچنان بیمارى ادامه دارد.
این جوان کــه همچنان با این عارضه دســت و پنجه 
نرم مى کند، گفت: «حدود 13 سال قبل با بروز عارضه 
آپاندیس در بیمارستان امداد سبزوار بسترى شدم و زیر 
تیغ جراحى رفتم. خم شدن زانوى پا همراه با درد از جمله 
عوارض ناشى از این عمل جراحى بود. بعد از یک هفته 
با تجویز پزشــک ارتوپد مجدداً عمل شدم که بعد از باز 
کردن گچ، لکه هایى بر روى پایم ایجاد شــد. روى این 
لکه ها جوش هاى قرمز رنگى بود که به مرور زمان تبدیل 
به غده هاى بزرگ آبکى شد که خود به خود خونریزى 

مى کردند.»
وى افزود: «به لحاظ مشکوك بودن نوع بیمارى اولین 
تشــخیص پزشــک بعد از تصویربردارى بروز بیمارى 
«استوملیت»، نوعى عفونت استخوانى بود. یک جراح 
عمومى در آن زمان با مشاهده سى تى اسکن اعالم کرد 
در زمان عمل آپاندیس یکى از رگ هاى سیاتیک درگیر 
شــده و غده ها به همین علت به وجود آمده است. این 
جراح قبول کرد در صورتى که جــراح آپاندیس اجازه 
مجدد جراحى را دهد این رگ را آزاد مى کند تا از رشــد 
بیمارى کاســته شود اما متأســفانه دکتر اجازه جراحى 

مجدد را نداد.»
صالحى گفت: «اولین عمل جراحى برداشــت غده از 
پاى راستم در سال 80 انجام شــد. در این سال ها بعد 
از هر عمــل، نمونه بردارى از غده هــا صورت مى گیرد 
اما نتیجه تشخیص ناقص اســت. بیمارى هاى «استو 
سارکن» و «استولیت» از جمله این تشخیص ها بوده اند 
که در مجموع همه نشان دهنده یک نوع غده سرطانى 

بدخیم هستند.»
این بیمار ســبزوارى ادامــه داد: «به لحــاظ اینکه از 
جراحى هاى متعدد در هشت سال هیچ نتیجه اى گرفته 
نمى شد، تیم پزشکى براى جلوگیرى از رشد روز افزون 
غده ها تصمیم به قطع پاى راســتم از ناحیــه زیر زانو 

گرفتند اما بعد از شش ماه مجدد از محل قطعى غده ها 
ظاهر شد.»

صالحى عنوان کرد: «وخیم شــدن اوضاع بیمارى که 
فقط عضو پا را درگیر خود ساخته در برخى ماه ها سبب 
مى شد تا در یک هفته ســه بار جراحى شوم. تاکنون به 
امید اینکه این بار از شــر این بیمارى خالص مى شوم 
102 بار به اتاق عمل رفته ام اما بعد از مدت زمانى مجدد 

غده ها سرباز و عفونت مى کنند.»
وى در ادامه گفت: «بخاطر اینکه این عضو بدنم بارها 
مورد جراحى قرار گرفته بود، پزشکان محل مورد نظر 
را براى ترمیم مجدد محل زخم بخیه نمى زنند و براى 
جلوگیرى از خونریزى شــدید از حجم زیادى پانسمان 

اســتفاده مى کنند که این خونریزى ممکن است تا سه 
سال همچنان ادامه دار باشد.»

این جوان بیمار افزود: «با تشخیص مجدد تیم پزشکى 
براى دومین بار پا را از محل زانــو قطع کردند اما بعد از 
مدتى بیمارى بدخیم شــد. اندازه غده ها به اندازه یک 
سیب مى رســید و در نهایت پا را از ناحیه مفصل قطع 
کردند. در سومین بار از قطع پایم که دو سال قبل اتفاق 
افتاد یکى از پزشکان اعالم کرد که تیم پزشکى ایران در 
تشخیص این بیمارى ناتوان است و شما در نهایت باید 

به مراکز درمانى خارج از کشور مراجعه کنید.»
صالحى ادامــه داد: «این بیمارى نه تنهــا مرا به لحاظ 
جسمى ناتوان کرد بلکه دخترم نیز قربانى بیمارى من 
شــد. در اولین عمل قطع عضو که در بیمارستان امام 
زمان(عج) در طرقبه شــاندیز انجام شــد، همراهیانم 
همسر و دختر چهار ساله ام بودند. زمانى که داخل اتاق 
عمل بودم عضو قطع شــده را براى دفن به همســرم 
تحویل مى دهنــد و دخترم که در این لحظه شــاهد بر 
اوضاع بوده در نهایت دچار شوك عصبى مى شود. هم 
اکنون دخترم 15 سال سن دارد که به بیمارى پانکراس 

گرفتار شده است.»
وى در ادامــه بــه بى مهــرى مســئوالن کــه رفتار 
ناخوشــایندى در برخورد با او دارند، اشاره کرد و گفت: 
«در ســن 34 ســالگى دو فرزند دارم، قبل از بروز این 
بیمارى در پمپ بنزین کار مى کردم که با شدت جراحات 
و ســه بار قطع یک عضو، پزشــک کار کردن را برایم 
ممنوع کرد. عالوه بر هزینه هاى دارویى خودم و دخترم 
که ماهیانه 500 هزار تومان مى شود، هزینه هاى جارى 
زندگى نیز دارم که با این وضعیــت تهیه این مخارج از 
عهده من خارج شده، هر چند خیرین در این سال ها من 
و خانواده ام را از یاد نبرده اند اما با مشکالت زیادى دست 

و پنجه نرم مى کنیم.» 

جوان سبزوارى 102 بار زیر تیغ جراحى رفت

راز زندگى یک زن جوان که نیمه شــب در خیابان هاى    جام نیوز |
گرگان پرسه مى زد با فاش شدن تجاوز به وى توسط چند جوان فاش شد.

 این زن جوان به افسر پرونده گفت: «وقتى همسرم فهمید معتاد هستم، مرا 
از خانه بیرون انداخت و من در خیابان گشــت مى زدم. با پسرى که معتاد بود 
و شیشه مصرف مى کرد، آشنا شدم. او به دوســتانش زنگ زد و مرا با خود به 

خانه اى بردند و به من موادمخدر دادند و به زور با من ارتباط برقرار کردند.»
افسر پرونده این زن جوان را به مرکز مشاوره فرماندهى انتظامى استان گلستان، 
انتقال داد تا در کنار رسیدگى به پرونده، زن 29 ساله هم تحت روانکاوى قرار 

گیرد.
وى به مددکار این مرکز گفت: «فرزند سوم یک خانواده پنج نفرى هستم که 
داراى یک خواهر و یک برادر بزرگ تر از خودم هستم، زمانى که 17 ساله بودم 
در یک محفل دوستانه با پسرى آشنا شدم.او به من ابراز عالقه کرد و من شیفته 
وى شدم. تا آن روز کســى به من ابراز محبت نکرده بود و کم کم رابطه من و 
«میالد» به قدرى نزدیک شد تا اینکه متوجه شدم از میالد باردار هستم. دو 
ماه باردار بودم که خانواده ام فهمیدند و مجبور به قبول خواسته ام شدند و ما با 
کمترین امکانات و بدون مراسم عروسى، ازدواج کردیم. همسرم مرا به خانه 
پدرى اش که در زیرزمینى بود برد. پس از مدتــى زندگى با میالد در زیر یک 
سقف،کم کم متوجه تغییر رفتارهاى میالد شدم. او بى جهت مرا کتک مى زد. 
بعدها متوجه شدم وى موادمخدر مصرف مى کند. اوایل سر و صدا مى کردم؛ او 
مرا مجبور به مصرف موادمخدر کرد تا ساکت شوم. وقتى خانواده ام متوجه این 
موضوع شدند، پس از به دنیا آمدن بچه طالق مرا از وى خواستند و بدون گرفتن 

مهریه از همسرم جدا شدم.» 
این زن در ادامه افزود: «مدت زیادى در خانــه پدرم حبس بودم و پدرم با من 
بدرفتارى مى کرد تا اینکه مردى به خواستگارى ام آمد. در ابتدا خواست با هم 
صیغه باشــیم و چون از توان مالى باالیى برخوردار بود پدرم قبول کرد و مرا 
مجبور به ازدواج با وى کرد. من در مدتى که با وى صیغه بودم به وى عالقه اى 
نداشتم و در اثر ناراحتى که داشتم دوباره به سمت مواد کشیده شدم و این دفعه 
شیشه مصرف مى کردم.زمانى که همسرم موضوع را متوجه شد مرا طرد کرد. 
روزى که همسرم فهمید من معتادم مرا از خانه بیرون انداخت و من در خیابان 
گشت مى زدم. با پسرى که معتاد بود و شیشه مصرف مى کرد آشنا شدم. او به 
دوستانش زنگ زد و مرا با خود به خانه اى بردند و به من موادمخدر دادند و به زور 
با من ارتباط برقرار کردند. نیمه شب مرا در خیابان رها کردند که توسط پلیس با 

همان حال دستگیر شدم.» 

مرد 40 ساله زمانى که موفق نشد طلب    ایسنا|
40 میلیون تومانى خود را از مرد بدهکار بگیرد، او را با 

ضربه تبر کشت.
پانزدهم مرداد امسال مردى با پلیس تماس گرفت و از 

کشف جسد یک جوان در حومه شهر زاهدان خبر داد.
مأموران اداره آگاهى همراه تیم بررســى صحنه جرم 
در آنجا حاضر شده و مشــاهده کردند مرد جوان براثر 
ضربه هاى جســمى برنده به قتل رسیده و ساعاتى از 

مرگ او مى گذرد.
همزمان با تشــکیل پرونده قضائى، تحقیقات پلیس 
آگاهى براى مشخص شــدن هویت مقتول آغاز شد 
تا اینکه مأمــوران به تحقیقات محلى دســت زدند و 
توانستند هویت مقتول را شناسایى کنند. با مشخص 
شــدن هویت مقتول، تحقیقات از خانــواده او براى 
رازگشایى از مرگش آغاز شــد. مأموران با تحقیق از 
این خانواده، متوجه شدند این جوان با مردى اختالف 
حساب 40 میلیون تومانى داشته است. مأموران احتمال 
دادند مرد طلبکار در ماجراى مرگ جوان نقش داشته 
باشــد. بنابراین او به عنوان تنها مظنون پرونده تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت. مأموران با هماهنگى قضائى 

براى دســتگیرى وى به خانه اش اعزام شدند، اما او 
خانه اش را ترك کرده و کسى از وى خبرى نداشت. با 
فرار تنها مظنون پرونده، روند رسیدگى به پرونده وارد 

مرحله جدیدى شد.
جستجوها براى دستگیرى قاتل فرارى ادامه داشت تا 
اینکه مأموران با گذشت بیش از سه ماه از ماجراى این 
جنایت، ردى از این قاتل فرارى در شهر سارى استان 

مازندران به دست آوردند.
بررسى ها نشان مى داد او با هویت جعلى در کارگاهى 
کار مى کند و در یــک خانه اجاره اى ســکونت دارد. 
مأمــوران موضوع را بررســى کرده و متوجه شــدند 
ماجرا صحت دارد. بنابراین با هماهنگى قضائى براى 

دستگیرى وى به سارى اعزام شدند.
مأموران مخفیگاه قاتل فرارى را زیــر نظر گرفتند تا 

اینکه روز شنبه گذشته او را دستگیر کردند.
متهم به قتــل در بازجویــى اولیه به افســر تحقیق 
گفت: «من و مرد جوان مدتى بود اختالف حســاب 
مالى 40 میلیون تومانى داشــتیم و او مدام از پرداخت 
بدهى اش طفره مى رفت. ســرانجام روز حادثه براى 
حرف زدن درباره بدهى اش ســراغ او رفتم و با هم به 
یکى از محله هاى حومه شــهر رفتیــم. درباره طلبم 
حرف مى زدیم که درگیرى مان باال گرفت. در جریان 
ایــن درگیرى من با تبــرى که براى ترســاندن وى 
آورده بودم، او را تهدید کــردم و ناگهان ضربه اى به 
او زدم و فــرار کردم. روز بعد متوجه مرگ وى شــده 
و زندگى پنهانى ام را آغاز کردم که سرانجام دستگیر 

شدم.» 

7مهاجر افغان که دختر17 ساله ایرانى را هدف تجاوز وحشیانه قرارداده بودند در جنوب    فردا |
آلمان شناسایى و دستگیر شدند.

مهاجران افغانى، دختر ایرانى را محاصره کرده و از صحنــه آزار و اذیت این دختر پناهجو فیلم گرفته 
بودند.

پلیس اعــالم کرد: بــراى دســتگیرى ایــن افــراد بیــش از 30 مأمور پلیــس روز پنج شــنبه 
هفته گذشــته به چند محل اســکان پناهجویان در شــهرهاى «ناگلد» و «ویلدبــرگ» در ایالت 
«بادن-وورتمبــرگ» در جنوب غــرب آلمان رفتنــد تا اینکه تبهکاران را شناســایى و دســتگیر

کردند. 

آزارواذیت دختر ایرانى توسط هفت افغانى
کارکنان فضاى    افکار |
سبز اهواز صبح روزدوشنبه دختر 
نوزاد رها شــده اى را در یکى از 
پارك هاى این شهر پیدا کردند . 

ساعت 6 صبح کارکنان فضاى 
ســبز این نوزاد دختر را  که بدون 
لباس در خیابان 24مترى رضوى 

اهواز رها شده بود پیدا کردند.

نوزاد دختر رها شده در فضاى سبز در اهواز 

راز زندگى نیمه شب زن جوان در 
خیابان هاى گرگان

پزشکان از تشخیص بیمارى این جوان ناتوانند

,,

زمانى که 17 
ساله بودم 
در یک محفل 
دوستانه با 
پسرى آشنا 
شدم.او به من 
ابراز عالقه کرد 
و من شیفته 
وى شدم. تا آن 
روز کسى به 
من ابراز محبت 
نکرده بود و کم 
کم رابطه من 
و «میالد» به 
قدرى نزدیک 
شد تا اینکه 
متوجه شدم 
از میالد باردار 
هستم

آگهى مزایدهآگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 573/ش/95 مورخ 95/8/16 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 2 پالك از اراضى 
کارگاهى ورودى شهر با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند:

پالك شماره 151A به متراژ 1751 و قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 800/000 ریال 
پالك شماره 151B به متراژ 1722 و قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 850/000 ریال

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 95/9/6 مهلت دارند جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به 
ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانىwww.sh-sedehlenjan.ir  مراجعه نمایند.

نوبت اول

محسن نیرومند - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

باســتناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه 
مصوب 1389/08/03 هیــات وزیران و به 
موجب صورت جلسه هاى مورخ 1395/7/6 
مجمع عمومى و 1395/7/18 هیات مدیره 
و سایر مدارك تســلیمى، اسامى و سمت 
هریک از اعضاى اصلى و على البدل هیات 
مدیره انجمن صنفى که از تاریخ 1395/7/18 
و بازرسان که از تاریخ یاد شده به مدت یک 

سال انتخاب شده اند به شرح زیر مى باشد:

رئیس هیات مدیره1- على یزدانى
نایب رییس2-غالمرضا کارگران

خزانه دار3- على عابدى
سایر اعضاى اصلى هیات مدیره4- مجتبى تاکى- مهدى بختیاروند

اعضاى على البدل هیات مدیره5- محمدرضا کیانى- حمید ربیعیان نژاد
بازرس اصلى6- اصغر عبداللهى زفره ئى

بازرس على البدل7- محمدعلى گل زاده
دبیر8- مجتبى تاکى

آگهى ثبت/ تجدید انتخابات انجمن صنفى کارگرى نانوایان اصفهانآگهى ثبت/ تجدید انتخابات انجمن صنفى کارگرى نانوایان اصفهان  (ثبت(ثبت104104--11//33--55))

ضمنًا برابر ماده 26 اساسنامه 
انجمن صنفى کلیه اســناد و 
اوراق مالى و بهادار و تعهدآور 
با امضاى رییس هیات مدیره یا 
دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور 
به مهر انجمــن صنفى معتبر 

خواهد بود.
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

استاندارد جدید مادربردهاى 
رده حرفه اى گیگابایت

نصف جهان  گیگابایت با معرفى فناورى انحصارى خود 
یعنى AMP-UP باعث شد تا عالوه بر تعریف استاندارد 
جدید، مادربردهاى خود را تبدیل به رقیبى جدى براى 

کارتهاى صوتى حرفه اى نماید.
 Nichicon گیگابایت با ترکیب خازن هاى گلد شرکت
و خازن هاىWIMA (Hi-Fi )، کیفیتى بى مانند را براى 
کاربران خود به ارمغان آورده اســت . الزم به ذکر است 
این ترکیب شگفت انگیز باعث مى شود تا کاربران این 
سیستم صوتى بتوانند صداهاى داراى فرکانس بسیار 
باال و صداهاى بم را به صورت بسیار شفاف دریافت کنند.  
 همچنین گیگابایت براى قلــب تپنده پردازش صوتى 
مادربردهاى گیگابایت، از پردازنده توســعه داده شده 
شــرکت Creative  اســتفاده مى کند. گیگابایت در 
 Z170X-G1 جدیدترین محصوالت خود  مانند مادربرد
 ZXR از پردازشــگر صوتى 4 هســته اى ، Gaming

شرکت Creative استفاده کرده اســت، این پردازنده 
صوتى توانایى پردازش صدا به میزان 127 دسیبل را دارد. 
پردازنده صوتى فوق از نظر امکانات به قدرى کامل است 
که قابلیت پشتیبانى و کار با نرم افزارهاى مختلف صوتى 
 USB DAC-UP را دارا مى باشــد.همچنین فناورى
گیگابایت، تمامى آهنگسازان حرفه اى داراى دستگاه 
هاى  حرفه اى مبدل دیجیتال به آنالوگ مى باشند که 
جهت تغذیه این دستگاه ها نیازمند منبع تغذیه اى بسیار 

کارآمد و بدون کوچکترین ناپایدارى (نویز) مى باشند. 

 Selfie اَپ مایکروسافت
براى اندروید 

 Selfie نصف جهان پاییز سال گذشته بود که اپلیکیشن
مایکروسافت براى کاربران سیستم عامل iOS عرضه 
شد. این اپلیکیشن با کارکردى شبیه به اپلیکیشن موبایل 
Lumia Selfie براى کاربران گوشى هاى ویندوزى، از 

الگورتیم ها و اطالعات مختلفى همچون سن و جنس 
سوژه که خودش به طور خودکار حدس مى زند استفاده 
مى کند تا تصویر سلفى با کیفیت ترى را در اختیار کاربر 
قرار دهد.  اگر شما هم جزو آن دسته از کاربران سیستم 
عامل اندروید هستید که طى سال گذشته، منتظر ارائه 
نسخه اندروید این اپلیکیشن بوده اید تا حال و هوایى زیبا 
به تصاویر سلفى خودتان بدهید، امروز روزى است که 
انتظار به سر رسیده است.  طبق اعالم مایکروسافت، این 
اپلیکیشن مى تواند با دریافت تصاویر سلفى معمولى، آنها 
را به تصاویرى بهبود یافته با رنگ هاى طبیعى تبدیل 
کند. این اپلیکیشن همچنین دوازده فیلتر مختلف را در 
اختیار کاربر قرار مى دهد و به این ترتیب، امکان انجام 
تغییرات متناسب با سلیقه هر شخص فراهم مى شود.
اَپ سلفى مایکروسافت به طور رایگان از طریق فروشگاه 
آنالین گوگل پلى استور در اختیار کاربران اندروید قرار 
دارد.مایکروسافت همچنین ویدیو کوتاهى درباره کارکرد 
این اپلیکیشن و تاثیر آن بر کیفیت تصاویر سلفى منتشر 

کرده است.

50 میلیارد سنسور ارتباطى 
ایران را فرا مى گیرد

نصف جهــان به کمک «اینترنت اشیا» ، امکان اتصال 
و ارتباط میلیاردها دســتگاه در هر نقطــه از جهان بر 
بستر اینترنت فراهم مى شــود. اینترنت اشیا در ایران 
هم مورد توجه قرار گرفته و با اجراى آن اتصال تمامى 
ارتباطات شهرى، شــبکه هاى انرژى مانند آب و برق 
و گاز، حمل و نقل و صنعت و آموزش و ســالمت برقرار 
خواهد شد. مدیرکل ســرویس هاى رادیویى سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى مى گوید: «پیش بینى 
ما این است که در ایران فقط 50 میلیارد سنسور خواهیم 
داشت؛ زیرا تصور کنید در کشــور 80 میلیونى هر یک 
نفر نیازمند تعداد زیادى سنسور در محل کار، ماشین و 
زندگى روزمره خود است. البته شاید تا پایان برنامه ششم 
به این عدد نرسیم؛ اما ظرفیت سازى مى کنیم و براى این 
موضوع نیازمند آدرس IP، فرکانس و ظرفیت هستیم؛ 

چرا که ما معتقدیم اتفاقات از پیش بینى جلوتر است.»

نصف جهان وبسایت مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی نور،تاکنون، 8000 عنوان کتاب تخصصی بیش از 16000 
جلد در زمینه علوم اسالمى، و در موضوعاتی همچون: « علوم قرآن و تفسیر، علوم حدیث، ادعیه و زیارات، نهج البالغه، کالم 
و فلسفه، جغرافیا، تاریخ و سیره، فقه، اصول، اخالق و عرفان، ادبیات و منطق، فرق و مذاهب اسالمی و... را ارایه نموده است.

 در طراحى این پایگاه، قابلیت هاى مفید پژوهشــى و منحصر به فرد موجود در نرم افزارهاى مرکز، و نیز قابلیت هاى فراوان 
مخصوص به شبکه که حتی در نرم افزارها قابل دست یابى نبوده است، مانند پروژه هاى پژوهشى محققان، قفسه هاى کتابخانه 
شخصی کاربر، نمایه هاى موضوعات و... در نظر گرفته شده است. کلیه کتاب هاى موجود به صورت متن تایپ شده و با درج 
فرمت هاى تخصصى در پایگاه قابل مشاهده است؛ و در کنار متن تایپى این کتاب ها نیز تمامى صفحات کتاب اسکن شده و 

محققان مى توانند تصویر نسخه اصلى صفحه مورد نظر خود را مشاهده نمایند.
وب سرویس بودن پایگاه کتابخانه دیجیتال این قابلیت را فراهم نموده است تا این پایگاه خدمات متقابلى را به سایر کتابخانه 
ها و یا نرم افزارهاى دیگر بدهد که از این منظر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور را در بین پایگاه هاى کتابخانه اى اسالمى  منحصر 

http://www.noorlib.ir :وب آدرس به فرد مى کند.     

نصف جهان  Perchang   بازى جدید و فوق العاده زیبا با گیم پلى اعتیادآور و ســاخت خارق العاده در سبک بازیهاى 
پازل و فکرى براى دستگاه هاى اندرویدى است که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده و از محبوب ترین ها 
به شمار مى رود. 60 پازل منحصر به فرد در طراحى بى نقص بازى به حل شدن مى رسند، مهارت هاى ویژه خود را به 
کار بگیرید، سخت به کارتان خواهد آمد! تمام ذهن را باید به بازى بسپارید تا یک توپ سر به هوا به هدف نهایى برسد، 
البته در این راه تمام موانع چون آهن ربا، ضد جاذبه و فن ظاهر شــده تا مسیر توپ منحرف شود! شما از این وسایل 

براى رسیدن به هدف استفاده کنید، هنر این است!
برخى از ویژگى هاى بازى پازل Perchang اندروید :

طراحى عالى، صداگذارى هیجان آور و گیم پلى فوق العاده
کنترل ساده بازى، مکانیکى عمیق؛ هر سنى که باشید لذت مى برید

استفاده از وسایل منحصر به فرد و مهارت هاى مختلف براى رسیدن به هدف نهایى
چالش هاى بسیار و امکان جمع آورى مدال هاى افتخار

معرفى محصول

 ایتنا| شرکت هواوى پنجشنبه گذشته با حضور 
خبرنگاران در شــهر مونیخ آلمان از دو گوشى هوشمند 

سرى Mate 9 مبتنى بر اندروید 7.0 رونمایى کرد. 
 Huawei Mate شامل فبلت هوشمند Mate سرى جدید
 PORSCHE DESIGN HUAWEI 9 و گوشى لوکس
 PORSCHE است که این گوشى با همکارى Mate 9

سازنده ماشین  هاى لوکس ساخته شده است. 
Mate 9  که مانند ســرى قبلى از بدنه فلزى و طراحى 
بســیار باریک و زیبا بهره  مى برد داراى صفحه نمایش 
5.9 اینچى Full HD است. میت 9 این بار تنها با ظرفیت 
64 گیگابایتى و حافظه چهار گیگابایتى به بازار عرضه 

خواهد شد. 
از مشخصات بارز ســرى Mate 9  مى توان به پردازنده 
Kirin 960 که قدرتمندترین پردازنــده حال حاضر در 

جهان است اشــاره کرد. از ســوى دیگر  مى توان رابط 

کاربرى جدید EMUI 5.0 که بر مبناى تجربه کاربرى 
بازطراحى شده را نام برد. همچنین با باطرى 4000 میلى 
آمپرى و فناورى Supercharge بعد از 20 دقیقه شارژ 
کردن گوشى  مى توانید یک روز کامل با گوشى کار کنید. 
نسل دوم دوربین  هاى دوگانه الیکا با سنسور رنگى 12 
مگاپیکسلى و دوربین ســیاه و سفید 20 مگاپیکسلى با 
قابلیت زوم ترکیبى دو برابــر و فوکوس اتوماتیک 1-4 
از دیگر ویژگى  هاى Mate 9 است.  استفاده از پردازنده 
پیشرفته Kirin 960 به همراه الگورتیم یادگیرى ماشین 
هواوى در Mate 9 باعث  مى شود سرعت و روان بودن 

گوشى تان حتى بعد از 18 ماه استفاده هم پایین نیاید. 
این پردازنده هشــت هســته اى شــامل چهار هسته 
Cortex A53 و چهار هســته Cortex A73 و هشت 

هسته گرافیکى Mali G71 است. پردازنده جدید،   هاى 
ســیلیکون هواوى مصرف انرژى را تا 15 درصد نسبت 

به نسل قبل کاهش  مى دهد. همچنین قدرت پردازش 
گرافیکى در ایــن پردازنده تا 180 درصــد را ارتقا یافته 
و بهره ورى انــرژى تا 40 درصد افزایش یافته اســت. 
پردازنده گرافیکى Kirin 960 با بهره مندى از استاندارد 
گرافیک Vulkan روى اندروید 7.0 کارایى گرافیکى را 
تا 400 درصد افزایش داده است. Mate 9 در رنگ  هاى 
مشکى خاکسترى نقره اى، طالیى، قهوه اى و سفید به 

بازار عرضه خواهد شد. 
اما مدل PORSCHE DESIGN میت 9 که به صورت 
محدود عرضه  مى شــود یک گوشى لوکس 5.5 اینچى 
با صفحه نمایش AMOLED با لبه  هاى خمیده اســت 
که داراى 6 گیگابایت حافظه و ظرفیت ذخیره ســازى 
256 گیگابایتى است. این گوشى با طراحى اختصاصى 
PORSCHE تنها در رنگ مشــکى گرافیتى به بازار 

Huعرضه خواهد شد. 
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کتابخانه 
دیجیتال نور

بازى پازل 
خارق العاده 
«پِرچنگ» اندروید 

 
 MU-MIMO با فناورى

آشنا شوید
نصف جهان هر چه دســتگاه هاى بیشترى به شبکه  
واى فاى خانگى شما متصل باشد، سرعت کمترى 
خواهید داشت. دلیل این موضوع این است که اکثر 
روتر ها مى توانند همزمان با حداکثر یک دســتگاه 
ارتباط داشته باشــند. با این روتر هاى تک-کاربره 
(SU-MIMO)، هر دستگاه براى ارسال و دریافت 
داده از اینترنت منتظر نوبت خود مى ماند و در  نتیجه 
وقتى که یک دستگاه جدید به شبکه متصل مى شود، 
این صف طوالنى تر و وقت انتظار مقدارى بیشــتر 
مى شود. اما استاندارد جدیدى وجود دارد که مى تواند 
این وقت انتظار را تا حد چشم گیرى کاهش دهد. این 

فناورى MU-MIMO نام دارد.
فنــاورى «چند-کاربــره، چنــد-ورودى، چند-

 Next-Gen AC یا MU-MIMO خروجى» که با
و AC Wave 2 شــناخته مى شود، به روتر واى فاى 
امکان ارتباط همزمان با چند دســتگاه را مى دهد. 
با MU-MIMO مدت زمانى که هر دستگاه منتظر 
سیگنال است، کاهش یافته و سرعت شبکه به شکل 
چشم گیرى افزایش مى یابد. این فناورى ظرفیت و 
بازده روتر را باال مى برد و توانایى روتر در فعالیت هاى 
ســنگین مثل بازى هاى رایانه اى یا پخش مستقیم 
ویدیو را افزایش مى دهد. تنهــا بعضى از روتر هاى 
جدید تر Wireless-AC داراى این فناورى هستند. 

محققان ایرانى مدلى براى حفظ 
حریم کاربران ارائه کردند

نصف جهان بــا توجه به افزایــش روز افزون حجم 
اطالعات، ایجاد و توســعه فضاى ابــرى، یکى از 
بهترین ســاخته هاى بشــر در عصر حاضر است. با 
سیســتم هاى ابرى، کاربــران مى توانند داده هاى 
خــود را روى آن ذخیــره کرده و در هــر لحظه به 
آن دسترسى داشته باشــند. با این حال، اطالعات 
خصوصى کاربران نظیــر اطالعات هویتى، مکانى 
و غیره نیز در این سیســتم ها ذخیره شده و احتمال 
اینکه در حمالت هکرها به سرقت بروند، زیاد است. 
لذا حفظ این اطالعات اهمیت زیادى دارد. به تازگى 
محققان ایرانى موفق شدند تا یک الگوى حفاظتى 

جدید را براى امنیت داده هاى بزرگ ارائه کنند.
مجرى طرح «ارائه روشــى جدید بــراى مدیریت 
امنیت داده هاى بزرگ در سیستم هاى مبتنى بر ابر» 
با اشاره به مشــکالت موجود در زمینه حفط حریم 
خصوصى، گفت: «داده هاى ذخیره شده روى فضاى 
ابرى از طریق حمالت ســایبرى دستخوش آسیب 
مى شــوند و این حمالت مى تواند از طریق برخى از 
اپلیکیشن ها یا برخى از کاربران که مجوز دسترسى 
به این نوع سیســتم ها را دارند صورت گیرد. براى 
جلوگیرى از این حمالت پروژه تحقیقاتى را با روش 

K-Anonymity یا k گمنامى اجرایى کردیم.»

کلیک

فناورانه

تنظیمات 
امنیتى در 
فیسبوك 

 ایتنا| فیسبوك به طور کامال منظم در حال تغییر 
تنظیمات امنیتى و حریم شــخصى سیستم خود است 
(برخى مى گویند این کار تقریبــا به طور مداوم در حال 
اجرا شدن است). به همین دلیل هم است که کاربران هم 
باید مدام تنظیمات مربوط به خود را تغییر دهند. در این 
پســت ما جزئیات تنظیمات امنیتى فیس بوك را بیشتر 

شرح خواهیم داد.

تنظیمات امنیتى
شــما مى توانید از دو راه به این تَب(سربرگ) دسترسى 
پیدا کنید. راه ســریع تر آن این است که بر روى آیکون 
کره زمین در گوشــه سمت راســت باال کلیک کنید.( 
معموال شما با اســتفاده از این دکمه مى توانید آخرین 
نوتیفیکیشن  هاى خود را مشــاهده کنید) و تنظیمات را 
انتخاب کنید. راه راحت ترى هم وجود دارد که بر روى 
سه خطى که در گوشه سمت چپ در باال کلیک کنید و 

تنظیمات را بیابید.
در تنظیمات، َتــب تنظیمات را انتخــاب کنید. در این 
قسمت لیستى از تنظیمات را که به شما کمک مى کند تا 
حساب کاربرى خود را امن کنید مشاهده خواهید کرد. 
اگر مى خواهید شرح مفصلى از هر قسمت برایتان نمایان 

شود فقط کافى است بر روى دکمه Edit کلیک کنید.

این تنظیمات به چه معنایى است؟
اجازه دهید تا برایتان به طور کامل توضیح دهیم. بهتر 
است فیس بوك خود را باز کنید و قدم به قدم با ما پیش 

آیید:
Login Alerts : فیس بــوك لیســتى از کامپیوتر ها، 

گجت  ها و بروزر هایى که معموال براى ورود به حساب 
کاربرى خود استفاده مى کنید را ذخیره مى کند. روشن 
گذاشتن این ماژول به شبکه  هاى اجتماعى این اجازه را 
مى دهد تا نوتیفیکیشن  هایى به ایمیل شما در هر زمانى 
ارســال کنند. در نتیجه اگر شخصى به حساب کاربرى 
شما وارد شود به شما هشدار داده خواهد شد. اگر چنین 
اتفاقى رخ دهد، سریعا براى تغییر رمز خود اقدام کنید. 

ما توصیه مى کنیم که این قابلیت مفید را فعال کنید.
Login Approvals: ایــن گزینــه احــراز هویت دو 

مرحله اى فیس بوك اســت. پس از فعال ســازى این 
ویژگى، براى اولین بار ورود به شبکه  هاى اجتماعى از 
یک دستگاه جدید، پین کدى را از طریق SMS دریافت 
خواهید کرد و نیاز اســت که آن را با رمز عبور خود وارد 
کنید. این کار براى شما هیچ زحمتى به همراه نخواهد 
داشت، اما در کل به امنیت بیشــتر شما کمک بسزایى 
مى کند. فعال کردن این گزینه را شدیدا توصیه مى کنیم.

در اینجا مى توانید از راهى اورژانســى براى دریافت کد 
اســتفاده کنید. یکى از این روش  ها در زمانى است که 
شما نمى توانید مسیج دریافت کنید. به عنوان مثال، اگر 
گوشى هوشمند خود را گم کرد اید و مى خواهید رمز عبور 
خود را تغییر دهید. اما شما نمى توانید رمزى را از طریق 
مسیج دریافت کنید زیرا در حال حاضر تلفنى ندارید. در 
این زمان است که مى توانید خوشحال باشید که راهى 

دیگر براى دریافت کد وجود دارد.
Code Generator: با این ویژگى شــما مى توانید با 

 SMS استفاده از اپلیکیشن موبایل فیس بوك به جاى
یا انتخاب دیگر اپلیکیشن  ها کد  هایى دریافت کنید. اگر 
در حال حاضر از یک نرم افزار محافظ موبایل خوب مثل 
google authenticator اســتفاده مى کنید، چرا آن 

را با فیس بوك خود لینک نمى کنید؟اگر از آن اســتفاده 
مى کنید یا نمى کنید این مورد مهمى است، پس توصیه 

مى کنیم یکبار هم که شده از آن استفاده کنید.
App Passwords: فیس بــوك همچنین یک الیه 

امنیتى جدید براى دسترسى به App ها راه اندازى کرده 
است. به این ترتیب که مى توانید روى برنامه  هایى که 
در فیس بوك از آن ها اســتفاده مى کنید، رمز عبور قرار 
دهید تا اگر هکر  ها رمزعبور حســاب فیس بوك شما را 
بدست آوردند نتوانند به برنامه  هاى شخصى شما مانند 
Skype و Spotify دسترسى داشته باشند. شما به این 

ویژگى زمانى نیاز پیدا خواهید کرد که از حساب کاربرى 
فیس بوك خود براى لوگین کردن در برنامه  هاى سوم 
شخص و دیگر سرویس  ها اســتفاده کنید. براى اینکه 
برنامه و Application هاى فیسبوك خود را مجهز به 
رمزعبور کنید ابتدا از منــوى Account Setting وارد 
 App Password شده و در قسمت Security قسمت
گزینه the third party application را انتخاب کنید. 

Public Key: در این تب، شما مى توانید کلید عمومى را 

از OpenPGP خود دریافت کنید. اگر شــما این کار را 
انجام دهید، کلید در اطالعات حساب شما نمایان خواهد 
شد. سپس دوستان شما با استفاده از کلید مى توانند به 
شما نامه  هاى رمزگذارى شده ارسال کنند. بنابراین حتى 
اگر نامه اى به اشــتباه به دســت گیرنده اش برسد، آن 

شخص قادر به خواندن آن  ها نخواهد بود.
این ویژگى در اینگونه نامه  ها عملى مى شود. شما دو کلید 
دریافت مى کنید: عمومى و خصوصى. دوستان و آشنایان 
شما با اســتفاده از کلید عمومى  مسیج  هاى رمزگذارى 
شده را ارســال مى کنند. زمانى که چنین مسیج  هایى 
دریافت مى کنید، شما با استفاده از کلید خصوصى خود 
آن  ها را رمزگشــایى مى کنید. ایــن امنیت رمزگذارى 
نامتقارن( رمزگذارى مسیج  ها با یک کلید و رمزگشایى 

آن  ها با کلیدى دیگر) نامیده مى شود.
در عمل چنین امنیتى خیلى مناسب نیست، اما این امکان 
براى فعالیتش وجود دارد. حتى اگر کسى ایمیل شما را 
هک کند، تا زمانى که شما تن ها دارنده کلید خصوصى 
هســتید، آن  ها قادر نخواهند بود که مکالمات شــما را 

بخوانند.
شــما همچنین مى توانید با فعال کردن این ویژگى در 
فیس بوك تمام ایمیل  هایى که به شــما ارسال مى شود 

را رمزگذارى کنید.
Your Trusted Contacts: در این قســمت شــما 

مى توانیــد کاربرانى را براى کمــک گرفتن از آن  ها در 
زمانى که دسترسى به حســاب کاربرى خود را از دست 
داده اید، انتخاب کنید. در این حالت شما با آن  ها تماس 
بگیرید و از آن  ها رمز عبور براى استفاده را بگیرید. پس 
از آن را وارد حســاب کاربرى خود کنید و اینجاست که 

دسترسى شما بازیابى خواهد شد.
به خاطر داشته باشید که امنیت حساب خود را به دست 

افراد قابل اعتماد و مطمئن بسپارید.
Recognized Devices: داخــل عکس لیســتى از 

مرورگر هاى به خاطر ذخیره شده و اپلیکیشن  هاى روى 
دستگاهى است که با آن  ها شــما به فیس بوك متصل 
شده اید. هنگامى که شــما به فیس بوك با یکى از این 
دستگاه  ها متصل شده اید، فیس بوك به شما اخطار ورود 

را ارسال نخواهد کرد. به هر حال، فراموش نکنید که این 
لیست را زود به زود پاك کنید.

Where You’re Logged In: ایــن تنظیــم مفید به 

شما اجازه مى دهد تا با هر دستگاهى که هستید بتوانید 
فیس بوك خود را چک کنید. تا به حال برایتان پیش آمده 
که با کامپیوتر دوست خود به فیس بوك متصل شوید و 
فراموش کنید از آن خارج شوید؟ یا بدتر از آن، از کامپیوتر 
عمومى کافى نت؟ شــما در این هنــگام کامال بدبین 
مى شوید و بهتر اســت تمام برنامه  هاى داخل عکس را 

ببندید و پسورد خود را تغییر دهید.
Legacy Contact :Legacy Contact  افــرادى 

هســتند که مى توانند پس از مرگ شــما پروفایلتان را 
بگردانند. آن  ها اجازه دسترســى براى گذاشتن پست، 
پاسخ دادن به درخواســت  هاى دوستى و عوض کردن 
پروفایل را خواهند داشت. شما اشخاصى را به این منظور 

براى جایگزینى خود انتخاب خواهید کرد.
Deactivate Your Account: اگــر که قصد دارید تا 

از فیس بوك استفاده نکنید، مى توانید آن را براى مدتى 
غیر فعال کنید. پست  هاى شما مخفى خواهند شد، اما 
شما قادر خواهید بود که هر زمان که مایلید به سادگى به 

فیس بوك الگین کنید.

دو گزینه مفید دیگر
در تنظیمــات، تــب General را باز کنیــد. عالوه بر 
اطالعات شخصى ، شــما در اینجا آخرین تاریخى که 
پســورد خود را عوض کرده اید را خواهید دید. توصیه 
مى کنیم پسورد عبور خود را در فاصله زمانى کوتاه تغییر 

دهید و از کلمات عبور امن براى این کار استفاده کنید.
عالوه براین، شــما مى توانید یک کپــى از اطالعات 
فیس بوك خود را دانلود کنید. ما اغلب چیز هاى مهم را 
در شبکه  هاى اجتماعى پست مى کنیم، اما ممکن است 
بک آپ بعضى از آن  ها فراموش شــود. به عنوان مثال، 
عکس  ها و فیلم  هاى یک مراســم ازدواج و یا تصاویر 
فرزند کوچک شما. اگر شما فایل  هاى خود را به هر دلیلى 
از دست دهید، قادر خواهید بود که حداقل آن  هایى را که 
در فیس بوك ذخیره کرده و به صورت پســت درآورده 

بودید را بازگردانى کنید.
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فقدان سند مالکیت
شــماره: 1395/12/282993- 95/7/15 چون آقاى ســیدامیر آیتى فرزند مجتبى به اســتناد دو برگ 
استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شــده مدعی شدند که ســند مالکیت دودانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب دکان پالك 2/10 واقع در قطعه 11 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که 
در صفحه 161 دفتر 348 ذیل ثبت 85574 ســند مالکیت 916948 به نام ســیدامیر آیتى فرزند مجتبى 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به 
علت سهل انگارى مفقود شده  اســت چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هر کــس مدعی انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 2246 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/7/970

ابالغ راي
کالسه پرونده: 950500 شماره دادنامه: 1011- 95/6/16 مرجع رســیدگى: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: داوود طاهرى به نشانى: اصفهان- خ  امام خمینى- خ حکیم فرزانه- بعد از 4 راه 
کوچه سوم پالك 3 ، خوانده: لطیف ترك بیات به نشانى: مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
داوود طاهرى به طرفیت آقاى لطیف ترك بیات به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام 
خسارات وارده، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخ 95/6/6 و استعالم 
واصله از پســت بانک مرکزى اصفهان به ش. ثبت 425 مورخ 95/4/20 و همچنین عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى (به نحو نشر آگهى ماده 73) در جلسه دادرسى، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 26 قانون مدنى رأى بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/205/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت مبلغ 120000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 
24298 شعبه 11 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/552

ابالغ راي
کالسه پرونده: 839/95 شماره دادنامه: 1271- 95/7/28 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مســعود 
مهردادى به نشانی: میدان بزرگمهر، خ بزرگمهر، کوچه آبشار سرپرستى تعاونى ثامن االئمه با وکالت جواد 
قاسمى به نشانى: میدان بزرگمهر، ابتداى خ بزرگمهر، کوچه آبشار سرپرستى تعاونى ثامن االئمه، خوانده: 
شهریار گلى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در 
خصوص دعوي تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان نظــرى توکلى و مهردادى با وکالت آقاى 
جواد قاسمى به طرفیت شهریار گلى به خواســته مطالبه مبلغ 186/000/000 ریال وجه یکفقره چک به 
شماره 747576 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم قانونی 
در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به 
دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانــون آ.د. م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 5/615/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 
(95/2/8) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 24297 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/8/553
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 519/95 خواهان حسین نجارزادگان دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به 
طرفیت نصیر شیرازى- مهدى رضایى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 95/9/29 
ساعت 3:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 24296 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/8/554
مزایده

اجراى احکام شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهــان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرایى کالســه 
940482 ج/11 محکوم له ریحانه جعفر زاده بوکالت زهرا بخشــى پور مقــدم بطرفیت محکوم علیهم 
فخرالزمان نیکوفر و حســن ریختگران مبنى بر مطالبه وجه به میزان 6/290/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 314/500/000/000 ریال حق االجرا دولت به میزان 5/22 حبه از 24 حبه از 72 سهم 
مشاع منزل مسکونى به پالك ثبتى 42 فرعى از 4838 بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان – بلوار آئینه 
خانه- حدفاصل پل فردوســى و سى و سه پل- روبروى فرشــینه ابتداى کوچه نهضت- نبش کوچه باغ 
نگار و بن بست گلچین با کد پستى 8163664151 با قیمت حدود 25 سال ساخت به مساحت کل عرصه 

603/01 متر مربع و اعیانى موجود در این پالك با زیربناى حدود 1060 متر مربع که طبق نظریه هیات سه 
نفره کارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 6/997/200/000 ریال ارزیابى گردیده و مصون از اعتراض 
مانده است را از طریق مزایده به فروش برســاند علهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و به کسانى 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رسیده و واگذار مى گردد ضمنًا مبلغ 10٪ از قیمت مزایده 
بصورت وجه نقد بصورت فى المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگسترى سپرده مى گردد و 
مابقى وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یکماه از خرید اخذ خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده ماب ه تفاوت 
بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد از کسانى که 
مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند دعوت مى شود در روز پنجشنبه 95/09/04ساعت 10 صبح در 
محل اجراى احکام حقوقى شعبه 11 از اصفهان حضور بهم رسانند متقاضیان مى توانند قبل از تاریخ فوق 
در واحد اجراى احکام حضور یافته از خصوصیات مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسى مطلع 

گردد.م الف:24299 اجراى احکام شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/8/555
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 1248/95 خواهان مصطفى محمدى دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به 
طرفیت محمدرضا طیبى فرزند غالمرضا تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخه 95/9/29 ساعت 9/30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف: 24295 شعبه ششم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/8/556
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950750 خواهان نوید دهقانى (وکیل جعفرى تقى زاده) دادخواستی مبنی بر 
مطالبه سفته به شماره 435622- 435623- 435624- 435625 هر کدام بیست میلیون ریال به طرفیت 
على رضا ابراهیمى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/10/7 ساعت 11 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق 
شمالى چهارراه نیک بخت مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 24294 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/557
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1378/95 خواهان آقاى مرتضى صدیقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
آقاى جالل دوستدار تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 2 شنبه مورخ 95/9/22 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي 
خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م 

الف: 24293 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/558
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1377/95 خواهان آقاى مرتضى صدیقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمدحسین شیخى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز 2 شنبه مورخ 95/9/22 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 24292 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/559
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950367 شماره دادنامه: 1373- 1395/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: محمد شاهینى به نشــانی: اصفهان، بلوار کشاورز، خ قائمیه، کوچه ش بهرامى، ك ش 
تیمورى، پالك 12، خواندگان: 1- حسین جلیلى 2- سعید سالمى اصل هر دو به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: الزام خواندگان نسبت به حضور در یکى از دفاتر رسمى و قانونى در خصوص نقل و انتقال سند یک 
دستگاه سوارى دوو اسپرو به شــماره انتظامى 782 ص 51  ایران 14 به انضمام احتساب هزینه دادرسى 
مقوم به 70/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاى محمد شاهینى به طرفیت آقایان: 1- حسین 
جلیلى 2- سعید سالمى اصل به خواسته الزام خواندگان نسبت به حضور در یکى از دفاتر رسمى و قانونى در 
خصوص نقل و انتقال یک دستگاه سوارى دوو اسپرو به شماره انتظامى 782 ص 51  ایران 14 به انضمام 
مطلق هزینه هاى دادرســى مقوم به هفتاد میلیون ریال، با توجه به محتویات پرونده و ارائه قولنامه مورخ 
92/6/13 که امضاء خواهان و خوانده ردیف اول در ذیل آن موجود مى باشد و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگى مبنى بر اینکه طبق قولنامه مورخ 92/6/13 یک دستگاه سوارى دوو اسپرو از خوانده ردیف اول 
خریدارى کردم و هشت میلیون ریال بابت انتقال سند به ایشــان بدهکار مى باشم و الباقى ثمن معامله را 
پرداخت کرده ام و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته اند و نیز استعالم 
انجام شــده از اداره راهور به شــماره 1413651782 مورخ 95/3/22 که داللت بر مالکیت خونده ردیف 
دوم (سعید سالمى اصل) دارد لذا شورا به اســتناد ماده 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى پس از پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال از سوى خواهان به خوانده ردیف اول 
(حسین جلیلى) حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم (سعید ســالمى اصل) به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه سوارى دوو اسپرو به شــماره انتظامى 782 ص 51  ایران 14 به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه مى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول آقاى حسین جلیلى به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى گردد. م الف: 24291 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/8/560
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420350300334 شــماره پرونده: 9409980350301064 شــماره بایگانی 
شــعبه: 941203 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابى مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350300672 محکوم علیه: قدرت ا... رحیمى به نشــانى: اصفهان- آمادگاه- مجتمع تجارى 
عباســى- مرکز ترافیک- کدپســتى 8194743613 محکوم  اســت به پرداخت مبلغ /142/800/000 
ریال بابت اصل بانضمام خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چــک (75/000/000 ریال 93/7/5) 
(67/800/000 ریال 93/8/25) لغایت زمان تأدیه و پرداخت مبلغ /5728160 ریال بعنوان هزینه دادرسى 
و مبلغ /3427200 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له: منصور نیکونژاد فرزند محمد به نشانى: 
اصفهان- خانه اصفهان- فلکه نوبهار- 12 مترى گل بهار- کوچه گلبرگ- بن بست سادات- درب کرمى 
رنگ پالك 1- کدپستى 8194743613- تلفن همراه 09138156951 و پرداخت 7/140/000 ریال بابت 
حق االجرا. خواهان مکلف است زمان اجراى حکم هزینه دادرسى خسارت تأخیر تأدیه را که توسط اجراى 
احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 24254 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/8/565
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 431/95 خواهان امیر هاشمى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد 
سراجى- رضا خوانسارى تقدیم نموده  است.وقت رســیدگی براي روز مورخه 95/10/11 ساعت 9 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد 
امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شــعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 24255  شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/8/577
ابالغ راي

کالسه: 950748 شماره دادنامه: 1331 تاریخ رسیدگى: 95/07/28 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا نصر اصفهانى به نشانى اصفهان شاهپور جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو 
خوانده: محمد صرامى فروشانى به نشانى مجول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل 
اختالف در خصوص دعوى آقاى علیرضا نصر اصفهانى به طرفیت آقاى محمد صرامى فروشانى به خواسته 
مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال وجه چک به شماره 039279- 94/07/05 به عهده بانک ملى ایران به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چگ و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و اریه ننموده است لذا عوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد 
و چهل هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(94/07/05) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف: 24256 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/578 
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950594 خواهان رضا سیفى با وکالت رحمان جنت دستجردى دادخواستی مبنی 
بر اعتراض ثالث به طرفیت 1- زهره شجاعى فر و 2- بهروز شــجاعى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی 
براي روز مورخ 95/09/21 ســاعت 9/15 تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، 
حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی،ابالغ تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مى شود. م الف:24257 شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/579
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950744 خواهان مهدى عراقى (وکیل آقاى محسن احمدى) دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000میلیون ریال به طرفیت على رضا موذنى تقدیم نموده 
است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/10/07 ســاعت 9 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه 
نیک بخت مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی،ابالغ تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:24282 
شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/580 /8

ابالغ وقت رسیدگی
پرونده اصلى 1922/93 در خصوص پرونده کالسه 1314/95 خواهان محسن ناصرى دادخواستی مبنی 
بر تقاضاى واخواهى نسبت به دادنامه 1595- 94/9/30 در پرونده 1922/93 و نقض دادنامه به طرفیت 
کمال عبدى نیان و سیدمهدى گلستانه تقدیم نموده اســت ؛وقت رسیدگی براي مورخ 95/10/7 ساعت 
11:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه نیک بخت مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 24283 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره  دو)/8/581
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 813/95 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت نادر 
ترك زاده- ناصر ترك زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 95/10/20 ساعت 3/30 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان 
صبا پالك57 کدپستى8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 24284 شــعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان ( مجتمع شماره یک)/ 8/582
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 761/95 خواهان تهمینه شجاعى برجوئى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت فرشاد رشیدزاده بهبهانى و نوید اله دادى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی براي مورخ 95/9/20 
ساعت 16 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم  مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 24285 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/583

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950988 خواهان امین روانفر دادخواستی مبنی بر مطالبه طلب بابت سه دانگ 
از شش دانگ مانده بدهى به طرفیت آقاى  مولود فرجى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی براي روز سه شنبه 
مورخ 95/10/7 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 24279 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/8/584
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 387/95 خواهان تعاو نى اعتبار حسنات دادخواستى مبنى بر مطابه به طرفیت 
حسین محمودى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشــنبه مورخه 95/10/01 ساعت 18 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب 
ساختمان صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 24274 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان ( مجتمع شماره یک)/08/585
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-384 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات با مدیریت هیات تصفیه تعاونى 
اعتبارحسنات اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه ى مبلغ 70/000/000 ریال موضوع دو فقره سفته به 
طرفیت زینب عالیى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي یکشنبه مورخ 95/09/28 ساعت 6  تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 24275 شعبه 

18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/586 /8
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-385 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات با مدیریت هیات تصفیه تعاونى 
اعتبار حسنات اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال به طرفیت 
على صدرایى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/09/28 ساعت 6:15 تعیین گردیده است.  لذا 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل 
اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 24276 شعبه 

18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/8/587
ابالغ وقت رسیدگی

 درخصوص پرونده کالسه 1213/95 خواهان محمدعلى سعات نیا دادخواستی مبنی بر مطالبه بابت انجام 
کار به طرفیت مجتبى گنجى تقدیم نموده است و وقت رســیدگی براي روز مورخه 95/10/21 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد-اول خیابان ارباب-روبه روى 
مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان صبا-پالك57-کدپســتى8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 24277شعبه 

13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان(مجتمع شماره یک)/8/588
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 391/95 خواهان تعاونى اعتبار حسنات دادخواستى مبنى بر مطابه به طرفیت 
على آقائى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخه 95/10/01 ساعت 18/15 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد-اول ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب 
ساختمان صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:24273 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان( مجتمع شماره یک) /8/589 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 469/95  خواهان شــرکت تعاونى اعتبار حســنات با وکالت مرضیه فراست 
کیش  دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت فاطمه رالى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى روز 
مورخ 95/11/03 ســاعت 5/5 عصر تعیین گردیده لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول خیابان ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور-جنب ساختمان 
صبا-پالك57-کدپستى8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ قانونى تلقى شده و تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد.م الف: 24272  شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( مجتمع 

شماره یک)/08/590
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1389/95 خواهان اسماعیل نادرى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهروز 
شفیعى تقدیم نموده است . وقت رسیدگی براي روز مورخه 95/09/24 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگى به این شعبه واقع درخیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال(مجتمع شماره 2) شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 24268 شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/8/591
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 553/95 ش ح 52 خواهان حمید مجید نراقى دادخواست  مبنی بر مطالبه به 
طرفیت على چیت سازى تقدیم نموده  است.وقت رســیدگی براي روز مورخه 95/09/29 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى 
مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 24264 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/8/592
ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونده کالســه 950834 خواهان مجیــد قدیرى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه وجه به 
طرفیت جمشــید آتش صفت تقدیم نموده اســت ؛وقت رســیدگی براي روز مورخه 95/09/22 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان، 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى  مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شــیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شــوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 24258 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان

(مجتمع شماره دو)/8/593
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1388/95 خواهان امین روانفر دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت آقاى 
مولود فرجى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگى براى روز مورخ 95/9/24 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى برابر ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 24260 شعبه 7 حقوقى شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/8/594
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 676/95 ش ح 41 خواهان ســید مهدى حســینى دادخواســتى مبنى بر 
مطال به وجه به طرفیــت نادر رنجکش محمدى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگى براى روز شــنبه 
مورخه 95/10/11 ســاعت 16 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد-
اول ارباب-روبــروى مدرســه نیلى پور-جنب ســاختمان صبا-پالك57-کدپســتى8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان شــعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخــذ نماید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقــى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مــى شــود.م الــف: 24288 شــعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختــالف شهرســتان اصفهان

 ( مجتمع شماره یک)/08/595
مفقودى

مدرك موقت لیسانس رشته زیست شناسى ملکولى ژنتیک دانشگاه آزاد فالورجان اینجانب خانم صدیقه 
زینالى گرگرى فرزند غالم عباس و شماره ملى 1160191931 و شماره شناسنامه 1160191931 و تاریخ 

تولد 1370/10/15 مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط مى باشد. نمایندگى زرین شهر/ 525 /8

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353804137 شماره پرونده: 9509980353800067 
شماره بایگانی شعبه: 950808 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سید عبداله هاشمى 
فرزند سیدیوسف به نشانى مجهول المکان، تاریخ حضور: 1395/09/30 سه شنبه 
ساعت: 12:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 310، علت حضور: در خصوص 
دعوى حسن رفیعى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. ضمنًا به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمایم ارسال مى گردد. م 
الف: 24250 شعبه 112دادگاه کیفري دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)/8/569

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353804144 شماره پرونده: 9509980362600829 
شماره بایگانی شــعبه: 950931 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: احسان نصر 
اصفهانى فرزند اکبر به نشانى: اصفهان- اصفهان خ شهید خرازى ابتداى کمربندى 
شــهید خرازى جنب خانه فرهنگ شــهید خرازى، تاریخ حضور: 1395/10/01 
چهار شــنبه ســاعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 310، 
علت حضور: در خصوص شــکایت مهدى زیرکى فرد علیه شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 24249 شعبه 112 دادگاه کیفري 

دو شهر اصفهان (112 جزایى سابق)/8/570

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353804130 شماره پرونده: 9509980359600555 
شماره بایگانی شعبه: 950914 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: علیرضا مشهدى 
فرزند خسرو به نشانى: اصفهان محله نو ك باغ کاران بن شهید اکبر خوزانى درب 
کشویى نوك مدادى ط اول، تاریخ حضور: 1395/10/01 چهار شنبه ساعت: 8:30 
محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 310، علت حضور: در خصوص شکایت 
احمد مشــهدى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر 
شــوید. م الف: 24248 شعبه 112 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان (112 جزایى 

سابق)/8/571

ابالغ
نظر به اینکه آقاى الیاس الیزال فرزند ولى محمد در پرونده کالسه 951103 این 
شعبه به اتهام ترك انفاق حسب شکایت خانم لیال اسحاقى فرزند رحمت اله تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 39 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
ناحیه سه اصفهان واقع در خیابان جابر انصارى جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شوند در غیر اینصورت اقدام قانونى اتخاذ خواهد شد.م الف: 24246 شعبه 39 

دادیارى  دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /8/573

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510100353305230 شماره پرونده: 9509980362000686 
شماره بایگانی شعبه: 950918 شکات خانمها زهره ابراهیمى و منیژه اکبرى و آقاى 
امیرحسین شکرى شکایتى علیه متهم آقاى محسن احمد فخرالدین فرزند على شاه 
به خواســته ترك انفاق و تخریب و ایراد جرح عمدى با چاقــو تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه کیفري 
دو شــهر اصفهان (107 جزایى ســابق) مجتمع شهید بهشــتى واقع در اصفهان 
خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 
9509980362000686 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/11 و ساعت 
10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شکات و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 24243 شعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى 

سابق) مجتمع شهید بهشتى/8/576

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354801012 شماره پرونده: 9409980359501456 
شماره بایگانى شعبه:950451 پرونده کالســه 9409980359501456 شاکى: 
آقاى حیدر حافظى فرزند فرج به نشــانى اصفهان- اصفهان ملک شهر رباط سوم 
ك شادى 5 پ4 دست چپ متهم: آقاى شــهرام عالى پور فرزند خسرو به نشانى 
اصفهان- اصفهان ملک شهر خ17شهریور پ27 اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدى 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص اتهام شهرام 
عالى پور فرزند خسرو دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى نسبت به آقاى حیدر حافظى 
فرزند فرج، با توجه به شکایت شاکى خصوصى و گزارش واصله از مرجع انتظامى 
و نظریه هاى پزشــکى قانونى و تحقیقات انجام شده در دادسرا و موداى اظهارات 
گواهان حاضر در صحنه جرم و کیفر خواســت صادره علیه متهم و متوارى شدن 
متهم و عدم دفاع وى در دادسرا و دادگاه با وصف ابالغ قانونى و سایر قرائن و امارات 
مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 
448 و 488 و 549 و 558 و 559 و 616 و 62 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات 
اسالمى متهم موصوف را به پرداخت ســه درصد دیه کامل بابت خراشیدگى هاى 
حارصه روى الله گوش چپ و سمت چپ پیشانى و روى سمت راست گردن و یک 
و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى روى ساق راست و سى و هفت و نیم هزارم دیه 
کامل بابت ساقط شدن دو عدد از دندانهاى پیشــین ردیف چهارم باالیى و ردیف 
هفتم پائینى که پنجاه درصد علت آن ناشى از بیمارى لثه اى و پنجاه در صد آن در 
اثر ضربه وارده بوده در حق شاکى خصوصى محکوم مى نماید راى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین دادگاه قابل واخواهى اســت.م الف: 24244 
موسوى رئیس شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (122 جزایى سابق)

(مجتمع شهید بهشتى) 8/575

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354800979 شماره پرونده: 9509980365700635 
شماره بایگانى شعبه: 950517 شاکى: آقاى محمدحسین نظریان فرزند احمد به 
نشانى: اصفهان- اصفهان- خ آل محمد- ك ســپهر 25- مقابل بن بست ارغوان 
پ4، متهم: آقاى داود شــیرانى بیدآبادى فرزند مهدى به نشانى: مجهول المکان، 
اتهام : صدور چک بالمحل، گردشکار: دادگاه با بررسى مجموع اوراق ومحتویات 
پرونده کفایت و ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به انشــاء و صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى داود 
شــیرانى بیدآبادى فرزند مهدى دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شــماره 
4535730- 95/4/3 به مبلغ 200/000/000 ریال عهده بانک صادرات با توجه 
به شکایت محمدحسین نظریان و مالحظه اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن 
از بانک مربوطه و بقاء اصول مستندات در دست شاکى و عدم دفاع متهم با وصف 
ابالغ قانونى و سایر امارات دادگاه بزه انتســابى به متهم را محرز و مسلم دانسته با 
استناد به مواد 3 و 7 و 10 و 22  اصالحى قانون صدور چک متهم را به تحمل دو سال 
حبس تعزیرى و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى در همین دادگاه قابل واخواهى 
است. م الف: 24245 موسوى رئیس شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(122 جزایى سابق)(مجتمع شهید بهشتى)/8/574

احضار
شماره پرونده: 951191 د/38 – 1395/8/4 آقاى مهران نظرى خواه فرزند مسعود 
در پرونده شماره 951191  این شــعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار 
دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ 
مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شــعبه حاضر شوید، در غیر این 
صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 
24247 شعبه 38 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/8/572

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353804174 شماره پرونده: 9509980360000009 
شماره بایگانی شعبه: 950925 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: زینب جمشیدوند 
فرزند محمدرضا به نشانى مجهول المکان، تاریخ حضور: 1395/10/01 چهارشنبه 
ســاعت: 9:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 310، علت حضور: در خصوص 
شکایت مینا مهدور علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شــوید. م الف: 24251 شعبه 112 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان (112 جزایى 

سابق)/8/568

ابالغ
شماره پرونده: 950568 د/42 – 1395/8/8 آقاى عقیل موسوى زاده فرزند رمضان 
در پرونده شماره 950568  این شعبه به ترك انفاق در تحت تعقیب قرار دارید. به این 
وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 24252 شعبه 42 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/567 /8

ابالغ
شماره درخواست: 9510460358100028 شماره پرونده: 9409980358100746 
شماره بایگانی شعبه: 940827 نظر به اینکه آقاى احمدرضا بصراوى فرزند حسین 
متهم به جعل، اســتفاده از ســند مجعول و مداخله در امر وکالت به شماره پرونده 
940827 شــعبه دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف 
یک ماه پس از انتشار آگهی مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 
ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار طبع و نشر مى شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. م الف: 24253 شــعبه دوم بازپرســى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3)/8/566
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از آنجایــى که احزاب اصلــى آلمان در خصوص نامزد ریاســت    مهر |
جمهورى به توافق نرسیده اند، جستجوها براى تعیین فرد مناسب براى آن ادامه 
دارد. مجمع فدرال آلمان قرار است فوریه 2017 رئیس جمهور آتى این کشور را 

برگزیند.
ســه حزب اصلى دولت ائتالفى آلمان پس از یک نشست طوالنى نتوانستند در 
خصوص نامزد پست تشریفاتى ریاست جمهورى کشورشان به توافق برسند. سه 
ماه پیش از آنکه مجمع فدرال آلمان براى انتخاب رئیس جمهور بعدى، تشکیل 
جلسه دهد، حزب «دموکرات مســیحى» متعلق به «آنگال مرکل» صدر اعظم 
آلمان به همراه احزاب «اتحاد سوسیال مسیحى» و«سوسیال دموکرات» تصمیم 

گرفتند تا دور بعدى مذاکرات را به هفته بعد موکول کنند.
نمایندگانى که از این نشست بیرون آمدند، گفتند که مذاکرات ادامه خواهد یافت. 
«زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت: «همچنان معتقدم که 

فرصت براى دستیابى به یک توافق وجود دارد.»
«یوآخیم گائوك» رئیس جمهور کنونى آلمان اوایل سال جارى میالدى اعالم 

کرد که بخاطر سنش به دنبال دور دوم ریاست جمهورى نیست.
مرکل به شدت با حزب سوســیال دموکرات، شریک کوچک دولت ائتالفى که 
مى خواهد نامزد ریاست جمهورى را از داخل حزب خودش معرفى کند، مخالف 
است. در همین حال چند وقتى است که براى «فرانک والتر اشتاینمایر» وزیر امور 

خارجه آلمان به عنوان نامزد احتمالى این پست تبلیغ مى شود.
مرکل امیدوار است نامزدى را از حزب دموکرات مسیحى پیدا کند و «وولفگانگ 
شویبله» وزیر دارایى و همچنین «اورسوال فون درالین» وزیر دفاع را براى این 

پست پیشنهاد داده است.
هر یک از این احزاب اجازه دارند تا نامزد خود را معرفى کنند اما مرکل امیدوار است 
نامزدى را معرفى کند که تمامى احزاب اصلى از وى حمایت کنند تا حس وحدت 
را در آستانه انتخابات پارلمانى به نمایش بگذارند. اگرچه حزب دموکرات مسیحى 
و اتحاد سوسیال مسیحى همچنان بزرگ  ترین گروه در مجمع فدرال محسوب 
مى شود اما اکثریت کامل را براى تضمین اینکه نامزد برگزیده اش انتخاب خواهد 

شد، ندارد.

عربستان روند توزیع پاســپورت افغانستانى به آن عده از 
کارگرانى که ظاهراً افغان و در این کشور داراى پاسپورت 

پاکستانى هستند را آغاز کرده است.
به گزارش آریا، سفارت افغانستان در ریاض اعالم کرد: 
«روند توزیع پاسپورت افغانســتانى به شهروندان افغان 

مقیم عربستان آغاز شده است.»
توزیع پاســپورت ها براى آن عده از کارگران افغان مقیم 
عربستان است که پیش از این پاسپورت پاکستانى داشتند 

و نمى توانستند به کشورشان سفر کنند.
«ســید جالل کریم» سفیر افغانســتان در عربستان به 
یکى از رسانه  هاى محلى این کشور از توزیع روزانه 150 

پاسپورت براى شهروندان افغان مقیم عربستان خبرداد.
براســاس اعالم مقامات افغان، 50 تا 70 هزار افغان در 

عربستان سعودى داراى پاسپورت پاکستانى هستند.
«عبدا... عبدا...» رئیس اجرایى دولت افغانستان، چندى 
قبل با سفر به عربســتان با مقامات ســعودى در مورد 

موضوعات مختلف از جمله صدور پاسپورت افغانستانى 
به شهروندان این کشور ساکن عربستان گفتگو کرده بود.

چندى قبل بلومبرگ گزارش داد که در پى کند شــدن 
رشد اقتصادى عربســتان و کاهش فرصت هاى شغلى، 
حدود 16 هزار کارگر هندى و پاکستانى بدون آب و غذا در 
کمپ هاى عربستان رها شده و به آنها ویزاى خروج از این 

کشور داده نمى شود.
براساس آمار اعالم شده از ســوى وزارتخانه هاى امور 
خارجه کشورهاى هند و پاکســتان، مجموعاً هفت هزار 
و700 هندى و هشت  هزار پاکســتانى در عربستان گیر 

افتاده اند.
همچنین کارگران هندى و پاکستانى در عربستان به دلیل 
عدم پرداخت حقوق در 9 ماه گذشته و عدم ارائه اقامت از 
سوى دولت این کشور رو به وخامت اعالم شده بود که این 
کارگران شکایتى علیه سیستم بین المللى ساختمان جده را 

در دفتر کار «ینبو» در غرب عربستان ثبت کردند.

نتایــج اولیــه انتخابات ریاســت    فارس|
جمهورى بلغارستان روز دوشنبه نشان داد، «رومن 
رادف» نامزد حزب اپوزیسیون «سوسیالیست» در 
دور نخســت انتخابات از رقیب اصلى خود از حزب 
حاکم راست میانه موسوم به GERB پیشى گرفته

 است.
نتایج به دست آمده از شــمارش 48 / 10 درصد از 
آراء نشان مى دهد که رومن رادف 53 ساله، فرمانده 

ســابق نیروى هوایى با کســب 45/ 26 درصد آراء 
پیشتاز اســت و «تتســکا تاچیوا»  58 ساله، رئیس 
پارلمان بلغارســتان 38 / 21 درصد آراء را به دست 

آورده است.
نتایج اولیه نشــان مى دهد که انتخابات به دور دوم 
کشیده مى شود و دو نامزد در دور دوم که 13 نوامبر 
(23 آبان) برگزار مى شود با یکدیگر رقابت خواهند 

کرد.

  باشگاه خبرنگاران جوان |
جمهورى خودخوانده «قره باغ» نام خود را به جمهورى 

«آرتساخ» تغییر مى دهد.
«آشوت گولیان» رئیس مجلس جمهورى خودخوانده 
قره باغ گفت: «در پیش نویس قانون اساســى جدید، ما 
به نام تاریخى و واقعى خود یعنى جمهورى «آرتساخ» 

تغییر نام خواهیم داد.»
بیش از دو دهه است که جمهورى آذربایجان و ارمنستان 
بر ســر منطقه خودمختار قره باغ که هیچیک از این دو 
کشور استقالل آن را به رســمیت نمى شناسند، درگیر 
هستند و این منطقه عامل اصلى تنش ها میان دو کشور 

محسوب مى شود.
این مناقشــه در دهه 90 میالدى عامــل وقوع جنگى 

خونین در پى فروپاشى شوروى شد.
جدایى طلبان قومیت ارمنى تحت حمایت ایروان کنترل 

قره باغ و چندین منطقه در جمهــورى آذربایجان را در 
جریان آن درگیرى ها که 30 هزار کشته بر جاى گذاشت، 

به دست گرفتند.
جامعه آذربایجانى قره بــاغ که پیش از جنگ 25 درصد 
جمعیت این منطقه را تشکیل مى دادند، کامالً  از قره باغ 
خارج شــده اند و هم اکنون این منطقه 149 هزار سکنه 

دارد که اکثراً ارمنى هستند.
با وجود مذاکرات چندین ســاله درباره مناقشه مذکور، 
دو طرف هنوز معاهده نهایى صلــح را امضا نکرده اند 
و قره باغ از نظر بین المللى بخشــى از خاك جمهورى 

آذربایجان است.
جمهورى خودخوانده قره باغ در ســپتامبر سال 1991 
اعالم موجودیت کرد و در دســامبر همان ســال، همه 
پرسى استقالل برگزار شد اما نتایج همه پرسى به عنوان 
یک دولت مستقل توسط جامعه بین المللى به رسمیت 

شناخته نشد.

نماینده ســابق آمریکا در ناتو گفت:    ایسنا|
«رئیس جمهور روســیه تالش مى کند تا حیثیت و 

ارزش هاى غربى را خدشه دار کند.» 
«کورت وولکر» گفت: «پوتین دروغ نمى گوید اما به 
جاى آن، لباس هاى کثیف غرب را بیرون آورده و به 
نمایش مى گذارد تا مردم آن را ببینند و اعتماد خود را 

نسبت به نظام سیاسى شان از دست بدهند.»
وى افزود: «براى اولین بار از زمان جنگ سرد، روسیه 
به نحوى گسترده در روند انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا دخالت مى کند که نمونه بارز آن،  هک شدن 
ایمیل هاى حزب دموکرات و اظهارنظرهاى ترامپ در 

مورد رابطه با پوتین است.»

وى همه اینها را نتیجه فعالیت هاى روسیه و «حمله 
به دموکراسى» توصیف کرد و ادامه داد: «پوتین به 
دنبال بازنگرى در موافقتنامه 1989 میالدى اســت 
که به فروپاشى شوروى منجر شد و تالش مى کند تا 

مجدداً شوروى را احیا کند.»
وولکر درباره روابط احتمالى مسکو - واشنگتن پس از 
انتخابات ریاست جمهورى آمریکا گفت: «اگر ترامپ 
پیروز شود، مى تواند از الحاق کریمه به روسیه چشم 
پوشى کند و تا مدتى از توجه به مسئله حضور نظامى 
در منطقه بالتیک نیز غافل شود اما اگر کلینتون پیروز 
شــود، پوتین به او احترام نخواهد گذاشت و او را به 

عنوان همکار مناسب نخواهد پذیرفت.»

راه حلى تازه براى کاهش بحران میان هندوستان و پاکستان

روسیه به دنبال احیاى شوروى است

عدم توافق دولت ائتالفى آلمان بر سر نامزد ریاست جمهورى

تغییر نام 
جمهورى خودخوانده 
قره باغ به 
جمهورى آرتساخ

کارگران داراى 
پاسپورت پاکستانى 
در عربستان، 
افغانستانى مى شوند

پیشتازى نامزد سوسیالیست ها در 
انتخابات بلغارستان

چین روز دوشنبه با صدور    جام نیوز |
حکمى مانع از آغاز به کار رسمى دو قانونگذار 
منتخب هنگ کنگ با تمایالت جدایى طلبانه 

در پارلمان شد.
انتظار مى رود این مداخله چین در امور هنگ 
کنگ باعث آشــوب و اعتراضات بیشــتر در 
این منطقه واقع در جنــوب خاك اصلى چین 

شود.
کمیته دائمى کنگره ملى خلق چین که پارلمان 
این کشــور محسوب مى شــود، اعالم کرد با 
استناد به تفسیر از یکى از بندهاى قانون اساسى 
هنگ کنگ در مــورد تحلیف مقامات، مانع از 
آغاز به کار رسمى دو نماینده برنده انتخابات در 

هنگ کنگ شده است.
اکنون دولت چین با استناد به بخشى از قوانین 
که در آن آمده «اگر مقامات متن سوگند رسمى 
را به طور کامل ادا نکنند، نمى توانند آغاز به کار 
کنند»، به مقام هاى هنگ کنگ گفته مانع از 

آغاز به کار این دو نفر شود.
این اقدام پکن تنها چند هفته پس از دور جدید 
ناآرامى ها در هنگ کنگ روى مى دهد که طى 
آن معترضان به دخالت پکــن در امور هنگ 

کنگ، بارها به خیابان ها آمدند.
روز یک شنبه نیز در هنگ کنگ معترضان به 
این تصمیم پکن، به خیابان ها آمده و در نقاطى 

درگیرى هایى هم روى داده است.
در حالى کــه دولت چین مى گویــد تنها بنابر 
قوانین عمل مى کند، بســیارى از ســاکنان 
هنگ کنگ این تقاضــا را دخالت در انتخابات 

و اراده مردم این ناحیه مى دانند.
از همین رو، تقاضاى پکن بــراى جلوگیرى 
از آغاز به کار ایــن دو نماینده جــوان که به 
طور قانونى و با رأى مســتقیم حامیان شــان 
برگزیــده شــده اند، آشــکارترین «دخالت» 
پکن پس از بازگردانــدن کنترل هنگ کنگ 
از سوى انگلیس در ســال 1997 تفسیر شده 

است.

«کریکت» به عنــوان محبوب ترین   مشرق|
و پرطرفدارتریــن ورزش نزد مردم پاکســتان و هند 
محســوب مى شــود و یکى از وزیــران کابینه دولت 
پاکســتان به تازگى ابتکار «دیپلماســى کریکت» را 
براى کاهش تنش سیاسى میان کشورش و هند مطرح 

کرده است.
«ریاض حســین پیرزاده» وزیر هماهنگى میان ایالت 
هاى پاکستان که ریاست کمیته ورزش این کشور را نیز 
برعهده دارد، روز دوشنبه پیشنهاد کرد که نمایندگان 
پارلمان هند اختالف هاى سیاســى میــان دهلى نو و 
اسالم آباد را کنار بگذارند و به فکر یک مسابقه کریکت 
جذاب با تیمى بــه نمایندگى از نماینــدگان پارلمان 
پاکستان از جمله شخص «محمد نواز شریف» نخست 

وزیر، «عمران خان» رهبر حــزب تحریک انصاف و 
«چودرى نثار على خان» وزیر کشور پاکستان باشند.

نخست وزیر و وزیر کشور به عنوان اعضاى حزب حاکم 
و عمران خان به عنوان رهبــر حزب تحریک انصاف، 

در واقع از نمایندگان پارلمان نیز محسوب مى شوند.
این وزیر دولت فدرال پاکستان همچنین گفته است که 
سیاستمداران پارلمان و دولت هند حتى مى توانند یک 

مسابقه راگبى با همتایان پاکستانى خود داشته باشند.
عالقه فراوان مردم پاکستان و هند به کریکت و تبحر 
باالى دو کشــور در این ورزش، همواره به عنوان یک 
وجه مشترك دو همسایه مطرح بوده و رفت و آمد تیم 
هاى ملى و محلى هند و پاکستان به کشورهاى مقابل 
براى شرکت در تورنمنت ها دوجانبه، منطقه اى یا بین 

المللى، در مقاطع و دوره هاى مختلف تا حدودى باعث 
کاهش کدورت ها بین دوکشــور شده است و درموارد 
متعدد، مقامات سیاسى دو کشور ســعى کرده اند تا با 
استفاده از دیپلماسى کریکت، به سمت کاهش تنش ها 

و صلح گام بردارند.
این نوع دیپلماسى اگرچه چند بار میان دو کشور مطرح 

شده اما تا کنون چندان موفقیت آمیز نبوده است. 
حاال تنش ها میان دو کشور و دو ملت همسایه به حدى 
شــدت یافته که حتى چرخ هاى دیپلماسى کریکت را 
هم از حرکت بازداشــته و این ورزش محبوب و مورد 
عالقه ملت ها و دولت هاى هند و پاکستان هم دیگر 
براى کاهش اختالف هاى کهنه دو همسایه،  جوابگو

 نیست.

پادشاه مراکش تأکید کرد کشورش که در تالش براى 
پیوستن به اتحادیه آفریقا است به جایگاه طبیعى خود 

در آفریقا بازخواهد گشت.
به گزارش ایرنا، «محمد ششم» پادشاه مراکش یک 
شنبه شب پس از سفر دوره اى به رواندا و تانزانیا وارد 

داکار، پایتخت سنگال شد.
وى در دیدار با مقامات سنگال از تمایل مراکش براى 
پیوستن مجدد به اتحادیه آفریقا صحبت کرد و گفت 
که این کشــور به جایگاه طبیعى خود در این قاره باز 

خواهد گشت.
وى گفت: تصمیم بازگشــت به اتحادیه آفریقا یک 
تصمیم «تاکتیکى» یا بخاطر شرایط نیست بلکه یک 
تصمیم منطقى است که بعد از بررسى عمیق صورت 

گرفته است.
مراکش سپتامبر رسمًا خواهان بازگشت به اتحادیه 

آفریقا شد.
پادشاه مراکش در داکار گفت: «ما براى رسیدن به حق 
مشروع خود از هیچکسى اجازه نمى گیریم. سیاست 
مراکش درباره اتحادیه آفریقا تنها به آفریقاى غربى 
یا میانه محدود نمى شــود ما مى خواهیم سیاستمان 
تمامى قاره را شامل باشــد و درباره مسئله مبارزه با 
تروریسم و مســائل مهاجرت و تغییر آب و هوا نقش 

مهمى داشته باشیم.»
بیســت و دومین کنفرانس بین المللــى آب و هوا تا 

هجدهم نوامبر در مراکش برگزار مى شود.
مراکش مى خواهد از کنفرانس سران اتحادیه آفریقا 
که 16 نوامبر برگزار مى شود براى تقویت جایگاه خود 

در قاره آفریقا استفاده کند.
مسئله صحراى غربى پرونده اصلى در  سیاست خارجه 
مراکش اســت. مراکش این منطقه را بخش جدایى 

ناپذیر خاك خود مى داند.
مراکش از نوامبر 1975 پس از پایان استعمار اسپانیا 
کنترل بیشتر مناطق صحراى غربى را در دست گرفت. 
رباط خواهــان حاکمیت مطلق بر این صحراســت 
اما جبهه پولیســاریو خواهان برگزارى همه پرسى 
براى مشخص کردن سرنوشت ساکنان این منطقه

 است.
پادشــاه مراکش تأکید کرد: «ما خواهان مداخله در 
سیاست داخلى دیگر کشورها نیستیم و سیاست تفرقه 
را در پیش نمى گیریم. ما امیدواریم که تمامى طرف ها 
مســئوالنه و حکیمانه با این تصمیم تعامل داشــته 
باشند. بازگشت به اتحادیه آفریقا به این اتحادیه اجازه 
مى دهد تا صداى قاره آفریقــا در محافل بین المللى 

شنیده شود.»

توسل به «دیپلماسى کریکت» 
مداخله چین 

در امور هنگ کنگ

تصمیم بازگشت  مراکش 
به اتحادیه آفریقا


