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فاصله ازدواج و طالق 3 سال شد!

2016؛ سالى سخت براى اروپابازگشت انگلیس به منطقه، جوك سال است عضویت رایگان در کتابخانه هاى عمومى اصفهان جهان نما شیرینى شب یلدا بدون افزایش قیمتاستان یارانه این ماه زودتر پرداخت مى شوداستان بین المللاقتصاد

راه خروج از
 بحران سیب زمینى
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هر ساعت، 19 جدایى ثبت مى شود

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در دیدار با معاون اتاق بازرگانى 
برلین اظهار داشت: در شرایط تحریم  کشور چین از غیبت 
کشورهاى اروپایى اســتفاده و در بخش هاى صنعتى ایران 
سرمایه گذارى کرد.سید عبدالوهاب سهل آبادى همکارى 
اقتصــادى و ســرمایه گذارى بین برلین و اصفهــان را در 
زمینه هاى کشاورزى، صنعتى و گردشگرى برشمرد و افزود: 

بیشترین گردشگران بازدید کننده اصفهان از کشور آلمان 
بوده و خواســتار مشارکت شــرکت هاى آلمانى در توسعه 

زیرساخت هاى گردشگرى استان اصفهان هستیم.
«کریتین وزینهاتر» معاون اتاق بازرگانى برلین از آمادگى اتاق 
نیز در این دیدارگفت: برلین در زمینه صنعت و خدمات آماده 

همکارى با شرکت هاى استان اصفهان است.

سازمان هاى واقعاً مجازى کدامند؟

روابط اصفهان و برلین توسعه مى یابد
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جهش مسکن در ایران 
سوغات چه کسانى است؟

در شــرایطى کــه بیــن ســال هاى 81 تا 92 
قیمــت زمیــن 14 برابــر شــده اســت، توان 
اقتصــادى متقاضیــان مصرفــى به شــدت 
افت کرد و مســکن در انتهاى دولــت دهم وارد 
عمیق ترین رکود خود پس از انقالب اســالمى 

شد.
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مدیران اجرایى 
را صبح تا شب 

تخریب 
مى کنند

نیروى کارشناس،زیاد 
و متخصص
 کم داریم
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اصفهان بدون ارحام صدر... اصفهان بدون ارحام صدر... 

در صفحه اجتماع بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

ابعاد جدید از ماجراى «گنج فاروق»متجاوزان  تلگرامى در دام پلیس
مأموران پلیس فتا توانستند اعضاى یک گروه تلگرامى که با اغفال 
دختران کم سن و سال آنها را به ورطه تجاوز و فحشا مى کشاندند و 
با تهیه تصاویر مســتهجن و فیلم هاى کثیف از روابط نامشروعشان 

مجبور به اخاذى یا رابطه جنسى و قوادى مى کردند دستگیر کنند.
گروه تلگرامی که دختران را فریب می داد و در انتها آنان را مورد تجاوز 

قرار می داد اکنون در دام پلیس است.

با انتشار خبر «گنج فاروق» در فضاى مجازى و انتشار آن در سطحى 
گسترده، بحث ها و حرف و نقل هاى زیادى در این زمینه مطرح شدند، 
هرچند از همان ابتدا ســازمان میراث فرهنگى به عنوان متولى این 
قضیه، پس از بررسى کامل، احتمال وجود آن را رد کرد و حتى پس از 
گذشت حدود ده روز اعالم شد که مدعیان وجود این گنج پس از اینکه 

نتوانستند ادعاى خود را ثابت کنند...
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24آذر87-24آذر95  

  آخرین 
شانس 
صادقیان!

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر 
از فروشنده ذیصالح انجام دهد.  
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معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضاى فراکسیون 
مستقل مجلس، گفت: متأسفانه امروز عزم و اراده برخى 
افراد این است که رئیس جمهور و دولت را زمینگیر کنند.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس 
جمهور در مالقات اعضاى فراکسیون مستقل مجلس 
شوراى اسالمى اظهار داشت: همواره در جلسات هیئت 
وزیران بر این موضوع تأکید مى شــود کــه باید رابطه 
صمیمانه و تعامل ســازنده اى میان قواى سه گانه و به 

ویژه دولت و مجلس وجود داشته باشد.
وى اظهار داشــت: متأســفانه امروز عزم و اراده برخى 
افراد این اســت که رئیس جمهور و دولــت را زمینگیر 

کننــد و متأســفانه وقتــى وارد فضــاى سیاســى و
 رقابت هاى جناحى مى شــویم، مصالــح ملى قربانى

 مى شود.
معاون اول رئیس جمهور الزمه حل مشکالت را اجماع 
داخلى در کشــور دانســت و گفت: دغدغه اصلى امروز 
کشور این است که براى حل مشــکالت اجماع وجود 
ندارد. البته در ســخن ادعا مى شــود که همه به دنبال 
حل مشــکالت هســتند اما علیه مدیــران اجرایى که 
سرمایه هاى کشور هستند صبح تا شب تخریب صورت 
مى گیرد  و فضایى ایجاد مى گردد که انگیزه ها براى کار 

تضعیف مى شود.

معاون ستاد کل نیروهاى مســلح درباره گمانه زنى ها 
پیرامون بازگشــت انگلیس به منطقه گفــت: از نظر ما 
نسبت به گذشته هیچ اتفاق جدیدى مشاهده نمى شود و 
بازگشت انگلیسى ها به منطقه به عنوان یک قدرت بیشتر 

به یک شوخى و طنز سال مشابهت دارد. 
به گزارش فارس، ســردار سید مســعود جزایرى اظهار 
داشــت: گاهى انگلیســى ها خودشــان را در قامت به 
اصطالح «بریتانیاى کبیر» مى بینند. این در حالى است 
که بریتانیاى کبیر سال هاست مرده است و خاکستر آن 

را هم باد برده است.
 وى در ادامه تأکید کرد: انگلیســى ها و اروپایى ها باید 

واقع نگر باشــند و تحوالت را به خوبى ببینند. مطمئن 
باشید که بصیرت افکار عمومى در منطقه دچار تغییرات 
بسیارى شده است و مردم اجازه نمى دهند انگلیسى ها 
یا سایرین بخواهند مجدداً سلطه خودشان را بر منطقه 

بازیابند.
معاون ســتاد کل نیروهاى مســلح اذعان داشت: البته 
متأســفانه ما در منطقه با برخى دولت هاى وابســته و 
ارتجاعى مواجه هستیم که زمینه ساز حضور رژیم هاى 
ســلطه در منطقه را فراهم مى کنند. ولى امروز شرایط 
مانند گذشته نیست و مردم منطقه قطعًا اجازه نخواهند 

داد حضور بیگانگان در منطقه پایدار باشد.

مدیران اجرایى را 
صبح تا شب تخریب مى کنند

بازگشت انگلیس به منطقه 
جوك سال است

تأیید اقدامات دادستان مشهد 
حجت االســالم والمســلمین على    میزان|
مظفرى رئیس کل دادگســترى خراسان رضوى در 
رابطه با لغو سخنرانى على مطهرى در مشهد اظهار 
داشــت: نهادهاى مختلفى به صورت کارشناســى 
موضوع ممانعت از سخنرانى نایب رئیس مجلس را 
در مشهد بررسى و اعالم کردند که اقدامات دادستان 

مشهد مطابق قانون بوده است. 
وى ادامه داد: افرادى در این جریان دخالت مى کردند 
و به آن قضیه اعتراض داشتند که مدعى بودند حامى 
قانون اساسى هستند و مى گفتند دادستان مشهد باید 

صبر مى کرد تا سخنرانى ایراد و فتنه اى ایجاد شود. 
رئیس کل دادگسترى خراسان رضوى گفت: مطالبى 
در این خصوص وجود دارد که به مردم اطالع رسانى 
خواهد شــد و اقدامات انجام شده در این مورد کامًال 
قانونى بوده و تصور اینکه مقامــات قضائى خالف 

قانون عمل کنند ممکن نیست. 
وى افزود: برخى با نســبت دادن نبودن آزادى بیان 
در مشهد و کشور مى خواهند با اهانت به دین، اصل 
حکومت اسالمى را زیر سئوال ببرند و افراد منتسب به 
رهبرى را مورد هجمه قرار مى دهند که البته این آرزو 

را به گور خواهند برد. 

رئیس جمهور بعدى
 آخوند و سید است!

  تابناك| حســین کنعانى مقدم دبیرکل حزب 
سبز در گفتگو با اعتماد اظهار داشت: اگر اصولگرایان 
بخواهند در انتخابات آینده پیروز شــوند، عالوه بر 
اینکه باید وحدت داشته باشند باید شخصیتی را براي 
رقابت با روحانی در نظر بگیرند که هــم بتواند آراء 
خاکستري را جذب کند؛ هم پاکدست باشد و هم بتواند 
اعتماد عمومی را جلب کند. به نظر شخص من یک 
شخصیت آخوند این وظیفه را به عهده خواهد گرفت. 
بخاطر همین هم در یکی از مصاحبه هایم گفته بودم 
که رئیس جمهور آینده یک روحانی و سید است. به 
نظر می رسد یک شخصیت آخوند که سید هم باشد، 
جزو اولویت هایی است که در انتخابات آینده مطرح 
می شود و از سمت اصولگرایان یک روحانی که سید 

است، مطرح می شود.

هر سفیهى مى فهمد تعامل با 
آمریکا منفعت ندارد

  تابناك| معــاون فرهنگى و اجتماعى ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمى و رئیس سابق سازمان 
بسیج طى سخنانى در مراسم تودیع خود گفت: اگر 
دولت معتقد به بسیج باشــد، ظرف سه تا پنج سال، 

صادرات محصوالت کشاورزى دو برابر مى شود.
سردار محمدرضا نقدى تصریح کرد: امروز هر سفیهى 
هم مى فهمد که تعامل با آمریکا نه تنها منفعت ندارد 
بلکه همه اش خسران بار است. وى ادامه داد: آقایان 
قول دادند که دو میلیارد دالر پــول ملت را از حلقوم 
آمریکا بیرون مى کشــیم اما خبردار شــدیم که 16 

میلیارد دالر هم باید به حلقومشان بریزیم.

اعتماد ملى، کاندیدا معرفى مى کند؟
  باشگاه خبرنگاران جوان| محمدجــواد 
حق شناس عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى 
در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه آیا شورایعالى 
سیاســتگذارى اصالح طلبان مأموریتى درخصوص 
معرفى نامزدهاى پیشنهادى به احزاب اصالح طلب 
داده اســت، اظهار داشــت: خیر؛ هیــچ بحثى فعًال 
نشده اســت. موضوع در شــورایعالى سیاستگذارى 
اصالح طلبان، فعًال در حال تمهید مقدمات اســت و 
احزاب اصالح طلب هم در ستادهاى انتخاباتى  خود، 

این موضوع را مورد بحث و بررسى قرار مى دهند.
وى در پاســخ به ســئوال دیگرى مبنى بر اینکه آیا 
حزب اعتماد ملى گزینه انتخاباتى خود را به شوراى 
سیاستگذارى اصالح طلبان معرفى کرده است گفت: 
خیر؛ چنین چیزى از ما خواســته نشده؛ حزب اعتماد 
ملى هم در این باره به جمع بندى مشخصى نرسیده 

است.
عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى تصریح کرد: 
موضوع معرفى گزینه در حزب بحث شده است و هنوز 

به جمع بندى نرسیده ایم.

توئیتر

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود صادقى نماینده مردم 
تهران در مجلس،  در ســخنانى در نشســت «فصل 
رویش» که به همت انجمن اســالمى دانشــجویان 
دانشگاه علوم پزشکى مشــهد برگزار شد به موضوع 
گسترش فســاد در کشــور پرداخت. خبرگزارى ایلنا 
مشروح این سخنان را پوشــش داده است که اهم آن 

را در زیر مى خوانید. 
■ این اشتباه اســت که فکر کنیم با تحمیل و با زور 
و شالق مى شــود مردم را هدایت کرد. اگر حکومت، 
آزادى افراد را به رسمیت بشناسد، افراد خودشان بهتر 
مى توانند آموزه هاى اسالمى را پیاده کنند. آن زمان ما 
دیگر با این میزان پرونده قضائى روبه رو نخواهیم بود.

■ دوستان عزیز! کدامیک از شما وقتى مشکلى برایتان 
در دستگاه قضائى ایجاد مى شود، قبل از اینکه دنبال 
وکیل بگردید، دنبال پارتى نمى گردید؟ برخى از وکال 
روى تابلویشان مى نویسند «با سابقه کار قضائى». در 
حالى که هیچ وکیلى حق تبلیغات براى خود را ندارد. 
البته ما قضات شــریفى داریم که در دستگاه قضائى 
خون دل مى خورند و خاك این دادگاه ها را خورده اند و 

بیش از همه رنج مى برند.
■ موکالن ما چشمشان همیشه به وکیل طرف مقابل 
اســت. مى گوییم ما هم بلد هســتیم. مى گویند این 
کتاب ها به درد نمى خورد. پارتــى دارى یا ندارى؟ ما 
سیستمى در دســتگاه قضائى داریم که ان شاءا... باید 

آن را حل کنیم. 

■ در دوره هشت ساله دولت قبل در یکى دو رتبه پایین 
جدول فســاد ادارى در میان کشــورهاى جهان قرار 
داشتیم و در حال حاضر که وضعیت بهتر شده و چند پله 
صعود کرده ایم و در سال 2016 از میان حدود 150 تا 
160 کشــور در رده 136 قرار داشتیم و در رتبه یک از 
100، زیر 20 قرار داریم و این درحالى است که در دوره 

اصالحات در رتبه به حدود رتبه 30 رسیده بودیم.
■ اگر اصالح زیرســاخت ها و رویکردها انجام شــد، 
مى توان امیدوار باشــیم که از این فساد لجام گسیخته 
که در تمام زوایاى دستگاه ها ریشه دوانده، نجات یابیم.
■ اگر شــوراى نگهبان به وظایف خود به شایستگى 
عمل کند و رویه خــود را اصالح کند، بخش عمده اى 
از فساد حل خواهد شــد. چراکه اگر این شورا نامزدها 
را با سختگیرى، ردصالحیت نکنند، مردم امکان هاى 
بیشــترى براى انتخاب گرى دارند و بعد از میان این 

گزینه هاى بیشتر، بهترین ها انتخاب مى شوند. 
■ از حقوقــى که از مجلس دریافت کــردم، گفتم که 
حقوقم نســبت به خدماتى که به مردم مى دهیم، زیاد 
است و به محضى که این مسئله را در یک کانال تلگرامى 
اعالم کردم، با هجمه نمایندگان همکارم روبه رو شدم.

■ از نمایندگان درخواست خواهم کرد که فیش هاى 
حقوقى مان را منتشــر کنیم. البته حقــوق نمایندگان 
متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهاى ارتباط مردمى 
در حوزه انتخابیه و دیگر مســائل در حــدود 17 تا 21 

میلیون تومان است.

  خبر آنالین| کسى چه مى داند شاید یکى از همین 
مؤتلفه اى ها که این روزها نامشــان در رسانه ها مطرح 
است در نهایت نامزد انتخابات شــده و از افراد حاضر در 
رقابت اردیبهشت باشد. سیاست است دیگر، تا کنون که 
این گونه بوده است؛ صحنه تحوالت و رخدادهاى پیش 
بینى ناپذیر. اما اینکه مؤتلفه اعالم کرده براى انتخابات 
نامزد معرفى خواهد کرد آیــا یک اتفاق غیرمترقبه و غیر 

منتظره است؟ 

بازگشت به انتخابات با نسخه نامزد حزبى
مؤتلفه از 92 تا امروز روزهاى پرفراز و نشــیبى داشــته 
است. مواجهه با دولت حســن روحانى و نسبتى که میان 
آنها و دولت جدید مى بایســت تعریف مى شــد شرایط 
بســیار متفاوتى را براى مؤتلفه اى ها در مقایسه با دیگر 
احزاب اصولگرا پدید آورد. حســاب آنها با دیگرانى مثل 
پایدارى ها، رهپویانى ها و ایثارگرانى ها تفاوت داشــت. 
رهبر معنوى آنها یعنى مرحوم حبیب ا... عســگراوالدى 
معتقد بود«حسن روحانى خیرالموجودینى بود که مردم به 
او رأى دادند، ضمن آنکه همکارى ما با او صمیمانه است.» 
اما تفکرات دیگرى هم در مؤتلفه وجود داشت که نسبت 
سیاسى با حسن روحانى را به گونه اى دیگر در ذهن داشت. 
این وضعیت البته همچنان پابرجاست و همه نگاه مساوى 

به وضعیت دوران ندارند.
اکنون اما هر چه هست همه در مؤتلفه در یک مورد اتفاق 
نظر دارند؛ «حضور در انتخابات با معرفى نامزد حزبى.» 
به همین دلیل اســت که مؤتلفه مورد توجه قرار گرفت و 
کنش هاى سیاسى اش رصد مى شود. این ماجرا از سخنان 
اســدا... بادامچیان کلید خورد. آنجا که او گفته بود«االن 
مصوبه قطعی شوراي مرکزي ما این است که مؤتلفه در 
انتخابات ریاست جمهوري یک نامزد مؤتلفه اي مستقل 

را به جامعه معرفی کند. این سیاست جدید حزب است.»

همزمان با همین اظهار نظرهاى اســدا... بادامچیان بود 
که دیگر مؤتلفه اى هاى نامدار هم سخنانى درباره نسخه 
جدید مؤتلفه مطرح کردند تا دیگر کسى شک نداشته باشد 
که در مؤتلفه همه در معرفى نامزد حزبى در انتخابات هم 
نظر هستند  چه اینکه حمیدرضا ترقى در این مورد گفته بود 
«هشت نامزد حزب مؤتلفه مشخص شدند و اسامى اعالم 
شده نیز مطرح هستند که پس از طى مرحله رد و تأیید یک 

نفر از میان آنها مشخص مى شود.»
حاال بهترین فرصت براى گمانــه زنى در مورد مصادیق 
مؤتلفه براى رســانه ها پدید آمده بــود. مؤتلفه اى هاى 
نام آشــنا یک به یک در صف نامزدهــاى احتمالى قرار

 مى گرفتند. در خبرى در این مورد حتى خبرگزارى فارس از 
افرادى همچون میرسلیم، آل اسحاق و بادامچیان به عنوان 
نامزدهاى احتمالى حزب مؤتلفه نام برد. این گمانه زنى ها 
ادامه داشت تا اینکه در جدیدترین تحول یک رسانه اصالح 
طلب یک خبر مهم در این مورد مخابره کرد. اعتماد در این 
مورد نوشت: «با وجود اینکه شنیده هاي خبري حاکی از 
آن بود که اسدا... بادامچیان کاندیداي نهایی حزب مؤتلفه 
براي انتخابات 96 خواهد بود اما به نظر می رسد به احتمال 
زیاد مصطفی میرسلیم از سوي حزب مؤتلفه اسالمی به 
عنوان کاندیداي این حزب به اصولگرایان معرفی خواهد 
شد. هرچند به گفته بادامچیان باید صبر کرد و دید از فینال 
میرسلیم و بادامچیان کدامیک به عنوان کاندیداي نهایی 

این حزب خواهند بود.»

نامزد پنهان کیست؟
اما آیا این تصمیم نهایى مؤتلفــه بود؛یا یک نفر از داخل 
حزب این خبر را در اختیار رسانه ها قرار داده تا بازخوردهاى 
رسانه اى آن سنجیده شود؟ سئوال هایى از این جنس در 
فضاى تحلیل و گمانه، زیاد مطرح شده اما مؤتلفه اى ها به 

صورت رسمى واکنش دیگرى داشته اند.

محمدنبى حبیبى دبیر کل حــزب در اظهار نظرى خبر 
انتخاب نهایى نامزد مؤتلفه را شایعه دانسته و گفته «عالوه 
بر آقاى بادامچیان و آقاى میرسلیم اشخاص دیگرى نیز 
مطرح هستند ولى نامزد نهایى حزب مؤتلفه اسالمى در 

آینده  نزدیک معرفى خواهد شد.»
واقعیت این است که مؤتلفه اى ها اکنون سازمان مدارتر از 
سایر تشکل هاى اصولگرا و البته پیش روتر از اکثر آنها وارد 
رقابت ریاست جمهورى شده اند. آنها روزهاى شلوغى را 
در دفتر مرکزى شــان پشت ســر مى گذارند. هر روز بر 
تعداد گعده ها و جلسات محرمانه در این ساختمان افزوده 
مى شود و آنچنانکه منابع درونى این حزب روایت مى کنند 

همین روزها باید منتظر معرفى نامزد نهایى آنها باشیم.
این وســط اما یک نکته مهم و تعیین کننده وجود دارد. 
برخى مى گویند مطرح شدن نام هایى همچون بادامچیان 
و میرســلیم تنها یک تاکتیک حزبى براى نسوختن نام 
نامزد اصلى این حزب است. امرى که به کنایه و شوخى از 
سوى برخى چهره هاى این تشکل هم مطرح شده است. 
مى گویند مؤتلفه اى ها بنا دارند یک چهره تازه و جوان تر 
را راهى انتخابات کنند. استناد آنها براى این ادعا سخنانى 
است که هم در بیانیه و هم در برخى اظهارات چهره هاى 

مؤتلفه در مورد جوانگرایى مطرح مى شود .
مى گویند مؤتلفه اى ها این بار آمــده اند تا در انتخابات 

بمانند نه اینکه باز با همان مدل سال 92 مواجه شوند. 
همینجاست که باید بپرســیم: «آیا نامزد مؤتلفه کسى 
غیر از افرادى اســت که تاکنون نامشــان مطرح شده 
اســت؟ یا اینکه واقعًا باید از میان میرسلیم و بادامچیان 
منتظر معرفى مصداق نهایى باشــیم.» هرچه هســت 
به نظر مى رســد براى رســیدن به پاســخ این سئوال 
زمان زیادى در انتظار نخواهیم مانــد؛ همین روزها نام 
کاندیداى نهایى را خواهیم شــنید ؛ شاید که شگفت زده

 شویم.

پس از گره خوردن روند تولید آخرین اثر سینمایى مسعود 
کیمیایى، برخى اشخاص براى وســاطت میان منصور 
لشــکرى قوچانى تهیه کننده «قاتل اهلى» و کیمیایى 
بسیج شده اند اما گره این فیلم سینمایى باز نشده و به نظر 
مى رسد، تهیه کننده این فیلم سینمایى مى خواهد بدون 
لحاظ کردن مالحظات کیمیایى، نسخه اى از فیلم را به 

دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارائه دهد.
به گزارش تابناك، لشکرى قوچانى سابقه آنچنان طوالنى 
در سینماى ایران ندارد؛ اما معموًال انتخاب هاى درستى 
داشته و عمده فیلم هایى که او در مقام سرمایه گذار و تهیه 
کننده در آن حضور داشته نظیر «خط ویژه»، «کوچه بى 
نام» و «عصر یخبندان»، نسبتاً موفق بوده است؛ بنابراین 
تصور مى شد قرار گرفتن این تهیه کننده در کنار کیمیایى 
بتواند کیفیت فیلمسازى این کارگردان پرسابقه سینماى 
ایران را بهبود بخشد، ولى کیمیایى به جنسى از کار عادت 
کرده بود که در نهایت منجر به ایجاد تنش میان این دو شد.
طرح درخواست ضبط سکانس هایى که در سناریو وجود 
نداشت، پس از پایان فیلمبردارى و مشخص شدن اینکه 
عمده این سکانس ها در راســتاى پررنگ کردن کاراکتر 
پوالد کیمیایى در این فیلم سینمایى مى تواند باشد، این 
اختالفات را به اوج رســاند، تا آنجا که کیمیایى مراحل 
پس از تولید را به ضبط این سکانس ها موکول کرد و در 
نهایت لشکرى قوچانى رأسًا بر روند صداگذارى و تدوین 

فیلم نظارت کرد.
 حاال تدوین فیلم «قاتل اهلى» توسط بهرام دهقانى تمام 
شده و اکنون روند ساخت موسیقى متن این فیلم سینمایى 
نیز ادامه دارد و مسعود کیمیایى که عمًال در این روند نقشى 
ندارد، از لشکرى قوچانى به شــوراى داورى خانه سینما 
شکایت برده اســت.  البته پیش از این شکایت، اشخاص 
متعددى تالش کردند تا براى برقرارى صلح میان تهیه 
کننده و کارگردان این فیلم ســینمایى بکوشند ولى در 
این زمینه موفق نشــدند و بعید به نظر مى رسد طرفین از 
موضعشان کوتاه بیایند. در این شرایط که گفته مى شود 
در محافل خصوصى ادبیات طرفین با لحنى آتشــین در 
این تقابل همراه شده، منصور لشکرى قوچانى تهیه کننده 
«قاتل اهلى» که عمًال مالکیت این فیلم سینمایى را در 
اختیار دارد، بر حضور فیلمش در سى و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر  تأکید دارد. این مسئله که طبیعتاً حق قانونى هر 
تهیه کننده اى است، اوضاع را بغرنج تر از قبل ساخته، چون 
طبیعتاً کیمیایى مخالف نمایش فیلمى است که بر مراحل 
پس از تولیدش نظارت نداشته و حتى اعتقاد دارد این فیلم 

ناقص است.
به نظر مى رســد، کیمیایــى همه تالش خــود را براى 
جلوگیرى از حضور «قاتل اهلى» با ساختار فعلى در سى 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر به کار ببندد و بعید نیست در 

این زمینه موفق باشد.

نامزد پنهان مؤتلفه براى انتخابات96 

تدبیر جدید «السابقون»
محمود صادقى این بار در مشهد سخنرانى کرد:

کدامیک از شما قبل از اینکه دنبال وکیل بگردید، دنبال پارتى نمى گردید؟

مورد عجیب «قاتل اهلى» 

جواد احمدى پور که 23 ســال پیش باز پرس فاضل خــداداد و برخى از 
رفقایش بود هنوز کوچک ترین جزئیات این پرونده را به خاطر دارد؛ او که 
بعد از این همه سال همچنان معتقد است اعدام فاضل، عادالنه بوده ولى در 
لفافه مى گوید شاید اگر این پرونده در زمان دیگرى مطرح مى شد،  سرانجام 
خداداد به اعدام نمى کشید.  او بعد از سال ها حاضر شده درباره پرونده فاضل 

خداداد با خبرگزارى تسنیم صحبت کند.
مهمترین پرونده اى که در دست داشتید، پرونده 

فاضل خداداد بود؟
کل پرونده دو صفحه بود؛ یک نامه اى بود که یکــى از کارمندان بانک 
صادرات به آقاى ناطق نورى رئیس وقت مجلس شوراى اسالمى نوشته 
و اعالم کرده بود که به عنوان بازرس شــعبه تجریش بانک صادرات را 
بازرسى کرده و متوجه شده شخصى به نام فاضل خداداد هزار و 230 میلیارد 

ریال اختالس کرده است. آقاى ناطق نورى هم پیرو این نامه، نامه اى به 
دادستانى ارسال کرده بود.

 اولین کارى که کردید چه بود؟
تحقیقات را شــروع کردم و آن کارمندى که نامه را نوشــته بود احضار و 
تحقیقات الزم را از او انجام دادم. این بود که ما شروع به رسیدگى کردیم تا 
اینکه جلسه اى در کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى گذاشتند 
که  من به عنوان بازپرس پرونده و محسن رفیقدوست حضور داشتیم. در 
جلسه کمیسیون اصل 90 محسن رفیقدوست گفت که چون این فرد را 

 مى شناسد، قول مى دهد او را بیاورد و تحویل بدهد.
 پس فاضل خداداد با وعده امان رفیقدوســت به 

ایران مى آید.
فاضل خداداد ایران بود و اصًال خارج نرفته بود یا اگر هم رفته بود، برگشته 
بود. فاضل خداداد را بازداشت موقت کردیم 17 روز مانده بود که دادسراها 
با دســتور آیت ا... یزدى منحل شــود که پرونده را تکمیل و براى فاضل 
خداداد قرار مجرمیت صادر کردم و سپس کیفرخواست صادر شد و پرونده 

به دادگاه رفت.
 اقدامات فاضل خداداد شبکه اى بود؟

چند نفر دیگر هم از جمله شوهر خواهر فاضل خداداد در این مسئله دخالت 
داشتند.

 یک نقل قولى در رسانه ها از آقاى صالح نیکبخت 
که آن موقع وکیل مدافــع بانک صادرات بود وجود 
دارد که مى گوید معرف فاضل خــداداد( مرتضى 
رفیقدوست) در بازپرسى مدعى مى شود هیچ سمتى 
در این قضیه نداشتم و اختالس به شکل غیرباندى 
و غیرگروهى بوده و بازپرس هم با یک قرار سبک، 

مرتضى رفیقدوست را آزاد مى کند. فاضل خداداد 
در آن بانک دسته چک نداشت و از دسته چک خانم 
زهرا محتشمى همسر مرتضى رفیقدوست استفاده 
کرده بود. همسر خانم رفیقدوســت که با فاضل 
خداداد آشنایى نداشته و مرتضى رفیقدوست دسته 

چک خانمش را در اختیار خداداد قرار داده بود.
خود مرتضى رفیقدوست هم به همین صورت تا مبلغ 30 میلیارد تومان اقدام 
کرده و تمام پول را پرداخت کرده بود؛ یعنى وقتى پرونده تشکیل شده بود، 
حتى سودش را داده بود. تنها بازپرس پرونده مى فهمد چه کسى چه کرده 
یا نکرده است. مرتضى رفیقدوست و فاضل خداداد از دوران کودکى با هم 
رفیق بودند و دسته چک همسرش را در اختیار فاضل قرار داده بود و خودش 
هم 30 میلیارد گرفته بود ولى پس داده بود. حتى به یاد دارم که سودش را 
هم داده بود و این مسئله در نظریه کارشناس پرونده هم وجود داشت. وقتى 
بدهکارى نداشته باشد، بازداشت موقت نمى شود. علت اینکه فاضل خداداد 

بازداشت موقت شد، بدهى چهار میلیاردى بود.
 یک نقل قولى هم از آقاى محسن رفیقدوست وجود 
دارد که مى گوید علت اعدام فاضل خداداد، اختالس 

یا مسائل اقتصادى نبود.
آقاى محسنى اژه اى هم به من گفت. گفت آنجا مسائل اخالقى کشف شد 
که ما نخواستیم وارد شویم و خداى نکرده زندگى افراد متالشى شود. از 
نظر اخالقى حرف هاى زیادى دنبال فاضل خداداد بود. مجرد هم بود و فکر 

مى کنم مسائل اخالقى در اعدامش خیلى تأثیر داشت.
 به مسائل اخالقى رسیدگى شد که مى فرمایید در 

اعدامش تأثیر داشت؟
خیر رسیدگى نشــد. اصًال باز نشد و شــکایتى هم نشــده بود اما علم 

قاضى به این نتیجه رسیده بود که مسائل اخالقى وجود دارد.
 پس این حرف آقاى رفیقدوست درست است که 
مى گوید به آقاى اژه اى گفتم کاش به مردم بگوید 
که علت واقعى اعدام فاضل خداداد چیست و بخاطر 

مسائل اقتصادى و اختالس اعدام نمى شود؟
دیگر بعد از آن در جریان نبــودم. البته فاضل خداداد در بحث مســائل 
اقتصــادى مرتکب جرم شــده بود مــردم هــم آن موقع بــه پرونده 
فاضل خــداداد، پرونــده «1، 2، 3» مى گفتنــد؛ یعنــى 123 میلیارد. 
جّو یک طورى بود کــه قابل ارفاق نبود زیرا تازه جنگ تمام شــده بود و 
آن موقع هم میلیارد واقعًا ارزش داشــت. در این پرونده کارمند و رئیس 
بانک هم دستگیر و مجازات شــدند. مجید تهرانى شوهر خواهر فاضل 
خداداد هم دســتگیر و مجازات شــد و رفیقدوســت هم به ابد محکوم

 شد.

 زوایایى از جنجالى ترین پرونده مالى دهه70

فاضل خداداد بخاطر مسائل اخالقى اعدام شد؟
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رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه فاصله 
ازدواج و طالق به سه سال رســیده است، گفت: در هر 

ساعت 19 طالق در کشور ثبت مى شود.
به گــزارش مهر، ســلمان خــدادادى در همایش ملى 
سیاســتگذارى اجتماعى در حوزه خانواده، با اشــاره به 
لزوم برنامه ریزى دقیــق اجتماعى، افزود: نخبگان باید 
در تدوین قانونگذارى ها در حــوزه خانواده به نکته هاى 

اساسى بپردازند. 
وى ادامه داد: در حال حاضر به ازاى هر ساعت 19 طالق 
در کشور رخ مى دهد، باید در این زمینه برنامه ریزى هاى 

درستى کرد. 
خدادادى گفت: براساس آمار سال 90 حدود دو میلیون 

و 553 هزار زن سرپرســت خانوار داریم که این آمار در 
مقایسه با سال 85 و در مدت پنج ساله بسیار تکان دهنده 
است، چراکه در سال 85 حدود یک میلیون و 664 هزار 

زن سرپرست خانوار داشته ایم. 
وى ادامه داد: امروز شاهد افزایش طالق، افزایش سن 
ازدواج و کاهش ســن بین  ازدواج و طالق هستیم. قبًال 
فاصله ازدواج و طالق پنج تا هفت سال بود، اکنون سه تا 

پنج سال تعریف شده، که این نگران کننده است. 
رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس افــزود: ما اکنون 
مشــکل کمبود قانون نداریم، اگر همین سیاست هاى 
ابالغى رهبرى به خوبى تقسیم کار شــود، بسیارى از 

مشکالت حل مى شود. 

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه به طور میانگین 
70 درصد صنایع غذایى کشــور کار برچســب گذارى 
محصوالتشــان را انجام داده اند،  گفــت: در عین حال 
معتقدم ســایر صنایع نیز این کار را انجام مى دهند، چرا 

که به نفعشان است.
رســول دیناروند در گفتگو با ایسنا،  درباره ضرب االجلى 
که براى برچسب گذارى محصوالت غذایى لحاظ شده 
و قرار بود تا شــهریور ماه تمام صنایع غذایى کشور این 
برچسب گذارى را انجام دهند، اظهار داشت: البته تا این 
زمان همه صنایع کار برچســب گذارى را انجام نداده اند 
و به همین دلیــل آنهایى که به ایــن کار اقدام نکردند، 
کارهایشان براى دریافت پروانه جدید و ورود محصوالت 

جدید به بــازار در معاونت هاى غــذا و دارو گیر کرده و 
مشکل دارند.

وى افزود: البته به طور کلى تاکنون حدود ســه چهارم از 
صنایع، برچسب گذارى را انجام داده اند. به طورى که در 

برخى استان ها وضعیت بسیار مناسب است. 
دیناروند با بیان اینکه به طور میانگین در کشور 70 درصد 
محصوالت غذایى برچسب گذارى شده اند،گفت: البته 
درست است که در حال حاضر باید کار برچسب گذارى 
به صورت 100 درصدى انجام مى شــد اما واقعیت این 
است که در این شرایط اقتصادى نامطلوب کشور همین 
که صنعت این موضوع را پذیرفته و بسته بندى هایش را 

اصالح کرده، بسیار خوب است.

نصب چراغ راهنما روى
 70 درصد محصوالت غذایى

فاصله ازدواج و طالق 
3 سال شد!

اعتیاد در دانش آموزان 
رؤیا قدوسى جامعه شناس گفت: پیاده سازى رویکرد 
اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر، جمعى و گروهى 
است؛ نهادهاى مختلف هر کدام برنامه اى را به صورت 
جداگانه اعمال مى کنند که این امر مى تواند باعث به 
نتیجه نرسیدن در رابطه با پیشگیرى از اعتیاد و حتى 

درمان آن شود.
وى اظهار داشت: برخى از گزارش ها حاکى است که 
سن اعتیاد کاهش یافته و از آنجایى که دانش آموزان 
در سنى هستند که بیشترین تأثیر را از گروه همساالن 
خود مى پذیرنــد، قرار گرفتن آنهــا در معرض خطر 

اعتیاد، اهمیت بیشترى پیدا مى کند.

خرید نقش تا بازیگرى 
یک بازیگر پیشکسوت با تأکید بر اشتباه بودن روند 
حال حاضر فروختن نقش هــا تصریح کرد: من 50 
ســال در بازیگرى بودم و االن به فراموشى سپرده 
شده ام. اینها مى خواهند با خرید نقش و سوءاستفاده 
از معروفیت، کاله مردم را بردارند. وقتى همه چیز به 
این سمت مى رود، مسلم اســت که امثال من بیکار 

مى مانند. 
کاظم افرندنیا ادامه داد: متأســفانه چند وقتى است 
که در سینما عادت خطرناکى باب شده و آن خریدن 
نقش هاست. چند وقت پیش با کارگردانى براى حضور 
در فیلمش صحبت کردم و او گفت که در فیلمنامه اش 
نقشى براى سن و سال من نیست. اما بعدها فهمیدم 
اتفاقاً نقشى مناسب من بوده اما به مبلغ دو سه میلیون 

فروخته شده است.

افزایش طالق عاطفى 
مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: برخى والدین 
بدون نیت و از روى ناآگاهى دســت به کودك آزارى 

مى زنند.
خســرو ســاکى با بیان اینکــه  کــودکان مهارت 
خودمراقبتى را باید از والدین بیاموزند، تصریح کرد: 
متأسفانه امروز طالق عاطفى بیشتر از طالق رسمى 
شده که این عامل باعث بروز مشکالتى در فرزندان 

خانواده مى شود.
این مسئول گفت: والدین باید به فرزندان خود توجه 
کنند و زمینه عزت نفس و اعتماد بــه خود را در آنها 
افزایش دهند و آنان را از عوامل استرس زا دورکنند تا 

فرزند سالمى به جامعه تحویل دهند.

احتمال تشکیل 2 استان جدید 
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراى شهر 
تهران اظهار داشــت: این احتمال وجود دارد که دو 

استان جدید در اطراف پایتخت تشکیل شود.
احمد دنیا مالى با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که 
جمعیت حاضر در برخى از نقاط شهر تهران درخواست 
تبدیل شدن به شهر را ارائه دهند تصریح کرد: با قوانینى 
که اکنون وجود دارد این امکان هســت که دو استان 
دیگر در کنار تهران تشکیل شــده و ساکنان جنوب 
شــرق و همچنین جنوب غرب پایتخت در خواست 

تبدیل شدن به شهرى جدید را ارائه کنند. 

نجات بزرگ ترین غار 
دست ساز جهان 

مرمت غیراصولى غار سنگ شکنان جهرم به عنوان 
بزرگ ترین غار دست ساز جهان ، متوقف شد.

احمد شامل باستان شناس و کارشناس اداره میراث 
فرهنگى جهرم ضمن انتقاد از نحوه مرمت غار سنگ 
اشــکن جهرم، بزرگ ترین غار دست ساز دنیا گفت: 
مرمت غار به شکل فعلى جلوه بصرى آن را به خطر 

مى اندازد. 
شامل، نبود مطالعه و کار کارشناسى را علت این  مرمت 
غیر اصولى عنــوان کرد و افزود: اســتفاده از مصالح 

ساختمانى و بتن ، هویت غار را از بین مى برد. 
صحرائیان فرمانــدار ویژه جهرم نیــز از اختصاص 
400 میلیون تومان اعتبار بــراى مرمت اصولى این 
غار خبرداد و گفت: طرح مقاوم ســازى ستون هاى 
غار با طراحى هاى علمى و کارشناســى شده انجام 

خواهد شد. 
غار سنگ شــکنان جهرم به عنوان بزرگ ترین غار 

دست ساز جهان مطرح است.   

چرك نویس

با انتشار خبر «گنج فاروق» در فضاى مجازى و انتشار آن 
در سطحى گسترده، بحث ها و حرف و نقل هاى زیادى 
در این زمینه مطرح شدند، هرچند از همان ابتدا سازمان 
میراث فرهنگى به عنوان متولى این قضیه، پس از بررسى 
کامل، احتمال وجود آن را رد کرد و حتى پس از گذشت 
حدود ده روز اعالم شد که مدعیان وجود این گنج پس از 
اینکه نتوانستند ادعاى خود را ثابت کنند، تحویل قانون 
داده شدند اما با وجود انتشار اخبار مختلف در رسانه ها و 
مطرح کردن قاعده هاى منطقى و علمى براى رد وجود 
چنین گنجى در روســتاى فاروق شهرستان مرودشت؛ 
بازهم هنوز عده اى هستند که معتقدند این «گنج» وجود 

دارد و در حال یغماست.
به گزارش ایسنا، سرهنگ آیت ا... عیدى پور فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگى استان فارس که همراه 
با دو مدعى وجود چنین محوطه اى تاریخى منطقه  فاروق 
را بررسى کرده اســت مى گوید: براساس صحبت هاى 
مدعیان این شایعه، ده ســال پیش دو کارگر – مدعیان 
شایعه- از یک پیرمرد 80 ساله نقل قول هایى را شنیدند 
و هنوز این حرف ها در ذهنشان بود و با مطرح کردن آنها 

باعث بروز این شایعه شدند.
وى با اشاره به اینکه براى نخســتین بار در سوم آذرماه، 
این دو مدعى همراه با مســئوالن یگان حفاظت میراث 
فرهنگى و کارشناســان به منطقه اى که مدعى بودند 
«سایت تاریخى» اســت رفته و همه منطقه را بررسى 
کرده اند اما هر دو مدعى استرس زیادى داشتند و یکى 
از آنها وضعیت آشفته  و تعادل عادى نداشت، حتى آن دو 
در بررسى نخست موفق به پیدا کردن منطقه و به دست 

آوردن چیزى که ادعایش را داشتند، نشدند.
او با اشاره به صحبت هاى مطرح شده از سوى یکى از دو 
مدعِى وجود چنین سایت تاریخى مبنى بر اینکه وى اهل 
دعانویسى نیز بوده اســت، ادامه مى دهد: در مرحله دوم 
بررسى منطقه، یعنى روز یک شــنبه 21 آذر، تعدادى از 
مسئوالن میراث فرهنگى شهرســتان به همراه نیروى 
اطالعات با افراد مدعى به منطقه رفتند، اما هیچ نتیجه اى 

گرفته نشــد و اینکه این بحث ها توهمات ذهنى این دو 
مدعى است، مسجل شد.

ســرهنگ عیدى پور در مورد اظهــار نظرهاى مختلف 
مخاطبان خبرهاى این شــایعه که هنوز معتقدند چنین 

«گنج یا سایتى تاریخى» وجود دارد و احتماالتى که براى 
خروج آنها از کشور مطرح مى شود، توضیح مى دهد: بعید 
مى دانم که دست هایى در این زمینه پشت پرده باشد که 
بخواهد قضایا را به صورت دیگرى رهبرى کند یا آثارى را 

از کشور خارج کنند، معتقدم این موارد نیست، چون پس 
از انجام بررسى هاى کامل و به دست آوردن اطالعات از 
منطقه، هیچکدام از آثار سطح االرضى توسط اشخاص 
مدعى پیدا نشدند و آنها هرچه تالش کردند نقطه اى را 

که مدعى وجودش بودند، به ما نشان دهند، نتوانستند. ما 
حتى یک غار کوچک را در آن منطقه ندیدیم.

وى اضافه مى کند: به نظر مى رسد این اقدامات فقط در 
راستاى ایجاد یک فرصت براى فریب افراد ساده لوح بوده، 
تا آن افراد سودجو با وارد کردن اجناس تقلبى خود به بازار 

بتوانند به راحتى آنها را خرید و فروش کنند.
فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگى و 
گردشگرى استان فارس اظهار داشت: پس از به دست 
نیامدن هیچ نشــانى از ادعاهاى مطرح شــده و انتشار 
گســترده این مطالب جعلى در سطح کشور و در فضاى 
مجازى؛ مدعیان با شکایت اداره  میراث فرهنگى استان 
فارس و با طرح دعوى نشــر اکاذیب و تشویش اذهان 

عمومى، تحت دستور مقام قضائى، بازداشت شدند. 

دبیر کمیته کشورى 
بر  نظــارت 
اجراى برنامه 
ى  د هبــر ا ر
کنتــرل ایدز 

گفت: هم اینک 17 
درصــد از مبتالیان به ویروس 

HIV را در ســطح کشــور زنان تشکیل 
مى دهند.

هنگامه نامدارى تبار اظهار داشــت: 
ابتال به ویروس HIV در بین زنان 

طى سال هاى گذشته در سطح 
کشور افزایش یافته است. 

وى همچنین به روند رو به رشد 
انتقال این ویروس از طریق جنسى 

اشــاره و بیان کرد: هم اکنون راه جنســى 
18 درصد از موارد انتقالHIV را در کشــور تشکیل 

مى دهد که در سال هاى اخیر رشــد فزاینده اى داشته 
است. 

کارشناس مسئول پایش و ارزشــیابى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى ادامه داد: این در حالى است 
که موارد جدید انتقال ویروس از طریق جنسى در کشور 
40 درصد گزارش شده اســت. وى افزود: هم اکنون 75 
تا 80 هزار نفر مبتال به ویروس  HIVدر ســطح کشور 
پیش بینى مى شود که 32 هزار نفر از این تعداد تاکنون 

شناسایى شده اند. 
نامدارى تبار، کنترل از طریق جنسى و شناسایى تمامى 

موارد ابتال به ویــروس HIV را از محورهاى اصلى 
چهارمین برنامه راهبرد کنترل ایدز در کشور عنوان کرد. 
وى اظهار داشت: اکنون اعتیاد تزریقى عامل 78 درصد 
انتقال ویروس عامل بیمارى ایدز در کشور است و پس 
از آن انتقال از طریق جنســى که روند رو به رشدى دارد 
بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. دبیر کمیته 
کشــورى نظارت بر اجراى برنامه راهبردى کنترل ایدز 
ادامه داد: انتقال ویروس از مادر و به کودك یک درصد و 
انتقال از طریق فرآورده هاى خونى و موارد ناشناخته نیز 
درصد اندکى را شامل مى شود. وى گفت: از سال 1385 
هیچ موردى از انتقال ویروس HIV به وسیله فرآ ورده هاى 

خونى در ایران شناخته نشده است. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتى  گفت: گردش مالى 
کل قاچاق ساالنه 15 میلیارد دالر است.

به گزارش مهر، علیرضا جمشیدى در حاشیه همایش 
ارتقــاى ســالمت ادارى و مقابله با فســاد در جمع 
خبرنــگاران در خصوص مبادى قاچــاق کاال، اظهار 
داشت: قاچاق از کشورهاى مختلف صورت مى گیرد 
اما اینکه از چه مبادى وارد مى شود متأسفانه از مبادى 

رسمى هم وارد مى شود.

وى در ادامه افــزود: بخش فرودگاهى و مســافرى، 
گمرك، کوله برها، ته لنجى ها اینها همه بخشــى از 
مبادى ورود کاالى قاچاق است البته وضعیت مبارزه با 
قاچاق کاال بهتر شده اما باز هم نسبت به حجمى که 

وارد مى شود خیلى اتفاق خوبى نیافتاده است.
جمشــیدى در خصوص گردش مالى ناشى از قاچاق 
گفت: گردش مالى کل قاچاق ساالنه 15 میلیارد دالر 
است و گردش مالى قاچاق دارو1/5میلیارد دالر است.

اخیراً معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
به وقوع قاچاق خاك در کشور اشاره کرد و نسبت به تداوم 
آن هشدار داد. در این باره مسعود منصور معاون حفاظت 
و امور اراضى سازمان جنگل ها، در گفتگو با ایسنا تأکید 
کرد: قانونگذار صدور هر گونه خاك کشاورزى، مرتعى و 
نباتى را به خارج از کشور ممنوع کرده است. این خاك ها 
نباید به خارج از ایران منتقل شوند و انتقال این خاك ها به 

هر طریق و ترتیبى، تخلف محسوب مى شود.
وى افزود: اگر در اراضى کشاورزى برداشت خاك صورت 
گیرد از دو جهت جرم تلقى مى شــود چون ضمن تغییر 
کاربرى اراضى، برداشت خاك هم صورت گرفته است، 
بنابراین برداشت خاك در این اراضى، حتى اگر به منظور 
صادرات نیز نباشد و با هدف مصرف داخلى و انتقال آن در 

درون کشور  انجام شود، چون تغییر کاربرى صورت گرفته 
تخلف محسوب مى شود، که این موضوع در حوزه وظایف 

سازمان امور اراضى جهاد کشاورزى است.
وى با اشاره به اینکه خاك یک عنصر حیاتى است و جدا 
از مباحث قانونى و حقوقى به لحاظ فرهنگى نیز براى ما 
قداستى دارد، گفت: صادر کردن خاك حاصلخیز کشور 
با هیچ منطقى مجاز شمرده نمى شود. خواهش مى کنم 
همه دستگاه ها حساسیت هاى الزم را داشته باشند و همه 
بخش هاى درگیر موضوع شامل محیط زیست، وزارت 
جهاد کشاورزى، وزارت صنعت و معدن، گمرك و مرزبانى 
دور هم نشسته و در مورد این مسئله آسیب شناسى کنند 
که اگر قاچاق خاك در کشور اتفاق مى افتد زودتر آسیب 

شناسى و با آن مقابله شود.

... مــکارم شــیرازى در دیــدار اعضــاى  آیــت ا
کمیســیون فرهنگــى مجلــس و در پاســخ بــه 
اســتفتاى عضو هیئت رئیســه کمیســیون، فتوایى 
دربــاره ازدواج دختــران در ســنین پاییــن صــادر 

کرد.
به گزارش ایســنا، ســیده فاطمه ذوالقدر در حاشــیه 
دیدار اعضاى کمیســیون فرهنگى مجلــس با آیت ا... 
مکارم شــیرازى، دربــاره ازدواج دختران در ســنین 
پایین ســئوال کرد و گفت:  در حال حاضر طبق قانون 
ازدواج دختران از ســن 13 ســال به بــاال امکانپذیر 
اســت. تبصــره اى در قانون وجــود دارد کــه با اذن 
ولى، امــکان ازدواج دختران زیر 13 ســال هم وجود 
دارد؛ این در حالى اســت کــه ما 42 هــزار ازدواج زیر 
سن 13 ســال داریم و این مشــکالت زیادى را ایجاد

 مى کند.
آیــت ا... مــکارم شــیرازى در پاســخ به اســتفتاى 
عضــو کمیســیون فرهنگى گفــت:  من از نظــر فتوا 
این اجــازه را نــداده و نمى دهــم. ممکن اســت در 
گذشــته چنین چیزى جایز بــوده  اما اکنــون بخاطر 
مفاســدى که دارد تا زمانــى که دختر بــه بلوغ عقلى 

نرســد و قدرت تصمیم گیرى نداشــته باشــد، اجازه 
ازدواج نــدارد و حکــم باطل بودن چنیــن ازدواجى را

 مى دهم.

ابعاد جدید از ماجراى «گنج فاروق»

پاى نقل قول 10سال پیش پیرمرد وسط است! 

 HIV17 درصد از مبتالیان به ویروس
زن هستند

1/5میلیارد دالر گردش مالى قاچاق دارو در ایران

صادرات خاك ممنوع است

رئیس ســازمان پزشــکى قانونى اســتان تهران 
آمار جانباختــگان برخورد دو قطار در ســمنان را 
همان 43 نفــر و حادثه حله را 57 نفــر عنوان کرد 
و گفت: آزمایش DNA شــش نفر که ادعا داشتند 
از خانواده جانباختگان هســتند با نمونه ها تطبیق

 نداشت.
احمد شجاعى در جمع خبرنگاران آمار جانباختگان 
برخورد دو قطــار را همــان 43 نفر عنــوان کرد 
و افزود: راه آهن صحت آمــار جانباختگان را باید 
بررســى کند و این ادعاها ربطى به پزشکى قانونى 
ندارد. وى گفــت: هیچگونه شناســایى جدیدى 
از جانباختــگان دو حادثه قطار مســافربرى و حله 

نداشته ایم.
شجاعى اظهار داشت: همه قطعات و پیکرهاى این 
دو حادثه که به پزشکى قانونى ارجاع شده بود مورد 

برسى دقیق قرار گرفت و تشخیص هویت شدند.
وى دربــاره اعــالم مفقــودى نیــز گفــت: 
و  شناســایى  قانونــى  پزشــکى  وظیفــه 
تشــخیص هویت هایى اســت که ارجــاع داده 

مى شود.
شجاعى در خصوص شــش نفر از افرادى که ادعا 
کرده اند از بســتگان جانباختگان قطار مسافربرى 
هســتند، گفت: از اینها آزمایش DNA گرفته شده 
اما نمونه ها با هیچ کدام از پیکرها تطبیق نداشــته

 است.

فتواى آیت ا... مکارم شیرازى درباره 
ازدواج دختران در سنین پایین

جانباختگان قطار 
همان 43 نفر هستند

ورى

7ک 17
الیان به ویروس 

طح کشــور زنان تشکیل 

داشــت:  ى تبار اظهار
VسHIV در بین زنان
 گذشته در سطح

افته است. 
ه روند رو به رشد

وس از طریق جنسى 
هم اکنون راه جنســى  کرد:

کشــور تشکیل در نتقالHIVرا اارد
از محورهاى اصلى Vموارد ابتال به ویــروسHIV را
چهارمینبرنامه راهبرد کنترلایدز درکشور عنوان کرد.

,,

براساس صحبت هاى 
مدعیان این شایعه، ده 
سال پیش دو کارگر 
– مدعیان شایعه- از 
یک پیرمرد 80 ساله 
نقل قول هایى را 
شنیدند و هنوز این 
حرف ها در ذهنشان 
بود و با مطرح کردن 
آنها باعث بروز این 
شایعه شدند
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یادواره آیت ا... مظاهرى

معرفى الگوهاى ارزشمند
برترین روش آموزشى

رئیس دفتر شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه اصفهان 
گفت: آیت ا... مظاهرى ملجأ همه سـالیق سیاسـى 
است و هر اندیشـه اى، ایشان را یک پناهگاه مطمئن 

براى خود مى داند.
حجت االسـالم والمسـلمین محمدرضا صالحیان با 
بیان اینکه برگزارى نکوداشت علماى بزرگ بر اساس 
دستور قرآنى است، افزود: همانگونه که موعظه، پند 
و انـدرز از ابزارهاى تربیتى اسـت معرفـى الگوهاى 
ارزشـمند نیز از برترین روش هاى آموزشى و بهترین 

راه تأمین غذاى روح بلند و الهى انسان است.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا رهبر معظم 
انقالب  بـه این مناسـبت پیامى صـادر خواهند کرد، 
افزود: به طور معمول براى نکوداشـت افرادى که در 
قید حیات هستند پیامى صادر نمى شود اما رهبر معظم 
انقالب براى ورود ایشان به اصفهان در 21 سال پیش 

پیامى صادر کردند که این امر یک استثنا بود.

پوشش زنده مراسم 
کنگره آیت ا...مظاهرى 

علیرضـا حسـینى قائم مقـام صـدا و سـیماى مرکز 
اصفهان با بیان اینکه صدا و سـیماى مرکز اصفهان 
تهیـه یـک مسـتند دربـاره آیـت ا... مظاهـرى را به 
تهیه کنندگى رسول هنرمند در دسـتور کار خود قرار 
داده است، اظهار داشت: این کنگره از صدا و سیماى 
مرکـز اصفهان به صـورت زنده پخش مى شـود و در 
حال رایزنى براى پوشش این مراسم توسط دو شبکه 

ملى هستیم.
گفتنـى اسـت کنگـره آیت ا...حسـین مظاهـرى در 
روز 25 آذرماه(فـردا) از سـاعت 8و 30 دقیقـه تـا 11 
با حضور مسـئوالن کشـورى و اسـتانى در اصفهان 

برگزار مى شود.

هجرت آیت ا...مظاهرى به 
اصفهان تمدن ساز بود

رئیس دفترتبلیغات اسـالمى اصفهان گفت:هجرت 
آیت ا... مظاهرى یک هجرت تمدن ساز، اندیشه آفرین 
و فرهنگسـاز بـوده و درطـول ایـن سـال ها مـردم، 
مسـئوالن و متولیان از نظرات فرهنگى ایشان بهره 

گرفتند.
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى با بیان اینکه 
این کنگره به پاسداشت قدردانى از یک عمر پاسدارى 
رئیس حـوزه علمیه اصفهـان از ارزش هاى تشـیع و 
اسالم برگزار مى شود، اظهار داشت: آیت .... مظاهرى 
سـتاره اى بود که با انگشـت اشـاره رهبر به اصفهان 
هجرت کرد و حوزه علمیه اصفهان را در رتبه عالى و 

جایگاه متعالى قرار داد.
وى با بیان اینکه هجرت آیت ا... مظاهرى یک هجرت 
تمدن ساز، اندیشه آفرین و فرهنگساز بوده است، بیان 
داشـت: تمدن سـاز از این منظر که منشأ یک جهش 
علمى و حرکت پرشتاب در اصفهان بود، اندیشه آفرین 
به ایـن دلیل کـه صاحب کرسـى علمـى و فرهنگى 
عمیقى است و فرهنگسـاز به این دلیل که مرجعیت 

اجتماعى خوبى در اصفهان دارد.

حضور آیت ا... مظاهرى در 
اصفهان نعمتى بزرگ است

جانشین مدیر حوزه علمیه برادران اصفهان در تشریح 
فعالیت هاى حوزه هاى علمیه در اصفهان ادامه داد: تا 
سـال 74 در اصفهان فقط چهار حوزه با برنامه منظم 
داشتیم ولى بقیه مدارس علمیه برنامه منظمى نداشته 

و به صورت شبانه روزى بودند.
حجت االسالم  والمسـلمین علیرضا باطنى تصریح 
کرد: تا سال 75 در اصفهان یک حوزه نسبتًا پرتالش 
ولى غیر منسجم داشـتیم، البته شخصیت هایى مثل 
آیت ا ... خراسـانى قبل از انقالب زعامت حوزه علمیه 
اصفهان را داشـت و بعد از آن آیت ا...خادمى ریاسـت 
حوزه علمیه اصفهان را به عهده گرفتند و بعد از انقالب 

زیرساخت هاى حوزه را بنا کرد.
وى خاطرنشـان کرد: با تدبیر رهبر معظـم انقالب و 
هجرت جهاد گونه آیـت ا... مظاهرى خون تازه اى در 

حوزه هاى علمیه اصفهان جارى شد.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان گفت: جایگزینى براى منابع آبى خشک شده 
وجود ندارد و این درحالى است که بین 10 تا 15 درصد 

منابع آبى ما خشک شده است.
 محمدحســین قرائتــى اظهار داشــت: منابــع آبى 
استان به ســبب استمرار خشکســالى 10 تا 15 درصد 
کاهش یافتــه و منبــع جدیــدى بــراى جایگزینى

 نیست.
وى ادامه داد: 531 حلقه چاه، 93 چشــمه، 73 قنات و 
218 مورد آب هاى ســطحى در مدار بهره بردارى قرار 

دارد.

قرائتى تصریح کرد: هدر روى آب در شــبکه آبرسانى 
روســتایى اســتان اصفهان از 31/7 درصد پارسال به 

29/3کاهش یافته است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایى استان 
اصفهان اظهار داشــت: پروژه آبرســانى به مجتمع 9 
روستایى مشهد اردهال کاشــان با اجراى 40 کیلومتر 
خط انتقال آب، اصالح 50 کیلومتر از شــبکه توزیع آب 
داخل روستاها، احداث سه هزار و 500 مترمکعب مخزن 
ذخیره و اجراى چهار ایستگاه پمپاژ، آب شرب مورد نیاز 
هزار و 400 خانوار با جمعیتــى بیش از چهار هزار نفر را 

تأمین مى کند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان گفت: 
گردش مالى حوزه حمل و نقل در استان به میزان هزار و 

500 میلیارد تومان مى رسد.
داریوش امانى با بیان اینکه بیــش از 95 درصد کاال و 
مسافر در سراسر کشور توسط رانندگان و کامیونداران 
جا به جا مى شود، اظهار داشت: استان اصفهان نخستین 
استانى اســت که راهدارى از اداره کل راه و شهرسازى 

جدا و به حمل  و نقل پایانه ها پیوست.
وى با اشــاره به افزایش تعداد پرســنل این سازمان از 
90 نفر بــه 850 نفر افــزود: یکى از افتخــارات حمل 
و نقل کشــور این اســت که تا حد ممکــن، خدمات 

این حوزه، به بخش خصوصى واگذار شــده اســت و 
مى توان گفت بیش از 98 درصد حمل و نقل در کشــور 
از جمله ســرمایه گذارى ناوگان، شرکت ها، پایانه هاى 
بار و مســافر با ســرمایه گذارى خصوصى انجام شده 

است.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با بیان اینکه گردش مالى حوزه حمل و نقل در اســتان 
اصفهان به میزان هزار و 500 میلیارد تومان مى رسد، از 
سوى دیگر کارشناسان، تخمین مى زنند که نزدیک به 
70 هزار میلیارد تومان در حوزه حمــل و نقل جاده اى 

استان سرمایه گذارى شده است.

جایگزینى براى منابع آبى 
خشک شده وجود ندارد

1500 میلیارد تومان
گردش مالى حمل و نقل استان

نمایش موزیکال و شاد کودکانه«ُخرُخره دود» به کارگردانى عاطفه نقوى و نویسندگى 
عاطفه نقوى و جمال نوروزباقرى از روز یک شنبه 21 آذر ماه در کانون پرورش فکرى 

کودکان ونوجوانان واقع در پل فلزى به روى صحنه رفته است.
«ُخرُخره دود قصد دارد با  دود خود، درختان و جنگل را از بین ببرد و شهر را آلوده کند، 
بى بى گل مسئول گل ها، درختان و جنگل است و مى خواهد با او مبارزه کند تا بتواند 

با پاك کردن هوا، ُخرُخره دود را از شهر بیرون کند اما...»
این داســتان نمایش ُخرُخره دود اســت که با توجه به یک مســئله زیست محیطى 
و پرداخت آن براى کودکان ســعى کرده تــا در عین نمایش و اجرا یک تئاتر شــاد و 
کودکانه به آموزش مســائل شــهرى و حفظ و نگهدارى هواى پاك به کودکان نیز 

بپردازد. 
این نمایش تا پایان دى ماه روزهاى زوج در دوســانس 9 و 10 صبح میزبان مهدهاى 
کودك و مدارس است و در روزهاى فرد بعداز ظهرها از ساعت18 میزبان عموم عالقه 

مندان به این نمایش است.
بازیگران این اثر نمایشى به ترتیب ورودعبارتند از: ساناز اباذرى، سحر جبار زارع، راحله 
منوچهرى، عاطفه نقوى، مریم جهانگیرى، شــیدا ارجمند، افسانه شیشه گر و فهیمه 
پاینده. از دیگر عوامل مى توان به طراح صحنه و لباس: عاطفه نقوى، آهنگساز: پیمان 
زارعى و اکبر خلقى، منشى صحنه و نور: فرزانه مظاهرى، اپراتور: مهسا مزروعى و مدیر 

صحنه:بهاره برات پور اشاره کرد.

معاون نظارت و برنامه ریزى نظام پزشــکى اصفهان 
گفت: به دنبال افزایش آلودگى هوا در اصفهان شــاهد 
رشد انواع بیمارى ها و از جمله بیمارى هاى پوستى در 

این استان هستیم.
مسعود جوانبخت اظهار داشت: آلودگى هوا در اصفهان 
که چندین سال اســت با آن درگیر هستیم سبب رشد 
بیمارى هاى تنفســى، قلبــى و عروقــى، آلرژیک و 

بیمارى هاى پوستى و عفونت هاى چشمى مى شود.
وى اعالم کرد: بیمارى هاى پوســتى بیشتر به شکل 

خارش پوست خود را نشان مى دهد.
معاون نظارت و برنامه ریزى نظام پزشــکى اصفهان 

اعالم کرد: همچنین در اثــر آلودگى هوا بیمارى هاى 
چشمى خود را در قالب، عفونت ها و آلرژى هاى چشمى 

نشان مى دهد.
وى گفت: اگر در گذشــته توصیه به نیم ساعت ورزش 
در هواى آزاد مى شــد دیگر این توصیه را پزشــکان 
نمى کنند زیرا با آلوده شــدن هوا، اکسیژن کم و نفس 

کشیدن سخت مى شود.
جوانبخت بیان داشت: الزم است براى رفع آلودگى هوا 
مسئوالن اقدام جدى انجام دهند به صورتى که در گام 

اول زاینده رود را از این خشکسالى در بیاورند.
معاون نظارت و برنامه ریزى نظام پزشــکى اصفهان 
اضافه کرد: توصیه ما به شهروندان این است که حتى 
االمکان از خانه خارج نشوند و در این مدت سبزیجات و 

میوه ، مایعات و آب را زیاد مصرف کنید.
جوانبخت اضافه کرد: الزم است که دوچرخه سوارى را 
در شهرى مثل اصفهان که هر سال آلودگى هوا تشدید 

مى شود، توسعه دهیم.
وى با توصیه بر شستشــوى مکرر صــورت در زمان 
آلودگى هوا، گفت: شــهروندان این اقدام را در راستاى 

پیشگیرى از عفونت هاى چشمى انجام دهند.

«ُخرُخره دود» 
درصحنه کانون پرورش فکرى 

کودکان و نوجوانان  اصفهان

رشد بیمارى هاى پوستى در اصفهان 
با تشدید آلودگى هوا  

جمال نوروزباقرى
8 سال پیش درست در همین روز، پاییز، هنر اصفهان را 
رنگى سرد بخشید و زردى آن در دل هنردوستان ایران 
رنگ سیاهى گرفت. اما خنده مردم در آخرین روز وداع 
با این هنرمند هیچگاه فراموش نمى شــود. هیچگاه 
فراموش نمى شود که چه سازمان ها و افرادى نسبت به 
این یگانه هنر نمایش اصفهان بخل و حسادت ورزیدند 
و چه نام هایى که از این «نوکر اصفهانى» سود جستند. 
چه افرادى که بخاطر نشان دادن خود بر اسم این مرد 

خط کشیدند و سال ها او و هنرش را خانه نشین کردند.
24 آذر ماه قبل از اینکه یک روز باشد، یک حسرت بزرگ 
براى همه ایرانیان به خصوص مردم اصفهان اســت. 
حسرت درباره از دســت دادن مرد هنرمندى که آرزو 

داشت روى صحنه تئاتر بمیرد. 
«اسم من رضا و نام فامیلم ارحام  صدر است، متولد 1302 
هستم و در بخش چهار اصفهان به دنیا آمدم. تحصیالت 
ابتدایی را در دبســتان پهلوي اصفهان گذراندم و براي 
ادامه تحصیل در دوره متوســطه به کالج انگلیسی ها 
رفتم که بعد به دبیرســتان ادب تغییرنــام داد. ابتدا در 
تئاتر حرفه اي اصفهان و بعد گروه ســپاهان و تا زمانی 
که این دو تا بســته شــد و تئاتر آماتوري گروه هنري 
"ارحام" تأسیس شد در آن دو گروه کار می کردم.  من 
از سال 1324 در مدرسه بازي می کردم و از سال 1326 
در اجتماع، یعنی شروع کار غیررسمی من سال 1324 
در مدرسه بود و تئاتر حرفه اي را از سال 1326 در تئاتر 
اصفهان با استادم مرحوم فرهمند شروع کردم. به جرأت 
می توانم بگویــم مجموعًا حدود 50 ســال از عمرم را 
به تئاتر اختصاص دادم. 45 ســال در ایران و پنج سال 
بعد از پیروزي انقالب اسالمی در خارج از کشور، بنا به 
دعوت ایرانیان مقیم آلمان، انگلیس، آمریکا و کانادا، به 
این کشــورها رفتم و برنامه اجرا کردم که همه آنها نیز 
خاطره انگیز بودند. ســعی مؤکد ما این بود که بتوانیم 
با بهره گیري از فرهنگ، منــش و کردار مردم خودمان 
برنامه هاي نمایشــی را تنظیم کنیم. اساسًا چون مردم 
با آداب و سنن خودشان ارتباط و پیوند همیشگی دارند، 
تئاتر هم باید از این زمینه هاي فکري و فرهنگی نشأت 
گرفته باشــد. در این صورت مــردم گرایش و عالقه 
بیشتري نســبت به هنرهاي نمایشی پیدا می کنند کما 
اینکه تئاتر ما واقعًا در سراســر ایران مطرح بود و حتی 
نام آن در خارج از ایران و اذهــان ایرانیانی که در خارج 
از کشور زندگی می کردند ماندگار شد. یعنی وقتی آنها 
به ایران می آمدند بیشتر آنها به اصفهان سفر می کردند 
و حتمًا تئاتر ما را می دیدند و اصوًال اصفهان به نام شهر 

تئاتر شهرت پیدا کرده بود.»
اینها بخشى از سخنان شــکرپاره اصفهان «استاد رضا 
ارحام صدر» در مصاحبه مرتضی رســولی پور در باب 
هنرهاى نمایشى اصفهان با وى بود. یاد این هنرمند، هم 
چشم را خیس مى کند، هم لب را پرخنده وچه نعمت و 
سعادتى بزرگ تر از اینکه در زمان مرگ، یادت نیز دل 

مردمى را شاد کند.

شکل گیرى نمایش در اصفهان 
در کتاب «تاریخ تئاتر در اصفهان»  اثر ناصر کوشــان 
آمده: نمایش بومى و ســنتى اصفهان حضور خود را از 
عصر صفویه در این شهر آغاز مى کند توسط اشخاص 

شــوخ طبع وتیزهوش چون این 
افراد با شــوخى و حاضــر جوابى 
مسائل طنز آمیز و انتقادى روز خود 

را مطرح مى کردند.
اکثر نمایشــنامه هایى که به اجرا 
در مى آمده سمت وسویى مردمى 
داشــته و برگرفته از نمایش هاى 
قدیمى ایــران مانند: مســخره 
بازى،سیاه بازى، بقال بازى،تخت 
حوضى و...کــه محوریت اصلى 
آنها کمدى بوده و در عامه به آنها 

نمایش شادى آور گفته مى شد.
در اصفهــان نمایــش ســیاه 
بازى(روحوضى)به حاج آقا سورمه 
اى(سرمه اى)معروف بوده است و از 
دوران صفویه تا پهلوى دسته هاى 
مطرب در مکان هاى مشــخص 
بر تخت چوبــى روى حوضى که 
ارتفاع بیشــترى از ســطح زمین 

داشت،نمایش بازى مى کردند.
درزمان ناصر الدین شــاه افرادى به اســم دسته هاى 
روحوضى(مسخره چى ها)در جشن ها شرکت مى کردند 
یکى از این افراد شخصى بوده به نام «کریم شیره اى» 
که زادگاهش در اصفهان بوده و تا بیست وچند سالگى 
را در این شهر سپرى کرده و از آنجا که کریم آرزوهاى 

بزرگ در سر داشت به تهران مى رود و با پشتکار و هنر 
خود وارد دربار ناصرالدین شاه مى شود.

تأسیس گروه هاى نمایش در ایران به یکباره و تنها تحت 
تأثیر مبارزات مشروطه خواهى صورت نگرفت بلکه باید 
گفت که مقدمات آن از سال هاى 
پیش از مشروطیت صورت گرفت 
و مشروطیت تنها زمینه اجتماعى  
الزم را براى تأسیس فراهم ساخت 
وتئاتر به مفهوم امروزى از ســال 
1267به زبان ارمنــى در جلفاى 
اصفهان شروع به کار کرد ولى از 
حوالى 1310 با سختگیرى هاى 
اداره سیاسى و شــهربانى وقت، 
دیگر اجازه نمایش صادر نمى شد 
و در این زمان توسط روشنفکران، 
نمایشنامه هاى فرهنگى ترجمه 
مى شــد و کم کم تئاتــر غرب با 
نمایش ســنتى اصفهان عجین 
مى شــود و همین اتفــاق روند 
وسرنوشــت تئاتــر اصفهــان را 

دچارتغییر وتحول مى کند.
گرو هاى تئاتر کم کم فعالیت خود 
را شــروع مى کنند که مى توان از 
میان آنها به گروه تئاتر مغزى،گروه 

تئاترآرین،تماشاخانه سپاهان و اصفهان اشاره کرد.
گروه هنرى ارحام در ســال 42 تأسیس مى گردد و در 
این دوره بود که بار دیگر تئاتر اصفهان رونق مى گیرد 
زیرا هنرمندان مســتعد و مســلط به فرهنگ نمایشى 
به ضرورت ایجــاد تئاترى حرفه اى پى مــى برند و با 

هم تئاتر و به ویژه نمایش کمدى انتقــادى را متعالى 
مى سازند.

گــروه ارحام به مرکزى بــراى عاشــقان تئاتر تبدیل 
مى شــود که از طریــق بذلــه گویى و طنــز همراه 
با انتقادهــاى روز اجتماعى فرهنــگ نمایش را غنى 
مى سازد و بدین ترتیب نمایش هاى استاد ارحام صدر 
رنگ و بویى تازه به خود مى گیرد و شیوه اجرا و بداهه 

پردازى او یگانه مى شود.
نمایش هاى کمدى انتقادى او ماهیتى خنده دار همراه 
نکته ســنجى با بداهه گویى و آفرینش حضورى دارد 

بدون آنکه به روند نمایش لطمه وآسیبى بزند.
ارحام صــدر در حقیقتگویى اش بى پــروا بود و تالش 
داشت تا نگاه مردم را به دیدن حقیقت و وضع دلخراش 
واقعیات روزمره آشــنا کند و با لحن کمیک به اصالح 

جامعه بپردازد با چاشنى اى از خنده و اشک.
در نمایش هاى او دیگر خبرى از ســیاه نبود و به جاى 
آن نوکر با لهجه اصفهانى در عین زیرکى و ســادگى با 
صراحت نکته سنجى مى کرد و با حاضر جوابى و بذله 
گویى و رندى سخنان و مشــکالت جامعه را به زبان 
مى آورد که ماحصل آن خنده اى بود شیرین ولى تلخ و 
گزنده و پایان آن با شعار و محوریت اخالق وانسان به 

پایان مى رسید.
پس از انقالب شــاهد دگرگونى هاى فراوانى در تئاتر 
بودیم ولى متأســفانه این تغییر وتحوالت در اصفهان 
چندان تأثیرى نگذاشت و هیچ حاصلى جز رو به زوال 
رفتن آن شاهد نبودیم و شاید مهمترین دستاورد آن را 
مى توان مربوط به برگزارى جشنواره هاى منطقه اى 

واستانى دانست.
یاد این هنرمند همیشه زنده، گرامى باد...

24آذر87-24آذر95  

اصفهان بدون ارحام صدر... 

,,
ارحام صدر در 
حقیقتگویى اش بى پروا 
بود و تالش داشت تا 
نگاه مردم را به دیدن 
حقیقت و وضع دلخراش 
واقعیات روزمره آشنا 
کند و با لحن کمیک به 
اصالح جامعه بپردازد 
با چاشنى اى از خنده و 
اشک

جشنواره موسیقى 
 در هنرسراى خورشید

جشنواره موسیقى مقامى «مهر اخوت» به مناسبت 
هفتـه وحـدت در هنرسـراى خورشـید فردا بـه کار 
خود پایان خواهـد داد. در این جشـنواره گروه هاى 
موسیقى بختیارى و کردستان برنامه برگزار کردند و 
گروه هـاى تربت جـام و اصفهـان امروز و فـردا به 

اجراى برنامه خواهند پرداخت. 
رئیس هنرسراى خورشید اظهار داشت:  گروه تربت 
جام از ساعت 18 و 30 دقیقه  24 آذرماه (امشب) در 
محل هنرسراى خورشید به اجراى برنامه مى پردازد.

منصـور قربانى ادامـه داد: کنسـرت گـروه اتانین با 
همراهـى دف نـوازان خورشـید و دفتـر تخصصى 
موسـیقى سـازمان فرهنگى-تفریحى شـهردارى 
اصفهـان نیـز 25 آذرمـاه در قالـب گـروه اصفهان 
اجـرا  برنامـه  جشـنواره  ایـن  در  حضـور  بـا 

مى کنند.
رئیـس هنرسـراى خورشـید خاطرنشـان کـرد: 
عالقـه منـدان براى تهیـه بلیـت و شـرکت در این 
جشـنواره مى توانند به محل هنرسـراى خورشـید 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان واقع 
در پل شهید چمران، جنب شهردارى منطقه 7 و یا به 

سایت اینترنتى نواى مهر مراجعه کنند.

نى هفت بند اصفهان 
ثبت ملى مى شود
مدیـر کل میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشگرى استان اصفهان، از تصویب پرونده میراث 
ناملمـوس نى هفـت بند اصفهـان در شـوراى ثبت 
ملى اداره کل میراث فرهنگى اسـتان اصفهان خبر

 داد.
فریدون اللهیارى افزود: با توجه به اینکه نى هفت بند 
اصفهان از جایگاه ویژه اى در هنر موسـیقى ایرانى 
برخوردار اسـت، پرونده ثبت ملى ایـن هنر منحصر 
به فرد اعم از موسـیقى آن و تولید این آلت موسیقى 
سنتى که از هفت بخش تشکیل شـده، تهیه و پس 
از مطرح شدن در شوراى ثبت استان، با اکثریت آراء 

به تصویب رسید.
وى تأکید کرد: هنر موسـیقى در اصفهان از جایگاه 
ویـژه اى برخوردار اسـت، به گونه اى که موسـیقى 
سـنتى اصفهان نقش مهمى در تطور هنر موسیقى 

ایرانى ایفا کرده است.
اللهیـارى افـزود: بزرگانـى همچـون اسـاتید نایب 
اسـد ا...  و حسـن کسـایى نقـش مهمـى در تطـور 
هنـر موسـیقى و نـى هفـت بنـد اصفهـان ایفـا 
کرده اند که در همین رابطه از هنرورى این اسـاتید 
بنـام موسـیقى ایرانـى در تدویـن پرونـده میـراث 
ناملمـوس نـى هفـت بنـد اصفهـان بهـره گیـرى 

شده است.
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اجراى  نمایش « گل سرخ 
مى روید» در تاالر هنر

نمایش « گل سـرخ مى روید» کارى از حسن جویره 
از امروز 24 آذرماه در سـالن اصلى تـاالر هنر به روى 

صحنه مى رود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، ماجراى این نمایش داستان دفاع 
مردم افغانستان از کشورشان در برابر اشغالگران است 
که در آن قربان پسـر خانواده در جنگ شـهید شـده 
و برادرش بسـتان نیز بـراى دفاع از کشـورش راهى 

جنگ مى شود. 
این برنامه هـر روز سـاعت 17و 30 دقیقه در سـالن 
اصلى تاالر هنر به نمایش در مى آید که عالقه مندان 
براى رزرو بلیت مى توانند به محل تاالر هنر واقع در 
میدان الله و یـا سـایت اینترنتى نواى مهـر مراجعه 

کنند.

کشت زعفران در مزارع 
شهرضا گسترش مى یابد

عبدالرضـا تاکـى مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان 
شهرضا با بیان اینکه کشت زعفران در مزارع شهرضا 
گسـترش مى یابد، گفت: بـا توجه به فصل برداشـت 
طالى سرخ پیش بینى مى شـود از 3/5 هکتار سطح 
زعفران کارى شده شهرسـتان 14 کیلوگرم زعفران 

برداشت شود. 

خبر

مدیرکل فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى اصفهان 
با اشاره به اینکه به دلیل آزاد نشــدن اراضى مورد نیاز 
فرودگاه، قرارداد با شرکت وینسى فرانسه در هاله اى از 
ابهام اســت، گفت: به غیر از شرکت هاى خارجى، اکثر 
شرکت هاى هواپیمایى داخلى به فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان بدهکارند که مجمــوع بدهى آنها بالغ بر 150 

میلیارد ریال است.
حسن امجدى بیان داشــت: اواخر سال گذشته در سفر 
رئیس جمهور به فرانســه تفاهمنامه اى براى توســعه 
فرودگاه اصفهان با شرکت وینسى منعقد شد تا شرکت 
مذکور به عنوان قرارداد سرمایه گذارى نسبت به توسعه 

زیرساخت هاى ضرورى فرودگاه از جمله احداث ترمینال 
جدید بین المللــى در حد اســتانداردهاى بین المللى و 
همچنین توســعه پارکینگ هواپیما و سایر نیازمندى 
هاى فرودگاه اصفهان اقدام کند که اکنون مقدمات کار 

در حال انجام است.
وى با اشــاره به اینکه نمایندگان شــرکت وینســى 
چندین نوبت از فــرودگاه اصفهان بازدیــد کرده اند، 
ادامــه داد: بــا توجه به مشــکل محدودیــت اراضى 
فرودگاه اصفهان، پیش نیاز اجرایى شــدن تفاهمنامه 
مذکــور، آزادســازى اراضى مــورد نیاز در فــرودگاه 

است.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: همزمان با هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر 
اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) کتابخانه عمومى در 
سراســر اســتان اصفهان طرح عضویت رایگان را اجرا 

مى کنند.
امیر هالکویى اظهار داشت: با توجه به استقبال جوانان 
و نوجوانان از کتابخانه هاى عمومى در طول سال، طرح 
عضویت رایگان در کلیه کتابخانه هاى عمومى اصفهان 

اجرایى مى شود.
وى با اظهار امیدوارى از اســتقبال شهروندان از اجراى 
این طرح در اصفهان گفت: عرضه و نمایش دستاوردها و 

خدمات نوین در کتابخانه هاى عمومى و نیز در اختیار قرار 
دادن منابع مفید کتابخانه هاى عمومى یکى از مهمترین 
اهداف کتابخانه ها در این رویداد مهم فرهنگى است که 
در این روز از سوى نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور براى 

عالقه مندان به کتاب و کتابخوانى در نظر گرفته است.
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
اظهار داشــت: امروز در کتابخانه هــاى عمومى عالوه 
بر ایجاد فضاى مناســب و اســتاندارد براى مطالعه، با 
راه اندازى بخش ویژه خدمات رایانه اى و نیز بخش مرجع 
غنى، بسترهاى رشد علمى و نیز اطالعاتى اعضا و عالقه 

مندان به راحتى امکانپذیر شده است.

عضویت رایگان در 
کتابخانه هاى عمومى اصفهان 

بدهى 15 میلیاردى ایرالین ها  
به فرودگاه اصفهان

ساسان اکبرزاده 
یادواره سرداران و 450 شهید اطالعات استان هاى اصفهان، 
یــزد و چهارمحال و بختیــارى قرارگاه منطقــه اى حضرت 
سید الشهدا (ع) دوم دى ماه ســال جارى در حسینیه عاشقان 

ثارا... (ع) اصفهان برگزار خواهد شد.
رئیس یادواره ســرداران و 450 شــهید اطالعــات قرارگاه 
منطقه اى سیدالشــهدا (ع) در جمع خبرنگاران گفت: قرارگاه 
منطقه اى سیدالشهدا (ع) در حوزه استان هاى اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیارى بوده است. این در حالى است که ما در 
کشور ده قرارگاه عملیاتى داریم که زیرمجموعه نیروى زمینى 
سپاه بوده و وظیفه آمادگى توان رزم، یگان هاى پیاده زرهى و... 

را براى مقابله با تهدیدات به عهده دارند.
سردار جواد اســتکى گفت: در سطح کشــور، ده قرارگاه باید 
ده یادواره شــهدا را برگزار کننــد که تاکنون این یــادواره در 
قرارگاه هاى کربال، حمزه سیدالشهدا (ع)، غدیر، و قرارگاه عاشورا 

برگزار شده و ما پنجمین یادواره را در اصفهان برگزار مى کنیم.
وى با بیان اینکه یادواره ســرداران و 450 شــهید اطالعات 
قرارگاه منطقه اى حضرت سیدالشهدا (ع) متعلق به سه استان 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى است افزود: این استان ها 
بیشترین شهداى اطالعات را بخاطر فعالیت ها و نقشى که در 

دوران دفاع مقدس ایفا کردند دارند.
رئیس این یــادواره مــى گویــد: 450 شــهید اطالعات از 
استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى از لشکرهاى 
14 امام حســین (ع) و 8 نجف اشــرف اصفهــان، تیپ قمر 
بنى هاشم (ع) چهارمحال و بختیارى، تیپ 18 الغدیر استان یزد 
بوده که در مناطق غرب، کردستان، سیستان و بلوچستان و... 

فعالیت داشته اند.
سردار استکى گفت: از ســه هزار نیروى عملیاتى اطالعاتى، 
450 نفر به درجه رفیع شهادت نایل آمدند که این یادواره براى 

پاسداشت و تجلیل از خانواده هاى آنان برگزار مى گردد.
وى افزود: از 450 شــهید اطالعات، 307 شهید از یگان هاى 
استان اصفهان، 90 شهید از اســتان یزد و 53 شهید بزرگوار 
از استان چهارمحال و بختیارى هســتند که بسیارى از آنان 
مسئوالن اطالعات لشــکر، تیپ، قرارگاه، مراکز اطالعاتى 

و... بوده اند.
رئیس یادواره ســرداران و 450 شــهید اطالعــات قرارگاه 
منطقه اى حضــرت سیدالشــهدا (ع) گفت: از 450 شــهید 

اطالعات استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى، 
شهیدان شاهمرادى، رفیعى و قجاوند در سطح ملى مسئولیت 
داشته و شهداى ملى هستند، 33 شهید که مسئولیت مهم در 
یگان ها داشته شهید شاخص و بقیه شهدا از مسئوالن و عناصر 

اطالعات و عملیات در دوران دفاع مقدس در مناطق بودند.
سردار استکى به برنامه هاى این یادواره هم اشاره کرد و گفت: 
سخنران ویژه این یادواره سردار سرلشکر یحیى رحیم صفوى 
از بنیانگذاران سپاه اصفهان و از افتخارات این استان در دوران 
دفاع مقدس بوده و برنامه هاى متنوع هنرى، مداحى و فرهنگى 
نیز در این یادواره به اجرا در مى آید. همچنین قرار است حامد 
زمانى خواننده کشــورمان، کار جدیدى را در این یادواره ارائه 
دهد. وى اضافه کرد: در طى یکسال گذشــته به حدود 100 
درصد از 450 شهید اطالعات سرکشى شد و در خصوص ابعاد 
شخصیتى آنان با خانواده هایشان گفتگو شده و اسناد، تصاویر، 
مدارك، وصیتنامه هاى این شهدا جمع آورى شده و قرار است 
در 40 کتاب آماده شود که تعدادى از این کتب در این یادواره 
رونمایى خواهد شــد. ضمن اینکه براى هریک از این شهدا، 
تمبر یادبود در نظر گرفته شده و در این یادواره از تمبر ملى این 

شهیدان نیز رونمایى خواهد شد.
سردار استکى اظهار داشت: در بســیارى از اوقات دیدار ما با 
خانواده این شهیدان ساعت ها به طول انجامیده، که خاطرات 
شهدا مى تواند مستندسازى شده و نسل جوان از آنها بهره گیرد.

وى از برگزارى نمایشگاه یادواره شــهدا هم خبر داد و گفت: 
طى برگزارى یــادواره ســرداران و 450 شــهید اطالعات 
اســتان هــاى اصفهــان، یــزد و چهارمحــال و بختیارى 
قرارگاه منطقه اى حضرت سیدالشــهدا (ع) نمایشــگاهى از 
یگان هاى سه استان در رسته اطالعات و عملیات در معرض 

دید عالقه مندان قرار گرفته و به نمایش در مى آید.
رئیس ستاد این یادواره از حضور بیش از چهار هزار نفر از اقشار 
مختلف مردم، جوانان، خانواده هاى معظم شــهدا، جانبازان، 
آزادگان، پیشکسوتان و... در این یادواره خبر داد و افزود: در این 
یادواره، پیام شــهدا به جامعه به ویژه نسل جوان جامعه انتقال 

داده مى شود.
سردار استکى در ادامه گفت: براى هر یک از شهدا از 33 شهید 
شاخص، یک کتاب و بقیه براســاس مدارك و مستندات پنج 
جلد کتاب آماده خواهد شــد. این در حالى است که 17 کتاب 
در پروژه اطالعات و عملیات در زمینه نقش یگان ها در دوران 

دفاع مقدس آماده مى گردد که بخشــى از آنها در این یادواره 
رونمایى خواهد شد. 

وى شــهداى اطالعات را قهرمانان و اسطوره هایى خواند که 
زندگینامه و خاطرات آنها، قابلیت تهیه فیلم براى بهره گیرى 
نســل جوان را دارد و افزود: یکى از اهداف ما در جمع آورى و 
انتشار کتاب، بهره گیرى از خاطرات سازنده آنها از سوى اقشار 
مختلف مردم به ویژه جوانان است و امید است فعالیت هاى این 

یادواره همواره ماندگار باشد.
سردار اســتکى خاطر نشــان کرد: این 450 شهید اطالعات 
همچون 30 هزار شهید استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیارى، هرکدام یک اسطوره قهرمان بوده و نقش تعیین 
کننده در دفاع مقدس داشتند که اگر مردم و جوانان در دوران 
دفاع مقدس در مقابل دشمن ایستادگى نکرده و ایمان، اعتقاد 
و خودباورى نداشتند، دفاع مقدس اینگونه رقم نمى خورد و در 
حقیقت امنیت، پیشرفت و استقالل امروز را مدیون خون شهدا 
هستیم و هرچقدر براى شــهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان 

فعالیت کنیم باز هم کم است.
وى در ادامه افزود: اگر امروز ما براى شــهدا یــادواره برگزار 
مى کنیم و کتاب چاپ مى کنیم مى خواهیم ســبک زندگى، 
مدیریت و دیدگاه هاى آنان را به نسل جوان جامعه انتقال دهیم.
سردار استکى با بیان اینکه اصوًال در جنگ، رسته هاى مختلفى 
فعالیت دارند گفت: اما کا ر رســته اطالعات و عملیات بسیار 
ســخت بوده و مدیریت در اطالعات و عملیات در دوران دفاع 
مقدس، مدیریتى کامل و جامع بود. البته مبناى عملیات توکل 

به خدا بود.
رئیس یادواره سرداران و 450 شــهید اطالعات استان هاى 
اصفهان، یــزد و چهارمحال و بختیارى قــرارگاه منطقه اى 
حضرت سیدالشــهدا (ع) گفت: در بین خانواده هاى شــهدا، 
جانبازان و ایثارگران، هستند خانواده هایى که معتقدند با خدا 

معامله کرده و از تشکیل پرونده خوددارى کرده اند.
سردار استکى مى گوید: قرار اســت در محل هاى جدید شهر 

اصفهان، تندیس یا یادمان این شهدا در آینده نصب گردد.
وى اظهار امیدوارى کرد یادواره سرداران و 450 شهید اطالعات 
اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى قرارگاه 

منطقه اى سیدالشهدا (ع) بتواند به اهداف خود دست یابد.
سردار استکى از همه کسانى که در برگزارى این یادواره نقش 

داشتند نیز قدردانى کرد.

 یادواره سرداران و  یادواره سرداران و 450450 شهید اطالعات  شهید اطالعات 33 استان  استان 
در اصفهان برگزار مى شود در اصفهان برگزار مى شود 

 رئیس تعاون روســتایى فریدن گفت: در حال حاضر تنها راه برون رفت از 
بحران عدم فروش محصول سیب زمینى فریدن، ایجاد صنایع تبدیلى و نیز 

خالقیت در بسته بندى مناسب محصول است.
محسن اصالنى با بیان اینکه این شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایى 
مناسب و همچنین آب کافى به  عنوان یکى از قطب هاى اصلى کشاورزى 
استان اصفهان مطرح است، عنوان کرد: در این  بین کشاورزان فریدنى پس 
از مشقت فراوان کاشت سیب زمینى؛ به هنگام به بار نشستن محصول خود 
که محصول استراتژیک این منطقه اســت، از  تأخیر در مسئله در آمدزایى 

آن ناراضى هستند.
وى خاطر نشــان کرد: شهرســتان فریدن از آنجایى که یک منطقه کامًال 
کشاورزى است و هیچ صنعت کالنى در آن وجود ندارد،معیشت  اکثر مردم 
این منطقه کامًال به این شغل وابسته اســت به گونه اى که اگر کشاورزى 

رونق پیدا کند، اقتصاد منطقه نیز رونق پیدا مى کند.
رئیس تعاون روســتایى فریدن با بیان اینکه با عدم خریــد تضمینى این 

محصول توسط دولت، کشاورزان وقت و سرمایه یکسال خود را هدر رفته 
مى دانند، اذعان کرد: براى کاشت این محصول دولت امسال 396 تومان 
را به ازاى هر کیلو ســیب زمینى در نظر گرفته است با این تفاوت که امسال 
قرار نیست هر نوع سیب زمینى ارائه  شده از سوى کشاورزان خریدارى شود و 
فقط سیب زمینى با کیفیت باال و داراى شاخصه هاى الزم از جمله عدم وجود 

غدد و خاك از کشاورزان خریدارى خواهد شد.
اصالنى افزود:خرید سیب زمینى با کیفیت پایین به لحاظ داشتن بار مالى، 
هم به ضرر دولت است و هم  به جهت تخریب برند سیب زمینى فریدن و عدم 

فروش آن در بازار به ضرر کشاورز تمام خواهد شد.

بى مهرى میدان میوه وتره بار اصفهان به سیب زمینى فریدن
اصالنى با بیان اینکه متأسفانه سیب زمینى فریدن حداقل بارى است که در 
میدان میوه و تره بار اصفهان وارد مى شود؛ یاد آور شد: باید این رویه توسط 
بنگاهدارها و همچنین مسئوالن میدان میوه و تره بار اصالح شود؛ چرا که 

همزمان با این بى عدالتى  محصول ســیب زمینى استان هاى کرمانشاه و 
همدان در میدان میوه و تره بار اصفهان کیلویى 800تا 900 تومان به فروش 
مى رسد و این در حالى است که سیب زمینى فریدن تنها کیلویى 400 تومان 

به فروش مى رسد.
رئیس اداره تعاون روستایى شهرســتان فریدن با ارائه راهکارهایى جهت 
حل مشکل عدم فروش ســیب زمینى فریدن گفت:  تنها راه برون رفت از 
این بحران ایجاد صنایع تبدیلى مانند پوســت کنى، خــالل کردن وکیوم 

سازى و... است.
وى از تأسیس واحد هاى بســته بندى مناسب ســیب زمینى در منطقه در 
آینده اى نزدیک خبر داد و افزود: به دلیل ریشه دار بودن کشت این محصول 
از زمان هاى بسیار دور تاکنون در منطقه نمى توانیم به کشاورز فشار بیاوریم 
که سیب زمینى نکارد اما الزم است تفکر کشاورز را به سمت ایجاد خالقیت 
در بسته بندى مناسب محصولش هدایت کرده و کارى کنیم تا کشاورز در 

بحث فروش تنها به دولت متکى نباشد.

شیرینى شب یلدا 
بدون افزایش قیمت  

رئیس اتحادیـه گز و شـیرینى اصفهان با اشـاره به 
نظـارت بـر فـروش واحدهـاى عرضه کننـده گز و 
شـیرینى اصفهان گفت: شـیرینى شـب یلدا بدون 

افزایش قیمت در بازار اصفهان عرضه مى شود.
حسن شـریفى پیرامون وضعیت بازار گز و شیرینى 
در آستانه شب یلدا اظهار داشـت: تمامى واحدهاى 
صنفى که زیـر نظر اتحادیـه گز و شـیرینى فعالیت 
مى کنند آمادگى خدمت رسانى به مردم در این ایام و 

آستانه شب یلدا را دارند.
وى افـزود: تمامـى تمهیـدات پیـش بینى شـده و 
برنامه ریزى ها انجام شده است تا بدون کم و کاستى 
محصوالت موردنظر مشـتریان در اختیـار آنها قرار 

گیرد.
رئیس اتحادیه گز و شیرینى استان اصفهان گفت: با 
توجه به حساسیت وظایف و لزوم توزیع محصول با 
کیفیت نظارت ها بر فعالیت واحدهاى تولیدى ادامه 
دارد و بـر این اسـاس بازرسـان اتحادیه، بازرسـان 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسى اصناف 
اصفهان به صورت مستمر برعملکرد واحدها نظارت 

مى کنند.
وى با اشـاره به قیمت محصوالت مختلف شیرینى 
در این ایام از سـال گفت: قیمت ها تغییرى نداشـته 
است، چون کار ما فصلى نیست که درگیر بحران ها 
و شـرایط ویژه شـویم، البتـه نظـارت کافـى نیز بر 
واحدهـاى عرضـه کننـده وجـود دارد تا براسـاس 
قیمت هاى مصوب محصوالت در اختیار شهروندان 

قرار گیرد.

رئیس تعاون روستایى فریدن تشریح کرد

راه خروج 
از بحران سیب زمینى
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یارانه این ماه 
زودتر پرداخت مى شود

ســازمان هدفمنــدى یارانه هــا اعــالم کــرد 
بــه مناســبت میــالد پیامبــر رحمــه للعالمین 
(ص) یارانــه نقــدى یــک روز زودتــر واریــز 
مى شــود. در اطالعیه این ســازمان آمده اســت، 
ضمن تبریک بــه مناســبت آ غاز هفتــه وحدت، 
به اطــالع مى رســاند هفتادمیــن مرحلــه یارانه 
نقدى مربــوط بــه آذر ماه ســاعت 24 بیســت 
وپنجــم آذر ماه به حســاب سرپرســتان خانوارها 
واریــز خواهــد شــد و قابــل برداشــت خواهد 

بود. 

ذخیره سازى
4 نوع انار مرغوب 

مدیرکل میوه هاى گرمســیرى و نیمه گرمســیرى 
وزارت جهاد کشــاورزى گفت: امسال بیش از یک 
میلیون تن انار برداشت شده و چهار نوع انار مرغوب 
که قابلیت نگهدارى دارند، اکنــون در انبارها براى 

شب یلدا نگهدارى مى شوند.
حسن پور در مورد آخرین وضعیت توزیع انار در بازار با 
توجه به نزدیک بودن شب یلدا و پیشگیرى از افزایش 
قیمت آن اظهار داشت: برداشت انار به حدى مطلوب 
بوده که بخشى از انار تولیدى به کشورهایى همچون 
روسیه و کشورهاى حوزه دریاى خزر و بخشى هم به 

کشورهاى اروپایى صادر شده است. 

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: ماشــین آالت 
معدنى بسیار گرانقیمت هستند از طرفى پس از خریدارى 
اپراتورى که توانایى استفاده درســت آن را داشته باشد 
نداریم و به دلیل همین عدم آموزش، ماشــین آالت هم 

از بین مى رود.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشــت: اشتغال دغدغه 
جامعه ماست و امروز 50 درصد فارغ التحصیالن کشور 

بیکار هستند.
وى با بیان اینکه باید نیــروى متخصص تربیت کرد تا 
کارفرما دغدغه کارگر نداشته باشد، افزود: از طرفى نیروى 
کار با مهارت نیاز داریم و متأسفانه کارگران کارخانه ها 
مهارت الزم را ندارند و همین عدم آموزش به بیکارى هم 

دامن مى زند.رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به 
اهمیت تربیت نیروى متخصص ادامه داد: ماشین آالت 
معدنى بسیار گرانقیمت هستند و خریدارى آنها به سختى 
انجام مى شود اما پس از خریدارى، اپراتورى که توانایى 
استفاده درست آن را داشته باشد نداریم و به دلیل همین 
عدم آموزش، ماشــین آالت هم از بین رفته و خسارت 

زیادى ایجاد مى کند.
وى با انتقاد از مدرك گرایى در دانشگاه ها تصریح کرد: 
وضعیتمان در تربیت کارشــناس خوب است اما در رده 
فنى ضعیف هستیم و دانشجویان به سمت مدرك گرایى 
ترغیب مى شوند و همیشــه به دنبال آن هستند که یک 

رتبه مدرك خود را ارتقا دهند.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى  تهران 
گفت: دولت در تصمیماتى ماننــد قیمت ارز و پرداخت 
مالیات عامل تعیین کننده است و با تصمیماتش صنعت 

را تعطیل کرده است.
مسعود خوانســارى اظهار داشــت: ارز در بازار آزاد سه 
هزار و900 تومان و در بودجه ســه هزار و300 تومان 
پیشنهاد شــده، آیا این مشــکل مجلس است؟ آیا این 
مشکل قوه قضائیه است؟ خود دولت است که تصمیم

 مى گیرد.
وى بیان داشت: فساد بیداد مى کند و یک نفر هم مسئول 
رسیدگى نیست. آیا قوه قضائیه مسئول این موارد است؟

خوانسارى در ادامه در ارتباط با مالیات ها افزود: دولت 19 
هزار میلیارد تومان در سال از شرکت هاى حقوقى مالیات 
اخذ مى کند که ده هزار میلیارد تومان آن بورسیه است 
و 9 هزار و 600 میلیارد تومان آن هم از شــرکت هاى 

حقوقى اخذ مى شود.
رئیس اتــاق بازرگانى تهران تصریح کرد: شــش هزار 
میلیارد تومان هم از بخش تجارى اخذ مى شــود و سه 
هزار میلیارد تومان مالیات از بخش صنعتى اخذ مى شود. 
ما پیشنهاد داده ایم تا این ســه هزار میلیارد تومانى که 
به عنوان مالیات از بخش صنعتى دریافت مى شــود با 

ممیزى گرفته نشود.

نیروى کارشناس، زیاد و 
متخصص، کم داریم

دولت 
صنعت را تعطیل کرده است

در شرایطى که بین ســال هاى 81 تا 92 قیمت زمین 
14 برابر شده است، توان اقتصادى متقاضیان مصرفى 
به شــدت افت کرد و مســکن در انتهاى دولت دهم 
وارد عمیق ترین رکــود خود پس از انقالب اســالمى 

شد.
در بــازه زمانــى 1381 تــا 1392 اتفاقــات مختلفى 
بــا نوســانات فــراوان در حــوزه مســکن رخ 
داد. در این دوره 11 ساله تورم باعث افزایش قیمت 5/6 
برابرى شــد، دالر پنج برابر افزایش یافت، قیمت زمین 
14 برابر و قیمت ساختمان 11/6درصد باال رفت که این 
آمار در چهره نمایى از این بــازه زمانى، باعث رکود بازار 

معامالت مسکن در سال 1392 شد.
قیمت هر متر مربع زیر بناى مســکونى طى ده ســال 
گذشــته با بیش از ده برابر افزایــش در خرید و فروش  
و بیش از هشــت برابر افزایــش در اجاره بهــا مواجه 
بــود. همچنین طــى 20 ســال اخیر قیمــت خرید 
و فــروش خانه 60 برابــر و قیمت اجاره بهــا 50 برابر

شده است.
با اینکه دولت هاى نهم و دهم با اجراى مســکن مهر 
تالش کردند تا مشــکل مســکن را براى همیشه حل 
کنند اما نه تنها این طرح به اهــداف مدنظر خود مبنى 
بر ساخت ســالیانه دو میلیون واحد مســکونى نرسید، 
بلکه ســاخت و ســاز دولتى که وزیر راه و شهرسازى 
دولت یازدهــم آن را نوعى بســاز و بفــروش دولتى 
قلمداد کرد، به رونق مســکن منجر شــد تــا قیمت 
مســکن شــخصى در بازه زمانى 1386 تــا 1392 با 
شتاب بیشــترى نسبت به قبل، ســیر صعودى به خود

 بگیرد. از سوى دیگر تزریق 50 هزار میلیارد تومان پول 
بدون پشتوانه براى طرح مســکن مهر به افزایش پایه 
پولى کشور، جهش قیمت دالر و نهایتًا تورم اقتصادى 
انجامید. به بیان دیگر مســکن از یکسو مجرم دیابت 

پولى و از سوى دیگر قربانى سیاســت هاى اقتصادى 
دولت قبل شد.

بخش اجاره اما در سال 1392 با افزایش قیمت چندانى 
مواجه نبود، چرا کــه جامعه هدف ایــن بخش، توان 

اقتصادى باالیى نداشت. با اینکه برآورد مى شد بخش 
اجاره ایــن عقب ماندگى را در طول زمــان جبران کند 
اما سیاســت هاى انقباضى دولــت روحانى تا حدودى 
جلوى این خطــر را گرفت و شــاهد بودیــم که نرخ 

افزایش اجاره بها طى ســه سال اخیر بیش از 10 درصد
 نبود.

تحقیقات نشــان مى دهد حدود 15 سال طول مى کشد 
تا از محل اجاره، قیمت ملک مســتهلک شود درحالى 
که این رقم در کشــورهاى بــا نرخ تــورم نزدیک به 
صفر، 20 تا 25 سال است، بنابراین در کشورى که 30 
درصد تورم ساالنه دارد قناعت به حتى نرخ هاى اجاره 
جارى  بیانگر آن اســت که مالکان کماکان به شدت به 
عایدى ســرمایه اى یعنى افزایش قیمت هاى آتى، دل 
بســتند بدین معنا که هنوز امالك و مســتغالت جزو 
دارایى هاى مورد عالقه  ســرمایه گذاران است و تقاضا 
براى آن فراتــر از تقاضاى مصرفى مــى رود و زمین و 
ساختمان هنوز دارایى سرمایه اى مهمى در کشور تلقى 

مى شود.
 از ســوى دیگر معاون مســکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرســازى در روزهاى اخیر با انتقاد از نوســان 
شــدید قیمت ها در بــازه زمانى 81 تــا 92 گفت: باید 
سیگنال هاى شفافى را به ســرمایه گذاران منتقل کنیم 
و با رویکردهاى مناســب به افزایش اشتغال در بخش 
مسکن که 13 درصد کل اشتغال کشور را شامل مى شود

 بپردازیم.
حامد مظاهریان افزود: وزارت راه و شهرسازى همزمان 
با افزایش طــرف تقاضا، افزایش طــرف عرضه را نیز 
تقویت کرد. همچنین تجربه جهانى نشان مى دهد که 
متقاضیان واقعى مســکن باید صاحب شغل باشند و بر 
همان اساس نیز راهکارهاى مسکن برنامه ریزى و اجرا

شد.

جهش مسکن در ایران سوغات چه کسانى است؟

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509976825301230 شــماره پرونده: 9509986825300331 شماره بایگانى شعبه: 
950427 خواهان: آقاى محمدرضا خورشــیدى فرزند محسن به نشــانى: اصفهان- دشتستان- خیابان 
عسگریه- خرم دین- بن بســت زارع- پالك 10 تلفن: 09135454501 ، خوانده: آقاى فخرالدین پاساالر 
فرزند جهان به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- تامین خواسته 3- مطالبه 
وجه چک 4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 5- مطالبه خسارت دادرسى، گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوى 
آقاى محمدرضا خورشیدى فرزند محسن بطرفیت آقاى فخرالدین پاساالر فرزند جهان به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ دویست و شصت و نه میلیون و نهصد هزار ریال بابت دو فقره چک به شماره هاى 2394660572- 
95/2/25 به مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و 2394660573- 95/2/25 به مبلغ یکصد 
و چهل و پنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى 
خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و با توجه به بقاى اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 515 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و شصت و نه میلیون و نهصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون و شصت و نه هزار و پانصد ریال بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و در 
مورد دعوى اعسار از پرداخت هزینه دادرسى نظر به اینکه خواهان به موجب الیحه شماره 95100016970- 
95/6/14 دادخواست خود را مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راي غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف: 27689 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/479
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغیه: 9510100350408353 شــماره پرونده: 9509980350400621 شماره بایگانى شعبه: 
950700 خواهان  حسین طالبى اسماعیالن دادخواستى به طرفیت خوانده على مقدسى زاده و ولى پیرمردوند 
چگینى و سعید شمس و حسن عباسى و ســید رضا طاهریان قهفرخى به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
و دستور موقت و مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 308 ارجاع و به کالسه 
9509980350400621 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/05 و ساعت 12:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 27690 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان/ 9/480
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100351110522 شــماره پرونده: 9509980351100364 شماره بایگانى شعبه: 
950396 خواهان علیرضا دقوقى دادخواستى به طرفیت خواندگان حسین حق گوى و محمدرضا فرقدانى 
چهارسوقى و محمد مهدى مکرمى عراقى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و الزام به تفکیک ملک 
و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه3  اتاق شــماره 356 ارجاع و به کالسه 
9509980351100364 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن جهت اجراى قرار کارشناسى 1395/10/21 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین حق گوى و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد.م الف: 27608 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/490
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420351100236 شــماره پرونده: 9409980351100670 شماره بایگانی شعبه: 
940746 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351101950 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351100221 محکوم علیه: عبدالعلى اســماعیلى دهقى فرزند اکبر به نشانى اصفهان 
اتوبان کاوه سه راه ملک شهر بلوار بهارستان خ مفتح خ بهاران بن بست سادات محکوم است به پرداخت مبلغ 
202/980/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 6/089/400 ریال به عنوان هزینه دادرسى و پرداخت 
7/307/280 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت زمان 
پرداخت اصل خواسته با احتساب نرخ شاخص تورم ســالیانه اعالمى از سوى بانک مرکزى ایران که توسط 
اجراى احکام محاسبه مى گردد. در حق محکوم له:  منصور درى فرزند عباس به نشانى اصفهان خیابان امام 
خمینى- خیابان امیرکبیر فلکه قائم مقام  جنب باربرى البرز نو- الســتیک فروشى منصور درى و کدپستى 
8146675343  با وکالت محمد خلیلیان فرزند محمود به نشانى اصفهان ابتداى خیابان هزار جریب ساختمان 
فراز طبقه 5 واحد 34 . و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى 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 شــش 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:27610 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/492
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100350609320 شــماره پرونده: 9509980350600569 شماره بایگانی شعبه: 
950690 خواهان علیرضا اصحاب هاشمى دادخواستی به طرفیت خوانده رضا رویدشتى به خواسته تخلیه و 
مطالبه خسارت دادرسى و تایید فسخ قرارداد (مالى) و مطالبه اجور معوقه و تامین خواسته تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2  اتاق شماره 
220  ارجاع و به کالسه 9509980350600569 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/03 و ساعت 
8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 27640 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/9/494
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509976825301171 شــماره پرونده: 9509986825300438 شماره بایگانى شعبه: 
950550 خواهان: شرکت پیرامون گسترش آشیان سهامى خاص با مدیریت: سیدحبیب اله حسینى دهدشتى 
و معصومه و مریم محمدنژاد شوئیل با وکالت خانم شیوا مدنى فرزند سعید به نشانى: اصفهان- میدان انقالب- 
چهارباغ پایین- مرکز تجارى سیتى سنتر- آسانسور شماره 1- طبقه سوم- واحد 20، خوانده: آقاى علیرضا 
دهخدا فرزند صفرعلى به نشانى: مجهول المکان، خواســته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- مطالبه وجه، گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوى شرکت پیرامون گسترش 
آشیان با وکالت خانم شیوا مدنى به طرفیت آقاى علیرضا دهخدا فرزند صفرعلى مبنى بر مطالبه مبلغ سیصد 
و شصت و پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار ریال به انضمام خسارت دادرسى و تاخیر تادیه به شرح 
دادخواســت تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق 
فاکتورهاى مستند دعوى که به امضاى خوانده رسیده و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت دادرسى 
در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در برابر دعوى خواهان و مستندات وى ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى 
که حاکى از برائت ذمه خویشاشد اقامه ننموده و مستندات ابرازى خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده لذا 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 519 و 198 و 194 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و ماده 362 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد 
و هفتاد و شش هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دوازده میلیون و پنج هزار و ششصد و شصت ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى به انضمام خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ 95/6/1 
لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. این راي غیابی و ظرف 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 27646 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/9/496
ابالغ 

شماره ابالغیه: 9510100351210407 شــماره پرونده: 9409982516000045 شماره بایگانى شعبه: 
941158 آقاى احسان زاهدى مرزعه شورى از دادنامه 9509970351200879 مورخ 95/5/12 در پرونده 
کالسه 941158 ح 12 به طرفیت آقایان محمد نصیرى نسوعلى نصیرى نسب و محمد جواد چوبدار تقاضاى 
تجدیدنظر خواهى نموده و با توجــه به اینکه تجدیدنظر خواندگان مذکــور را مجهول المکان اعالم نموده 
مراتب حسب درخواســت نامبرده و در اجراى م 75 ق ا د م یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از 
تجدید نظر خواندگان فوق درخواست مى گردد هرگونه پاسخى نسبت تجدیدنظر خواهى نامبرده دارند ظرف 
مهلت ده روز از تاریخ انتشار کتبا به این شعبه اعالم واال پس از مضى مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین 
کیفیت به دادگاه هاى تجدیدنظر اصفهان ارسال خواهد شد. م الف:27421 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 9/498
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغیه: 9510100351210395 شــماره پرونده: 9409980351200829 شماره بایگانى شعبه: 
940928 آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خانم بهنوش باریک رو به وکالت از صندوق کارافرینى 
امید اصفهان از دادنامه شــماره 9509970351200914 مورخ 95/05/17 در پرونده کالسه 940928 ح 
12 شــعبه 12 دادگاه حقوقى اصفهان به طرفیت اقایان داریوش ســورچه داروغه و حسین مکیف و حسین 
زشیرزاده ظرف مهلت قانونى تقاضاى تجدیدنظر نموده که با توجه به عدم شناسایى تجدیدنظرخواندگان در 
ادرس اعالمى و حسب درخواست وکیل تجدیدنظرخواه مراتب یک مرتبه در اجراى م 75 در یکى از جراید 
آگهى و از تجدیدنظرخواندگان درخواست مى شــود در اجراى م 346 ق آ د م چنانچه هرگونه ادعایى نسبت 
به تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه دارند ظرف ده روز کتبا به این شــعبه اعــالم نمایند و اال پس از مضى 
مهلت قانونى و  عدم مراجعه نامبردگان پرونده با همین کیفیت به محاکم تجدیدنظر ارســال خواهد شــد. 

م الف: 27422 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/499
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420350400399 شــماره پرونده: 9309980350400352 شماره بایگانی شعبه: 
930380 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309970350401036 
محکوم علیهما: 1- کریم صدر ارحامى 2- سیداشکان ماجدى هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 57/514/000 ریال و پرداخت 2/130/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 2/075/504 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که از تاریخ سررســید چک 91/6/5 لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق محکوم له: علیرضا عصرپوران فرزند رحیم به نشانى: تهران خیابان شهر آرا کوچه 
ابوذر پالك 6 واحد 2 و نیز نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت ضمناً با توجه به غیابى بودن دادنامه در اجراى 
ان مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون ایین دادرسى مدنى رعایت گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 

در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 27423 شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/500
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420350700404 شــماره پرونده: 9309980350701180 شماره بایگانی شعبه: 
931370 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350703710 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350700921 محکوم علیه: 1- کریم قوى قلب فرزند رحیمعلى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت 70/000/000 ریال اجاره بها، 23/333/333 ریال خسارت تاخیر در پرداخت آن، 
27/595/458 ریال بهاى قبوض مصرفــى گاز و برق و تلفن و 4/212/510 ریال هزینه هاى دادرســى و 
4/102/291 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له مهرى طالئى دهکردى فرزند اســداله به نشــانى 
شهرستان اصفهان  خانه اصفهان بلوار سپاه کوى ســپاه مجتمع ماه نوش واحد 8 با وکالت 1- على پریسوز 
فرزند بهمن به نشانى اصفهان میدان احمد آباد خ ولیعصر روبروى کالنترى 13 مجتمع ولیعصر ط 2 واحد 207 
، 2- آسیه غالمى هفشجانى فرزند بهرام به نشانى اصفهان دروازه شیراز خ چهار باغ باال  مجتمع حافظیه طبقه 
دوم واحد 6 و نیز پرداخت حق االجراى دولت در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى 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 شــش 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:27424 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/501
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509970352401176 شــماره پرونده: 9509980352400007 شماره بایگانى شعبه: 
950007 خواهان : آقاى اسداله ریاحى خوراسگانى فرزند حســین با وکالت آقاى بهروز محبتى نژاد فرزند 
احمد به نشانى: اصفهان- خ توحید چهارراه پلیس ســاختمان ماکان 3 ط 5 واحد 22، خواندگان: 1- خانم 
فخرى حسینى خوراسگانى فرزند سیدجواد به نشــانى: اصفهان- خ فلسطین- کوى حسن آباد- بن بست 
مهران- پالك 21، 2- آقاى عباس حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 3- خانم وجیهه السادات حسینى 
خوراسگانى فرزند سیدمحمد 4- خانم بدرالسادات حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 5- آقاى سیدرضا 
حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 6- آقاى صدیقه حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 7- خانم زهرا 
حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 8- خانم بتول حسینى خوراسگانى همگى به نشانى: مجهول المکان 
9- خانم بتول حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 10- آقاى فرهاد حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد 
11- خانم فرزانه حسینى خوراسگانى 12- خانم فائزه حسینى خوراسگانى فرزند سیدمحمد با وکالت آقاى 
هوشنگ جعفرى قوام آبادى فرزند محمد به نشانى: اصفهان بلوار آئینه خانه جنب مسجد النبى (ص) ساختمان 
آئینه پالك 60،  13- مدیریت جهاد کشــاورزى به نشانى: اصفهان- خ فردوســى- خ منوچهرى- جهاد 
کشاورزى اصفهان 14- ســازمان جهاد کشــاورزى به نشــانى: اصفهان- خ هزار جریب- سازمان جهاد 
کشاورزى، خواسته ها: 1- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک است) 2- ابطال سند رسمى (موضوع سند 
ملک است) 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- ابطال ســند رسمى (موضوع سند ملک است) دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى بهروز محبتى نژاد به وکالت از آقاى اسداله ریاحى خوراسگانى فرزند حسین به طرفیت آقایان و 
خانم ها 1- سیدرضا 2- عباس 3- صدیقه 4- بدرالسادات 5- وجیهه السادات 6- زهرا 7- بتول 8- فخرى 
9- فرهاد 10- فائزه 11- فرزانه همگى حســینى خوراســگانى فرزندان ســیدمحمد 12- مدیریت جهاد 
کشاورزى 13- سازمان جهاد کشاورزى به خواسته 1- ابطال سند رسمى شماره 118916 تاریخ 1387/4/22 
دفتر اسناد رسمى شماره 10  اصفهان 2- ابطال سند رسمى شماره 119322 تاریخ 1387/6/12 دفتر اسناد 
رسمى شماره 10  اصفهان 3- ابطال سند رسمى شماره 8724 تاریخ 1391/3/25 دفتر اسناد رسمى شماره 
159  اصفهان نظر به اینکه حسب گواهى وفات شماره 682534 خانم فخرى حسینى خوراسگانى در تاریخ 
1387/11/9 فوت نموده است لذا طرح دعوى به طرفیت وى وجاهت قانونى ندارد و نظر به اینکه سند رسمى 
موضوع خواسته ردیف 1 (سایر اسناد موضوع خواسته متعاقب سند مذکور تنظیم شده اند) در پى دعواى حقوقى 
الزام به تنظیم سند رسمى تنظیم شده است و دى این دعوا دادگاه به مالکیت متداعیین و انتقال قانونى ملک 
رسیدگى کرده و با احراز مالکیت حکم صادر نموده است و نظر به اینکه اجابت خواسته خواهان به معنى اعالم 
بى اعتبارى حکم صادره از شعبه ششم حقوقى اصفهان به شماره 120- 1386/3/12 مى باشد لذا قبل از اعالم 
بى اعتبارى حکم مرقوم امکان اجابت خواسته خواهان میسر نمى باشد. دادگاه مستنداً به مواد 2 و 417  قانون 
آئین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوا خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راي صادره ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 27425 رئیسى رئیس شعبه 24 

دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/503
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509970352401469 شــماره پرونده: 9409980352401279 شماره بایگانى شعبه: 
941404 خواهان : آقاى محمد کریمى دلیگانى فرزند محمدحســن به نشانى: اصفهان- خ جابر انصارى- 
نبش ك 12 مترى پارك، جنب سوپر دهکده طبقه ســوم واحد 3 پ 222 کدپستى 8196844791 همراه 
09131157241 ، خوانده: خانم سوسن عابدینى فرزند صفر به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 

خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت 3- مطالبه وجه 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى محمد کریمى دلیگانى فرزند محمدحسن به طرفیت خانم سوسن عابدینى فرزند صفر به خواسته 
مطالبه دویست میلیون ریال مابقى ثمن قرارداد عادى تاریخ 92/3/26 و خسارت قراردادى ناشى از تاخیر در  
اجراى تعهد از تاریخ 92/10/10 تا زمان وصول ماخذ روزانه یک میلیون ریال به مبلغ 770/000/000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه، سپس خواهان طى الیحه شماره 2206- 95/5/14 ضمن واریز 
هزینه دادرسى میزان خسارت قراردادى را تقلیل و به میزان 357/000/000 ریال مطالبه نموده است. نظر به 
مالحظه قرارداد مستند دعوا که حاکى از وقوع بیع فى مابین خواهان و خوانده مى باشد و نظر به میزان ثمن 
تعیین شده در قرارداد اگر چه شرط پرداخت مابقى ثمن انتقال سند مى باشد لیکن بنا به اظهار نامه ارسالى از 
سوى خواهان، وى آماده اجراى تعهد خود مى باشد و استنکاف خوانده مانع از اجراى این تعهد  است که اقدام 
علیه خود محسوب مى شود و مانع اجراى تعهد وى بر پرداخت مابقى ثمن نیست و نظر به اینکه طرفین قرارداد، 
خسارت ناشى از عدم انجام تعهد را بصورت مقطوع در قرارداد قید نموده اند دادگاه مستنداً به مواد 219 و 230 و 
262 قانون مدنى و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت دویست میلیون ریال بابت 
مابقى ثمن و پرداخت سیصد و پنجاه و هفت میلیون ریال بابت وجه التزام ناشى از عدم انجام تعهد مبنى بر عدم 
پرداخت ثمن از تاریخ ارسال اظهارنامه (92/9/12) و پرداخت 15/810/000 ریال بابت خسارات دادرسى در 
حق خواهان محکوم مى نماید و نسبت به دعوى مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه تاخیر در پرداخت 
ثمن بصورت قراردادى و مقطوع تعیین شده است خسارت تاخیر تادیه قانونى منتفى است و خسارت از خسارت 
نیز فاقد مبناى قانونى و شرعى است. در این قســمت حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي 
صادره در قسمت اول غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد و در قسمت اخیر ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 27426 رئیسى رئیس شعبه 24 

دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/506
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9409976836300218 شــماره پرونده: 9409980351800756 شماره بایگانی شعبه: 
940614 خواهان: آقاى سیدفراز قمصرى نیاسر فرزند ســیدغالمرضا به نشانى: اصفهان- ملک شهر- خ 
انقالب اســالمى- ك بنفشــه- پ 20- کدپســتى 8196665138- همراه 09356535419، خوانده: 
آقاى سیدغالمرضا قمصرى نیاسر فرزند سیدرضا به نشــانى: اصفهان– بهارستان غربى- بهرام آباد- ك 
شهید ابراهیم کریمى- سمت چپ- منزل سوم- پ 3- کدپســتى 8194900767 ، خواسته : لغو حضانت. 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاى ســیدفراز قمصرى نیاسر فرزند ســیدغالمرضا بطرفیت آقاى پدرش آقاى سیدغالمرضا 
قمصرى نیاسر فرزند ســیدرضا و به خواســته لغو حضانت بدین توضیح که خواهان اظهار داشته اینجانب 
متولد 1378/7/19 و 16 ساله مى باشم یک ســال اســت پدرم هیچ نفقه اى به من پرداخت نکرده و من با 
مادرم زندگى مى کنم تقاضاى لغو حضانت پدرم نسبت به خودم را دارم على هذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده اظهارات خواهان قرائن و شــواهد موجود و مالحظه اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگى 
شراکت نکرده و دفاعى ننموده و خواهان 16 ساله و به بلوغ شرعى رسیده مستنداً  به نظریه شماره 7/7626 
مورخ 80/8/2 مبنى بر اینکه با رسیدن فرزند به سن بلوغ موضوع منتفى است و افراد بالغ با هر یک از والدین 
که بخواهند باشند مى توانند شــخصاً اتخاذ تصمیم نمایند دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و حکم 
به لغو حضانت خوانده نســبت به خواهان مذکور صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ، قابل واخواهــى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 27427 توکلى رئیس شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

 (مجتمع شهید قدوسى)/9/507 
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغیه: 9510100361707809 شــماره پرونــده: 9509980361700161 شــماره بایگانى 
شعبه: 950179 خواهان محمدرضا رســتگارفر دادخواســتى به طرفیت خوانده  ابوالحسن برخوردارى به 
خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خســارت دادرســى و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 214 ارجاع و به کالســه 9509980361700161 ثبــت گردیده که وقت 
رســیدگى آن 1395/11/11 و ساعت 11:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.م الف: 27428 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى

 اصفهان/ 9/508
ابالغ وقت رسیدگى 

 شماره ابالغیه: 9510100361707738 شــماره پرونده: 9509980361700719 شماره بایگانى شعبه: 
950834 خواهان اقدس اسماعیلى شاهزاده على اکبرى دادخواستى به طرفیت خوانده مهرانگیز خلیلى به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه2 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9509980361700719 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/18 
و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد.م الف: 27429 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/509
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100361707831 شــماره پرونده: 9509980361700014 شماره بایگانی شعبه: 
950014 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: یحیى کمالى فرزند حاجى کمال کدپستى: 8191111111 به 
نشــانی: مجهول المکان، مدارك پیوســت: در خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى حجت اله و منصور قربانى 
بطرفیت شما نسبت به دادنامه شــماره 950970 مورخ 95/7/5 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رؤیت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 

27430 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/9/510
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 کمیته انضباطى 
حکم نهایى را مى دهد

وکیل مدافع سـابق سـپاهان ادعا مى کنـد که کمیته 
انضباطى باید در مورد مطالبات گذشـته این بازیکن از 

طالیى پوشان اصفهانى نظر بدهد. 
مدیر حقوقى باشگاه سپاهان گفته بود که هادى عقیلى 
طلبى از باشـگاه سـپاهان نـدارد و این در حالى اسـت 
که این مدافع بـا تجربه به دلیل آنچه پرداخت نشـدن 
مطالباتش خوانده اسـت حاضر نیسـت قرارداد خود را 

فسخ کند. 
وکیـل عقیلـى در این بـاره گفـت: کمیتـه انضباطى 
فدراسـیون فوتبال باید حکم نهایى را صـادر کند و ما 

امیدوار هستیم این حکم هرچه زودتر صادر شود.
وى در پایان افـزود: ما سـعى کردیم در مـورد قرارداد 
هادى با مسئوالن باشگاه سپاهان به توافق برسیم که 
این اتفاق رخ نداد و حاال هم کمیته انضباطى فدراسیون 

فوتبال بهترین جا براى رسیدگى به دعوى ماست.

برنامه سفر پرسپولیس
 به اصفهان

پرسپولیسى ها این هفته در دیدارى حساس به مصاف 
ذوب آهنى خواهند رفت که روزهاى اوج خود را پشت 

سر مى گذارد. 
شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» بعد از پیروزى در دقایق 
پایانى برابر پدیده مشهد، تمرینات خود را طى روزهاى 
گذشته پیگیرى کردند و قرار است آخرین تمرین خود 
را در زمین شماره 2 آزادى در روز پنج شنبه برگزار کنند 
و بعد از آن راهى اصفهان شوند.پرسپولیسى ها که این 
هفته مهمان ذوب آهن در اصفهان خواهند بود، روز پنج 
شـنبه بعد از انجام تمرین در زمین شماره 2، ناهار را در 
هتل آکادمى صرف خواهند کرد و در ادامه براى اعزام 
به اصفهان راهى فرودگاه خواهند شد تا با پرواز ساعت 

15و 30 دقیقه راهى اصفهان شوند.

  ممنوع المصاحبه!
مدیران دو باشـگاه پرسـپولیس و ذوب آهن بازیکنان 
خود را از اظهارنظر دربـاره دیدارپیش روى دو تیم منع 

کرده اند. 
پرسپولیس و ذوب آهن روز جمعه حساس ترین بازى 
این هفته لیگ را برگزار مى کنند که عـزم مدیران هر 
دو باشـگاه روى تمرکز حداکثرى بازیکنـان و دورى 
از مصاحبه هاى حاشیه اى اسـت.هر دو تیم در آخرین 
بازى خارج از خانه با نتیجه 2ـ  1 حریفان خود را شکسته 
داده و مسابقه این دو تیم قطعاً تماشایى و خبرساز خواهد 
بود به خصوص که ذوب آهن و پرسـپولیس در فصل 
گذشته سه رویارویى پرخبر و به یادماندنى را در کارنامه 

خود ثبت کردند.

شکست سپاهان از
 پارى سن ژرمن

تیـم هـاى فوتبـال نونهـاالن فـوالد مبارکـه 
سـپاهان در تورنمنـت جهانـى فوتبـال مالـزي 
بـه یـک پیـروزى و یـک شکسـت دسـت یافتنـد.

در ایـن رقابت هـا نونهاالن زیر 14 سـال سـپاهان از 
نونهاالن پاري سن ژرمن با هفت گل شکست خوردند.

نونهاالن زیر 13 سال فوالد مبارکه سپاهان نیز با چهار 
گل نماینده کره جنوبى را مغلوب کردند

 

پیشنهاد سوئیس و یونان 
براى سروش

سروش رفیعى مى گوید پیشنهاداتى جدى از کشورهاى 
سـوئیس و یونان دارد کـه در حال حاضر بـه آنها فکر

 مى کند.
سـروش رفیعى چنـد روز پیـش ادعا کرد که دوسـت 
دارد لژیونـر شـود و اگـر بـه کشـورهاى دیگـر نرفت 
تیم خـود را در چنـد هفته آینـده معرفى خواهـد کرد.
حـاال رفیعـى اعتقـاد دارد کـه دو پیشـنهاد خارجـى 
خـوب فکـر او را درگیر کرده و شـاید همیـن موضوع 
باعـث شـود کـه رفیعـى از چنـگ پرسـپولیس بپرد.
رفیعى مى گوید: من به هیچ وجه هنوز با هیچکسى در 
پرسپولیس حرف نزدم و همانطور که گفتم، همه چیز را 
به پایان نیم فصل موکول کردم. االن چیزى در این باره 
نمى توانم بگویم اما اگر بنا باشـد بروم، حتماً یک جاى 

خوب مى روم. 

تایم اوت

تارنماى خبرى «اوت ساید آف ده بوت» مهاجم جوان 
تیم ملى ایران را به عنوان بهترین بازیکن جوان آسیا در 

سال 2016 انتخاب کرد.
این تارنماى خبرى  نوشت: ســال 2016 سال هیجان 
انگیزى بــراى بازیکن طالیى ایران بــود. این بازیکن 
21 ساله بعد از انتقال قرضى به روستوف روسیه، به طور 
دائم به این باشگاه پیوست و سفر افسانه اى خود را با این 
تیم آغاز کرد. تیم روستوف به همراه سردار آزمون نایب 
قهرمان لیگ فوتبال روسیه شد و براى اولین بار در تاریخ 

این باشگاه به لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرد. 
بهترین عملکرد آزمون در فصــل رقابت هاى 2016-

2015 لیگ برتر روسیه پدیدار شد؛ این مهاجم 21 ساله 
در شش مسابقه فصل، شش گل به ثمر رساند و به صعود 

تیمش به لیگ قهرمانان اروپا کمک کرد. 
ولى این تازه آغاز راه بود. آزمون و تیم روستوف در حالى 
سفر اروپایى خود را آغاز کردند که به خوبى مى دانستند 

کار آسانى در پیش ندارند.
این تارنماى خبرى با اشــاره به موفقیت هاى آزمون در 
فوتبال ملى و باشگاهى نوشــت: آزمون که جوان ترین 
بازیکن در تیم ملى ایران محســوب مى شود، در هفت 
مسابقه خود براى ایران که به دنبال صعود به جام جهانى 

2018 است،  چهار بار گلزنى کرده است. 

هافبک پیشین سپاهان که تا چندى پیش رؤیاى حضور 
در لیگ قهرمانان اروپا را در ســر داشت فعًال به عنوان 
یکى از بازیکنان تیم اصلى دینامو زاگرب به تیم دوم این 

باشگاه در لیگ دسته دوم کرواسى کمک مى کند.
وقتى دینامــو زاگرب با موفقیــت در دیدارهاى پلى آف 
جواز حضور در جدول اصلى این فصــل از رقابت هاى 
لیگ قهرمانان را کســب کــرد درباره علــى کریمى
 هم این امیدوارى به وجود آمد تا لژیونر جوان ایرانى به 
فاصله تنها چند ماه پس از انتقال به فوتبال اروپا حضور 
در معتبرترین تورنمنت فوتبال باشگاهى جهان را تجربه 

کند.

اما در فصلى که قهرمان لیگ کرواســى با قبول شش 
باخت متوالى ضعیف ترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان لقب 
گرفت، ملى پوش ایرانى اصًال فرصت بازى پیدا نکرد تا 
تعبیر رؤیاى حضور در لیگ قهرمانان اروپا به سال هاى 

آتى موکول شود.
لیگ قهرمانان تنها مسابقاتى نیست که حسرت بازى در 
آن بر دل کریمى ماند بلکه هافبک پیشین سپاهان فعًال 
توفیق بازى در لیگ کرواســى را هم پیدا نمى کند. این 
بازیکن اصفهانى که در جام حذفى کرواسى هم براى تیم 
اصلى بازى کرده در حال حاضر بیشتر در دسته دوم این 

کشور روزگار مى گذراند. 

از لیگ قهرمانان
 تا دسته دوم!

  بهترین 
بازیکن جوان آسیا

صداى هواداران

 ذوب آهن
االهلى را گوشمالى دهد

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیــل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
 info@nesfejahan.net الکترونیک

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

صفحات مجازى دارد.
   

■ قرعه کشــى لیگ قهرمانان آسیا انجام شد و 
مشخص شد که ذوب آهن اصفهان در دور جدید 
این رقابت ها چه کار ســختى را پیش روى خود 
دارد. امیدوارم در دو دیدار که االهلى عربســتان 
حسابى توســط ذوب آهن گوشــمالى داده شود 
و البته از العین امارات هم انتقام ســال گذشــته 

گرفته شود.
■ واقعًا ذوب آهن بدشــانس بود کــه در قرعه 
کشى لیگ قهرمانان آسیا دچار این قرعه سخت 
شد. ولى ذوب آهنى ها نشان داده اند که مردان 
نبردهاى حساس و سخت هستند. امیدوارم هم  
از گروهشــان صعود کنند هم تیم هاى عربى را 
ببرند و نمایندگان شایســته خلیج فارس در این 

رقابت ها باشند.
■ استقالل تهران در صورت صعود از پلى آف در 
گروه بسیار ســاده اى قرار مى گیرد. چه شانسى 

دارند این آبى ها!
■ العین امارات فصل گذشته موفق شد از منطقه 
غرب آســیا به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا 
کند و بهترین تیم غرب آسیا لقب بگیرد. آنها در 
فینال نیز در مجموع دو دیدار با فاصله اى نزدیک 
مغلوب حریف کره اى خود شــدند و نتوانســتند 
دومین بار لیگ قهرمانان آسیا را فتح کنند.ذوب 
آهن فصل گذشته نیز در مرحله یک هشتم نهایى 
به مصاف العین امارات رفت که مجموع دو دیدار 
دو تیم با پیروزى 3 بر یک العین به پایان رسید تا 
ذوب آهنى که تا آن مرحله خوب پیش رفته بود 
در ورزشگاه خانگى خود حذف شود. امیدوارم این 
بار ذوب آهنى ها از این تیم انتقام بگیرند. العین 
حریف خطرناکى در این گروه است و به گونه اى 
سرمایه گذارى کرده که قهرمانى در این مسابقات 

را هدف قرار داده است.
■ نگاهى به گروه هاى چهار گانه غرب آسیا نشان 
مى دهد که در مجموع گروه آسانى وجود ندارد و 
همه تیم هاى ایرانى حاضر در این مسابقات کار 

سختى در پیش دارند.
■به نظر من گروه پرســپولیس گروه مرگ این 
دوره از مســابقات لیگ قهرمانان آسیاست. جدا 
از اســم تیم ها یــک نگاهی به جدول امســال 
لیگ ها بیاندازید تــا  متوجه این ادعا بشــوید؛ 
الهالل در لیگشــان اول اســت  با 31 گل زده از 
12 بازي ،الریان فصل پیش قهرمان قطر شــده، 
الوحده هم از تیم هاى خوب امارات اســت، اینها 
حریفان پرسپولیس هستند. آنوقت یک نگاهى به 
گروه اول هم بیاندازید، آدم خنده اش مى گیرد. هر 

چى تیم ضعیف هستند جمع شدند در این گروه !
■ گروه هاى ذوب آهن و پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان آســیا بسیار سخت هســتند. استقالل 
تهران در صورت صعود و استقالل خوزستان در 
گروه هاى راحتى قرار دارنــد. البته با این اوضاع 
و احوال استقالل خوزســتان در هر گروهى قرار 
بگیرد برایش سخت است و چهارمى اش قطعى 

است!
■ به نظــر من خطرنــاك تریــن حریف ذوب 
آهن در آسیا ، االهلى اســت. این تیم در عربستان 
دبل کرده و فصل گذشــته دو جام این کشور را از 
آن خود نموده اســت. یادتان هســت سپاهان در 
سال هاى گذشته چه دردســرى با این تیم داشته 
است. االهلى براى ســپاهان که بسیار نحس بود. 
امیدوارم ذوب آهن مراقــب این حریف خطرناك 
عربســتانى باشــد. از لحاظ مهره و ســتاره قطعًا 
االهلى و العیــن باالتر از ذوب آهن هســتند. اما 
ذوب آهن ستارگانى دارد که شاید روى کاغذ و در 
رســانه ها کمتر با نام ســتاره شــناخته شــوند
 اما در زمین مى توانند بالهاى زیادى به سر رقیب 

بیاورند.

 حریفان تیم فوتبــال ذوب آهن در فصــل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص شدند.

مراسم قرعه کشى مرحله گروهى فصل 2017-2016 
لیگ قهرمانان آسیا در هتل میلتون کوآالالمپور مالزى 
برگزار شد و ذوب آهن اصفهان و سایر نمایندگان ایران در 

این رقابت ها رقباى خود را شناختند.
مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدا قرعه کشى 
رقابت هاى AFC کاپ را برگــزار کردند که تیم ها در 
شش گروه چهار تیمى در غرب و شرق قاره رقباى خود را 
شناختند. در این جام AFC باشگاه هاى کشورهاى درجه 

دوم فوتبال آسیا را شرکت داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا  قبل از آغاز مراسم قرعه کشى 
لیگ قهرمانــان جدولى از حضور نماینــدگان مختلف 
کشورها در قرعه کشى منتشر کرد که نکته جالب به درج 
سهمیه 2+2 مقابل نام ایران بود. آن هم در شرایطى که 
در فهرست سهمیه هاى 1، 2 و 3 نام استقالل خوزستان، 
ذوب آهن اصفهان و پرســپولیس تهران دیده مى شد. 
این اتفاق نشــان داد AFC همچنان روى تصمیم خود 
بر سهمیه 2+2 ایران پافشارى دارد و حضور پرسپولیس 
به عنوان سهمیه سوم تنها بخاطر عدم دریافت الیسنس 

حرفه اى از سوى کشور عراق بوده است.

گروه بندى کامل منطقه غرب آسیا:
به جز چهار تیمى که قرار اســت در مرحلــه پلى آف به 
گروه ها اضافه شــوند 12 تیم دیگر به شرح زیر تقسیم 

بندى شدند.
گروه A: االهلى امارات، لوکوموتیو ازبکســتان، التعاون 

عربستان  و (برنده استقاللـ  السد قطر).
گروه B: استقالل خوزستان، الجزیره امارات، لخویا قطر 

و (برنده الفتحـ  نسفـ  الحدید).
گروه C: االهلى عربســتان، ذوب آهن، العین امارات و 

(برنده الجیش قطرـ  بنیادکار ازبکستان).
گروه D: الریان قطر، الهالل عربســتان، پرسپولیس و 

(برنده الوحدهـ  الوحداتـ  بنگلور).

گروه بندى کامل منطقه شرق آسیا:
گروه E: کاشــیما آنتلرز ژاپن، مونگ تونگ یونایتد 
تایلند، برنده پلى  آف بین چین و اســترالیا و فلیپین و 

ســنگاپور و برنده پلى آف بین کره و هنگ 
کنگ و ویتنام.

گروه F: اف ســى ســئول کره جنوبى، 
نماینده دوم ژاپن، وسترن استرالیاو برنده 

پلى آف بین چین و تایلند با میانمار.

گروه G: گوانگژو چین، سامسونگ کره جنوبى، تیم سوم 
از باشگاه ژاپن و ایسترن هنگ کنگ. 

گروه H: آدالید استرالیا، یانگ سوى چین، چونبوك کره 
جنوبى و برنده پلى آف ( بین ژاپن و تایلند با مالزى).

 در گروه A استقالل که در پلى آف باید با السد از قطر 
روبه رو شود در صورت صعود از این بازى در گروهى قرار 
مى گیرد که حریف چندان دشــوارى پیش رو نخواهد 
داشــت. االهلى امارات در حال حاضر وضعیت چندان 
خوبى در لیگ جعلى امارات ندارد ضمن 
اینکه التعاون نماینده ســوم 
عربســتان در ایــن گروه 

حاضر است.
در گــروه B اســتقالل 
خوزســتان قهرمان ایران 
رقبــاى نســبتًا دشــوارى 
پیــش رو دارد چون بــا دو تیم 
سرشــناس از امارات و قطر روبه رو 
مى شــود؛ الجزیره به عنوان 
یکــى از ثروتمندتریــن 
باشگاه هاى اماراتى 
بــه  لخویــا  و 

عنوان یکى از مدعیان همیشــگى قطر بایــد به مصاف 
استقالل خوزستان بروند. ضمن اینکه تیم سوم این گروه از 
پلى آف نماینده هاى عربستان، ازبکستان و بحرین مشخص 
مى شود. در گروه C ذوب آهن رقباى بسیار سرسختى 
پیش رو خواهد داشت. االهلى از عربستان  ستاره هاى 
خوبى را در اختیار دارد که در کنار العین فینالیست دوره 
قبل با ستاره سرشناسى همچون عمرعبدالرحمان؛ رقیب 
ســوم هم در پلى آف الجیش قطر با بنیادکار ازبکستان 

مشخص خواهد شد. 
در گــروه D پرســپولیس با یکــى از رقیبان ســنتى
باشــگاه هاى ایرانى یعنى الهالل عربستان همگروه 
شــد. رقیبــى کــه رویارویى بــا او همواره چالشــى
هیجان انگیز قلمداد مى شــود. الریــان قطر قهرمان 
پرستاره این کشــور در کنار نماینده چهارم امارات که 
قطعاً از پلى آف صعود خواهد کرد مى تواند گروه دشوارى 

براى برانکو و شاگردانش باشد.

مدیر العین: ذوب آهن قدرتمند است
مدیر باشــگاه العین امارات گفت: گروه سختى در آسیا 
نصیب ما شــد چرا که ذوب آهن و االهلى در این گروه 

قرار دارند.
«مطر الظاهرى» مدیر باشگاه العین پس از هم گروهى 
تیمش با ذوب آهن ایران و االهلى عربســتان در لیگ 
قهرمانان آســیا درباره نحوه قرعه کشى گفت: «بدون 
شــک گروه ما ســخت خواهد بود چرا که ذوب آهن و 
االهلى هر دو قدرتمند هستند اما ما براى کسب امتیازات 
امیدوار هستیم و به دنبال این خواهیم بود که امتیازات 
الزم را کسب کنیم. قصد داریم شکست خود در فینال 

لیگ قهرمانان آسیا را با نتایج امسال جبران کنیم.»
وى ادامه داد: «با توجه به اینکه همه تیم هاى آســیایى 
آرزوى رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا را دارند، ما 
هم این موضوع را در برنامه خود قرار دادیم اما به عنوان 
تیم العین همیشه به دنبال قهرمانى هستیم و حضور در 

فینال بازى ها هدف اصلى ماست.»
مدیر باشــگاه العین در پاسخ به این ســئوال که العین 
باشگاه کاملى اســت اما چرا معموًال تیم هاى عربى در 
فینال آســیا نتیجه نمى گیرند، اظهار داشت: «ما فصل 
گذشته تالش زیادى کردیم که به فینال آسیا رسیدیم و 
در این زمینه موفق هم بودیم چرا که هر تیمى آرزو دارد 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد اما این تقدیر ما بود 
که فینال را ببازیم و قهرمانى را از دست بدهیم. در بازى  
فینال مقابل نماینده کره جنوبــى موقعیت هاى خوبى 
داشتیم اما در نهایت موفق نشــدیم. با این همه امسال 
همه تالشمان را خواهیم کرد تا شکست در فینال آسیا 

را جبران کنیم.»

تیم فوتبال سپاهان در دو هفته آتى سه مسابقه سخت و سرنوشت ساز را پیش 
روى دارد و موفقیت در این دیدارها مى تواند سپاهان را تا رتبه سوم جدول رده 

بندى باال بکشاند. 
تیم فوتبال سپاهان پس از پیروزى برابر سیاه جامگان در هفته نهم، با دو تساوى 
و یک شکست به مصاف صباى قم رفت و موفق به کسب پیروزى شد. آنها اکنون با 

کسب 18 امتیاز از 13 بازى گذشته خود در رتبه هشتم جدول قرار دارند.
طالیى پوشــان بــا پیــروزى پــر گل مقابل صبــاى قم ایــن روزهــا از روحیه
 باالیى برخوردار هستند و حاال آماده سه دیدار حساس خود در دو هفته آتى مى شوند.

این تیم روز جمعه هفته جارى باید در تبریز به مصاف تراکتورســازى برود که در 
رقابت تنگاتنگى با پرسپولیس براى قهرمانى نیم فصل قرار گرفته است و با توجه 
به اینکه بازى در تبریز برگزار مى شــود و تراکتورسازى مانند پرسپولیس تاکنون 
شکستى تجربه نکرده، گرفتن امتیاز از این تیم مى تواند کار بزرگى براى ویسى و 

شاگردانش باشد.  
دیدار بعدى سپاهان در جام حذفى و مقابل سایپا خواهد بود؛ پیروزى در این دیدار مى 
تواند آنها را به جمع چهار تیم برتر جام حذفى و امید بیشتر به کسب جام و گرفتن 

سهمیه آسیایى سوق دهد.
پس از این دیدار، آنها باید در آخرین دیدار نیم فصل در ورزشــگاه نقش 
جهان به مصاف استقاللى بروند که این روزها با علیرضا منصوریان 
اصًال شرایط مناسبى ندارد و به شــدت به دنبال کسب 

امتیاز و رسیدن به رتبه هاى باالیى جدول است.
با توجه به فشردگى جدول مسابقات و امتیازهاى نزدیک 

پایین، ســپاهان این شــانس را دارد که با کسب نتایج به هم تیم هاى از رده سوم به 
تراکتورسازى و استقالل تهران نیم فصل را با رتبه سوم مطلوب از دو دیدار آینــده خود، برابر 
با توجه بــه برنامه هاى ایــن تیم بــراى تقویت برخى به پایان برســاند. اتفاقى که مى تواند 
در نیم فصل دوم آنهــا را به یکى از مدعیــان قهرمانى پست ها در فاصله تعطیالت زمستانى، 

تبدیل کند. 

 پروسه طوالنی انتخاب جانشــین براي رسول خطیبی در باشــگاه ماشین سازي تبریز 
سرانجام به انتخاب فرهاد کاظمی ختم شد. کاظمی که از چند روز قبل در جلسه اى شبانه 
با مدیران باشگاه به توافق رسیده بود، حاال به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید 
این تیم معرفی شده و کار دشوارى براي نجات تیم قعرنشین جدول از منطقه سقوط 
دارد. کاظمی پیش از این با حفظ  کردن راه آهن و سیاه جامگان در لیگ برتر در شرایطی 
باورنکردنی، تبحرش را در نجات دادن تیم هاى در معرض سقوط به نمایش گذاشته و به 

نظر می رسد همین اتفاق، مدیران تیم تبریزي را مجاب کرده تا به سراغ امضاي قرارداد با 
این سرمربی بروند. اولین تصمیم کاظمی روي نیمکت ماشین، بازگرداندن سه بازیکن مغضوب 
حسین خطیبی به تیم است. حبیب گردانی، احمد کامدار و پیام صادقیان که بعد از مسابقه این 

هفته تیم شان اجازه حضور در جلسه هاي تمرینی را نداشتند،دوباره فراخوانده شده اند تا خود 
کاظمی در موردشان تصمیم بگیرد. تردیدي وجود ندارد که این مربی هر سه بازیکن را 

حفظ خواهد کرد تا در روزهاي سخت و حساس پیش رو از آنها استفاده کند.
یکی از آخرین فصل هاي خوب فوتبالی پیام صادقیان، در ذوب آهن زیر نظر فرهاد 
کاظمی رقم خورد. پیام حتی در روزهاي اوج حضور در پرسپولیس در یک مصاحبه 
تلویزیونی به تمجید از کاظمی پرداخته بود و تأکید داشت که عالقه بسیار زیادي 

به همکاري دوباره با این مربی دارد. اصلی ترین ویژگی کاظمی به عنوان یک 
مربی، رابطه صمیمانه اي است که او در همه تیم ها با شاگردانش برقرارمی کند 
و شاید این صمیمیت آخرین شــانس براي نجات پیام باشد. پیش از این، 
حمید درخشان، برانکو ایوانکوویچ، علیرضا منصوریان، علی دایی و رسول 
خطیبی وعده بازگرداندن صادقیان به روزهاي اوج را تکرار کردند اما همه 
تالش ها براي احیاي این بازیکن با شکست مواجه شد. اگر فرهاد کاظمی 
هم موفق به احیاي اونشود، بعید به نظر می رســد هیچ مربی دیگري 
بتواند از پیام در تیمش به خوبی بازي بگیرد. این آخرین شانس صادقیان 
براي بازگشت است. آخرین فرصت براي جلوگیري از نابودشدن فوتبال 
بازیکنی که زمانی به عنوان یک استعداد ناب شناخته می شد و حاال در 

آستانه فراموشی و تبعید به سطوح پایین تر فوتبال ایران قرار دارد.

 نگاهى به قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا 

آماده باش ذوب آهن براى مصاف با ستارگان عرب

Cگروه C: االهلى عربســتان، ذوب آهن، العین امارات و 
(برنده الجیش قطرـ  بنیادکار ازبکستان).

Dگروه D: الریان قطر، الهالل عربســتان، پرسپولیس و 
(برنده الوحدهـ  الوحداتـ  بنگلور).

گروه بندى کامل منطقه شرق آسیا:
ژاپن، مونگ تونگیونایتد  E: کاشــیما آنتلرز Eگروه
تایلند، برنده پلى  آف بین چین و اســترالیا و فلیپین و 

ســنگاپور و برنده پلى آف بین کره و هنگ
کنگ و ویتنام.

Fگروه F: اف ســى ســئول کره جنوبى، 
نماینده دوم ژاپن، وسترن استرالیاو برنده 

پلى آف بین چین و تایلند با میانمار.

خوبى در لیگ جعلى امارات ندارد ضمن 
اینکه التعاون نماینده ســوم 
عربســتان در ایــن گروه

حاضر است.
در گــروه B اســتقالل 
خوزســتان قهرمان ایران 
رقبــاى نســبتًا دشــوارى 
تیم بــا دو پیــشرو دارد چون
روبه رو قطر سرشــناساز امارات و

مى شــود؛ الجزیره به عنوان 
یکــى از ثروتمندتریــن 
باشگاه هاى اماراتى 
بــه  لخویــا  و 

تیم فوتبال سپاهان در
روى دارد و موفقیت در

بندىباال بکشاند. 
تیم فوتبال سپاهان پسا
و یک شکست به مصاف صب
3 امتیاز از 13 بازى گ 8کسب 18
طالیى پوشــان بــا پیــروز
 باالیى برخوردار هستند و حا
این تیم روز جمعه هفته جا
رقابت تنگاتنگى با پرسپولی
به اینکه بازى در تبریز برگ
شکستىتجربه نکرده، گر

شاگردانش باشد.  
دیدار بعدى سپاهان در جام
ت تواند آنها را به جمع چهار
سهمیه آسیایى سوق دهد
پس از این دیدار،
جهان به مص
ا

پبه هم تیم هاى از رده سوم به 
تمطلوب از دو دیدار آینــده خود، برابر 
بابه پایان برســاند. اتفاقى که مى تواند 
درپست ها در فاصله تعطیالت زمستانى،

تبدیل کند. 

زریز شــگاه ماشین سازي تب
وز قبل در جلسه اى شبانه 
به عنوان سرمربی جدید 
 جدول از منطقه سقوط 
در لیگ برتر در شرایطی 
ط به نمایش گذاشته و به 

ا به سراغ امضاي قرارداد با 
بازگرداندنسه بازیکن مغضوب

 صادقیان که بعد از مسابقه این 
باره فراخوانده شده اند تا خود 

ن مربی هر سه بازیکن را
استفاده کند.

ب آهن زیر نظر فرهاد 
س در یک مصاحبه 
بسیار زیادي  القه

یبه عنوان یک 
ش برقرارمی کند 
پیشاز این، 
یی و رسول
اما همه  ند
د کاظمی 
ی دیگري
صادقیان
ن فوتبال

 و حاال در 
رد.

3 بازى سرنوشت ساز   آخرین شانس صادقیان!
در انتظار سپاهان



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

خداوند هنگامى پیامبــر (ص) را مبعوث فرمود که نه نشــانه اى 
از دین الهى برپا، و نه چراغ هدایتى روشن، و نه راه حقى آشکار 
بود. اى بندگان خدا! شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، و از 
دنیاپرستى شما را مى ترسانم، زیرا دنیا خانه اى ناپایدار و جایگاه 

موال على (ع)سختى و مشکالت است.

به موجب ماده 71 قانون شهردارى ها
عملکرد 6 ماهه اول صورت هاى مالى (درآمد-هزینه) شهردارى زازران 

در سال 1395 به شرح زیر اعالم مى گردد:

ب: هزینه هاى خدمات ادارى

الف: هزینه هاى عمرانى

ج: هزینه هاى خدمات شهرى

گزارش عملکرد واحد مالىگزارش عملکرد واحد مالى

هزینه ها:
مبلغ وصولىشرح درآمدکد درآمد

درآمد ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى 1000
4980721460مستمر)

2864316787درآمد ناشى از عوارض اختصاصى2000

بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 3000
185159785شهردارى

40250000درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى4000

355133051اعانات و هدایا و دارائى ها6000

1527546226سایر منابع تأمین اعتبار7000

9953127309جمع کل

مبلغ هزینهشرح هزینهکد هزینه
1192221836فصل اول: هزینه هاى پرسنلى1000
1314538689فصل دوم: هزینه هاى ادارى2000
75908000فصل سوم: هزینه هاى سرمایه اى3000
223019000فصل چهارم: هزینه هاى انتقالى4000

2805687525جمع کل

مبلغ هزینهشرح هزینهکد هزینه
37350000فصل اول: هزینه هاى پرسنلى1000
2030637957فصل دوم: هزینه هاى ادارى2000
3135000فصل سوم: هزینه هاى سرمایه اى3000
54000000فصل چهارم: هزینه هاى انتقالى4000

2125122957جمع کل

مبلغ هزینهشرح هزینهکد هزینه
113000000برنامه ریزى توسعه شهرى31000

برنامه هدایت و دفع آبهاى 32000
325616314سطحى

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور 33000
838901363ومرور شهرى

386227000برنامه بهبود محیط شهرى35000

هزینه هاى پیش بینى نشده 39000
5691284299(دیون عمرانى)

7355028976جمع کل

درآمد:

  اجراى آسفالت معابر سطح شهربه مساحت تقریبى 4500 متر مربع 
 اجــراى پــل چهــار جدولــى در چهــار راه اول در کوچه شــهید 

غالمرضا امینى
 انجام عملیات بازسازى و بهسازى گذر شهید ابراهیم سعیدى

 عملیات اجرایى پارك شهرك امام حسین(ع) 
 عملیات  اجرایى پارك امام زاده یونس (ع)

 پیگیرى توافقات بین شهرســتان فالورجان و خمینى شهر  جهت 
اجراى بلوار ورودى زازران از سمت بلوار الغدیر  و انجام نقشه بردارى 

بدنه مسیر از بلوار الغدیر تا سه راهى جالل آباد

 پیگیرى طرح ترافیکــى فاز دوم بلوار شــرکت گاز و بلوار ورودى 
زازران از ســمت ســه راهى جالل آباد و انجام کار هاى اولیه جهت 

شروع عملیات اجرایى 
 پیگیرى طرح آبنما اصلى شهر و هماهنگى هاى الزم جهت اجراى 

پروژه
 انجام طراحى پل سید محمد در بلوار زازران منطبق با طرح اداره راه 

جهت بهسازى مسیر و ترافیک محل
 حفارى 3 حلقه چاه در گذر شهید ابراهیم سعیدى و 3 حلقه چاه در 
پارك شهرك امام حسین (ع) جهت دفع آب هاى سطحى                                                                                                              

گزارش عملکرد واحد عمران و شهرسازى شهردارى زازران در گزارش عملکرد واحد عمران و شهرسازى شهردارى زازران در 66 ماهه اول سال  ماهه اول سال 9595

مبلغ (ریال)شرحطبقه بندى
6488579923وظیفه خدمات ادارى1000
3714397085وظیفه خدمات شهرى2000
13001476415وظیفه عمران شهرى3000

481280000برنامه ریزى توسعه شهرى31000
1092156556برنامه هدایت و دفع آبهاى سطحى32000
6458419139برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى33000
10000000برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتى شهرى34000
3141104900برنامه بهبود محیط شهرى35000
150000000برنامه ایجاد اماکن وفضاهاى ورزشى و فرهنگى و توریستى36000
98228900برنامه ایجاد تاسیسات و تسهیالت شهرى37000
190000000برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا38000
1380286920برنامه هزینه هاى پیش بینى نشده39000

مبلغشرحطبقه بندى

13884050761درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى شهر)1000
5977933496درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى2000
1889064235بهاى خدمات و درآد هاى موسسات انتفاعى شهردارى3000
94094843درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى4000
759295003اعانات و هدایا و دارایى ها6000
2127561311سایر منابع تامین اعتبار7000

24731999649جمع

درآمدها و 
منابع حاصل 
شده شهردارى 
در سال 94

هزینه هاى 
جارى و عمرانى 
به تفکیک 
وظایف و

 برنامه ها 
سال 94

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها و مجوز مورخ 95/07/07 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به فروش 
یک پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر دستگرد برخوار به مساحت 227/5 مترمربع با مشخصات ذیل اقدام نماید: 

قیمت پایه کارشناسى مبلغ 1/070/000/000 ریال و فروش نقدى در اولویت مى باشد. 
1. متقاضیان شرکت در مزایده باید در خصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به سازمان حمل و نقل واقع در دولت آباد برخوار 
خیابان شهید مطهرى- طبقه فوقانى شرکت تعاونى کارکنان شهردارى، مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند. 2. متقاضیان شرکت در مزایده 
مى بایست (10٪ مبلغ پایه کارشناسى زمین مورد نظر را) به عنوان سپرده شرکت در مزایده به نام شرکت  کننده به حساب شماره 0218580033002 
به نام سازمان حمل و نقل نزد بانک ملى شعبه  دولت آباد واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد. 3. شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود 
را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه (پاکت الف حاوى ضمانت نامه شرکت در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت 
ب حاوى پیشنهاد قیمت) حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 95/10/04 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید. 4. پیشنهادات رسیده 
در ساعت 13:00 روز یک شنبه 95/10/05 با حضور اعضا کمیســیون عالى معامالت که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد. 
5. برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه 
سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید سازمان در مورد برندگان دوم یا سوم تصمیم گیرى مى نماید. سپرده نفرات دوم 
و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد. 6. پیشنهادات قیمت باید به 
صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط پیشنهاد دهنده امضا یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به 
پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد. 7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت 
کنندگان حقى را به وجود نمى آورد. 8. اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد. 9. متقاضیان 

مى توانند جهت بازدید از زمین مذکور به سازمان حمل و نقل مراجعه نمایند. 
تذکر: هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

چاپ دوم           آگهى مزایده(نوبت سوم) 

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل سازمان حمل و نقل برخوار

آ ژ انس هواپیمایى  آ ژ انس هواپیمایى  مانیاگشتمانیاگشت

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور   

تلفن: 32501408  
فکس: 32501506

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

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

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

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

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

 و سفر کارت و سفر کارت

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

telegram .me/maniagasht

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

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

به تازگى تصویرى در فضاى مجازى منتشر شده که    فردا|
خشم کابران را برانگیخته؛ «جنازه اى که در میان انبوهى از وسایل 

اضافى به حال خود رها شده است».
این فضا در حقیقت انبار متروکه یکى از بیمارستان هاى مصر است 
که براى وسایل کهنه و بى استفاده در نظر گرفته شده و حاال بنا به 
تشخیص مسئوالن بیمارستان جسم بى جان یک بیمار نیز جزئى از 

این وسایل به حساب آمده و در این انبار رها شده است.
این بیمار چندى پیش توسط خانواده اش به یک بیمارستان دولتى 
آورده شد تا مشکالت روحى و روانى وى درمان شود، حاال پس از 
گذشت مدتى از زمان بسترى و عدم دریافت نتیجه مورد نظر، این 
بیمار در حیاط متروکه بیمارستان رها شد که این کار در نهایت منجر 
به مرگ او شد.گفتنى است؛ مسئوالن در حال بررسى شرایط پیش 

آمده هستند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک کــودك مبتال به 
بیمارى العالج، بعد از رسیدن به آرزویش که دیدن بابانوئل بود 

در آغوش او جان باخت.
«اریک اشمیت میتزن» 60 ساله چندین سال است که در نقش 
بابانوئل به خیابان ها مى رود و دل کودکان را شــاد مى کند اما 
کریسمس امسال براى او خیلى متفاوت است چرا که  او توانست 

کودکى پنج ساله را به آرزویش برساند.
چندى پیش پرستاران بیمارستانى در تنسى آمریکا در تماس با 
اشمیت به او گفتندکه بچه اى پنج ساله در شرایط وخیم قرار دارد و 
دوست دارد بابانوئل را ببیند.اشمیت باالى سر پسر بچه رفت و او را 
در آغوش گرفت، این دو با هم چند کلمه اى صحبت کردند و بعد از 
اینکه بچه از بابانوئل پرسید که آیا مى تواند کارى کند که او خوب 
شود، قبل از اینکه جوابى از اشمیت بشنود در آغوش او جان باخت.

  باشگاه خبرنگاران جوان | ایــن لحظــه مى تواند 
غافلگیرکننده ترین و تأثیرگذارترین صحنه ثبت شــده در اداره 

پلیس تاکنون باشد.
این صحنه تأثیرگذار در اداره پلیس نبراسکاى آمریکا اتفاق افتاد 

و افسران پلیس آن را با دوربین هاى روى لباسشان ثبت کردند.
درست در زمانى که افســر خانم پلیس چشمش به این فرد افتاد، 
متوجه شد که او را مى شناسد و متعجب شد که چرا چنین اتفاقى 
افتاده اســت اما این به ظاهر جنایتکار که از قبــل همه چیز را با 
همــکاران این خانم هماهنــگ کرده بود درســت در لحظه اى 
که او را در اداره دید، با دســتبندى که روى دستانش بود، جلوى

 دختر زانو زد و حلقــه اى را که خریــده بود بــه او تقدیم کرد و 
خواســتگارى خود را اعالم کرد،دختر هم که غافلگیر شده بود، 

درخواست او را پذیرفت.

خواستگارى مجرم از افسر پلیس! مرگ در آغوش بابانوئل جنازه اى که رها شد  030201

 پلیس آگاهى تهران در دو روز اول هفته با انجام طرح ویژه، 
برخورد با سارقان پایتخت را به اجرا در آورد. دونفر از دستگیر 
شدگان این طرح، سارق کامپیوتر خودرو و مالخر آن بودند. 
خبرگزارى میزان در حاشیه این طرح گفتگویى را با مرد سارق 

و مالخر65 ساله انجام داده  که در ادامه مى خوانید. 
خودت را معرفى کن؟ 

على 34 ساله هستم. 
به چه جرمى دستگیر شدى؟ 

به جرم سرقت کامپیوتر خودرو شناسایى ودستگیر شدم.
سابقه کیفرى دارى؟ 

پنج سابقه دارم که هیچکدام ربطى به سرقت ندارد اما این بار 
به جرم سرقت دستگیرم کردند. 

چگونه کامپیوترها را سرقت مى کردید؟ 
با شناسایى خودروهایى که در کنار خیابان پارك بود به راحتى 
کاپوت آن را باز کرده و اگر کامپیوتر خودروى محافظ نداشت 

آن را سرقت مى کردیم. 
چند سرقت انجام دادى؟ 

بیش از 500 کامپیوتر خودرو را سرقت کردم.
از راه سرقت چقدر به دست آوردى؟ 

هر کامپیوتر خــودرو را به پیرمرد مالخــر صدهزار تومان 
مى فروختم واز این راه توانستم یک پراید و موتور NS بخرم. 

هر سرقت چقدر زمان مى برد؟ 
 ابتدا که وارد این کار شدم بلد نبودم کامپیوتر را سالم در آورم 
بخاطر همین لبه هاى آن مى شکســت اما وقتى دستم در 
سرقت راه افتاد بین 30 ثانیه تا یک دقیقه کامپیوتر خودرو 

را سرقت مى کردم. 
بیشتر سراغ چه خودروهایى مى رفتى؟ 
به دنبــال خودروهاى مــدل پایین بودم امــا راحت ترین 
خودرویى که مى توان کامپیوتر آنها را سرقت کرد خودروى 
سمند قدیمى است که مدل آنها کمتر از سال 90 باشد این 

خودروها را در 15 ثانیه نیز مى توان مورد دستبرد قرار داد. 
***

مرد میانسال که به اتهام خرید کامپیوتر سرقتى خودرو از پسر 
جوان دستگیر شده است هم به سئواالت خبرنگار میزان داد.  

سابقه کیفرى دارى؟ 
من در بیشتر پایگاه هاى تهران سابقه دارم و بیش از هفت بار 

به اتهام خرید اموال مسروقه دستگیر شدم. 
چند کامپیوتر سرقتى خریدارى کردى؟ 
من از چند دزد خرید مى کردم و تا کنون بیش از 800 کامپیوتر 

خودرو را خریدارى کرده و به مشتریان فروخته ام. 
از فروش هر کامپیوتر چقدر به دست 

مى آورى؟ 

هر کدام را صدهزار تومان مى خریدم وبه قیمت 200هزار 
تومان به مشتریانم مى فروختم. 

پس چرا مى گویند هر کامپیوتر تا یک 
میلیون تومان خرید و فروش مى شود؟

من مالخر عمده فروش هستم و کامپیوترها را پک 50 تایى 
مى کردم و به صورت پکى به شهرستان ها ارسال مى کردم. 

به دزدان سفارش سرقت مى دادى؟ 
اگر ســفارش مى دادم که خیلى زود دستگیر مى شدم هر 
دزدى  هر تعداد کامپیوتر متعلق به هر خودرویى را که مى 

آورد مى خریدم. 
 قبل از مالخرى چکار مى کردى؟ 

بساز و بفروش بودم. 
پس چرا مالخر شدى؟ 
پول دزدى بیشتر از بسازبفروشى است. 

 فکر نمــى کنى خانــواده ات از اینکه 
همیشه در زندان هستى ناراحت شده 

و مایه سرافکندگى آنها شدى؟ 
یــک پســر 28 ســاله دارم کــه بــه زودى ازدواج

مى کند. دیگر مالخرى برایم کافى است مى خواهم از این 
شغل دورى کنم و بار دیگر در کنار برادرم کار بسازبفروشى 

را شروع کنم.

رئیس پلیس استان مازندران گفت: سارقان اموال دفتر 
یک روزنامه در سارى شناسایى و دستگیر شدند.

به گزارش میزان، سردار سید محمود میرفیضى گفت: در 
پى وقوع سرقت از دفتر یک روزنامه محلى و واحد صنفى 
عرضه محصوالت بدلیجات در شهرستان سارى، موضوع 
به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس 

آگاهى این فرماندهى قرار گرفت. 
وى تصریح کرد:کارشناســان پلیس آگاهى با حضور در 

صحنه وقوع سرقت دریافتند، سارق یا سارقان با دستبرد 
به این واحد تجارى، مقدار تقریبى یک میلیارد ریال اموال 

این واحد صنفى و دفتر نشریه را به سرقت بردند. 
فرمانده انتظامى استان مازندران، اظهار داشت: کارآگاهان 
پلیس آگاهى با بررسى فنى صحنه جرم و انجام تحقیقات 
پلیسى و اطالعاتى موفق شدند، فردى سابقه دار به نام 

«مهرداد- س» را به اتهام سرقت شناسایى کنند. 
ســردار میرفیضى، افزود: مأموران در ادامه تحقیقات با 
شناسایى مخفیگاه متهم و هماهنگى قضائى، این فرد را 

در عملیاتى ضربتى شناسایى و دستگیر کردند. 
وى افزود: مأموران در بازرسى از مخفیگاه متهم مقادیر 
زیادى بدلیجات، ساعت، لپ تاپ و سه دستگاه اسپلیت 
مســروقه را کشــف کردند و این فرد را مورد تحقیق و 
بازجویى قرار دادند. سردارمیرفیضى با اشاره به شناسایى 
یکى از همدستان متهم و مالخر اموال مسروقه به نام«ع. 
س» گفت: این فرد نیز دســتگیر و به همراه ســارق با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد. 

  آفتاب | حدود ســاعت 13 نوزدهم آذر ماه سال 
جارى پسر جوانى با پلیس تماس گرفت و اظهار داشت 
با ورود به منزل دوســتش در برج کوهستان سعادت آباد 
با جسد بى جان وى مواجه شــده است.دوست متوفى در 
اظهاراتش به مأموران گفت: «متوفى ( شاهین) دوست 
من بود و در اینجا به تنهایى زندگى مى کرد، من کلید منزل 
"شاهین" را داشتم و براى وى از سوپرمارکت مواد غذایى 
مى آوردم، دقایقى قبل به منزل شاهین آمدم و هرچه زنگ 

منزلش را زدم جوابگو نبود به همین خاطر با کلید در خانه 
را باز کردم و با جسد وى مواجه شدم.»

پس از انتقال جسد متوفى به پزشکى قانونى و بررسى جسد 
مشخص شد شاهین بر اثر شلیک یک گلوله از یک اسلحه 
شاه کش به شقیقه سمت راست سرش به قتل رسیده است 
به طورى که در بررسى ابتدایى جسد توسط مأموران، قتل 
وى بر اثر اصابت گلوله مشــخص نشده بود.تحقیقات از 
همسایگان محل سکونت شاهین نشان داد که آنها حدود 
ساعت 1 بامداد 19 آذر ماه سال جارى صداى بلندى را از 
منزل مقتول شنیده اند، همچنین مشخص شد که از اسلحه  
شاه کش گلوله دیگرى نیز به سمت مقتول شلیک شده اما 
موفق عمل نکرده است؛ اسلحه نیز در محل وقوع جنایت 
کشف نشد. بررسى هاى بیشتر نشان داد شاهین با پدرش 
اختالفاتى داشــته به همین خاطر به صورت مجردى در 

آنجا زندگى مى کرده است.
تحقیقات براى به دست آوردن سرنخ هاى دیگر درباره این 
پرونده و شناسایى متهم یا متهمان قتل شاهین ادامه دارد.

  بهار | تزریق اشتباه پرستار در بیمارستان امام 
خمینى(ره) سارى، موجب مرگ یک کارگر ساختمانى 

در این مرکز درمانى شد.
دکتر سلطان تویه ســخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
مازندران با بیان اینکه متوفى «ع.ن» نقاش ساختمان 
بود که حدود دو ماه قبل به دلیل سقوط از ساختمان دو 
طبقه هنگام کار، از ناحیه دست چپ آسیب دید، گفت: 
پزشک معالج دست این کارگر ســاختمانى را به علت 

شکستگى گچ گرفت که سفت بسته شدن بانداژ گنچ، 
موجب ناراحتى و کبودى و آبسه دست متوفى شد.

وى افزود: پزشــک مربوطه این کارگر را براى درمان 
بهتر به بیمارســتان امام خمینى(ره) سارى ارجاع داد 
که با تشخیص پزشک عفونت  دست این مرحوم از گچ 

خارج و مورد درمان قرار گرفت.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى مازندران گفت: بیمار 
به تشــخیص پزشــک معالج پس از چند روز بسترى 
و درمان کامل، براى آخرین شــب در آن بیمارستان 

بسترى بود.
دکتر سلطان تویه با بیان اینکه در شب حادثه بیمار از 
سوى یک پرستار مورد معاینه قرار گرفت افزود: ساعت 
12 نیمه شب پرستار دیگر بخش دو آمپول ونکوماکس 
500 به متوفى تزریق کرد که چند لحظه پس از تزریق، 
فرد دچار رعشــه و لرزش بدن شــد و با وجود تالش 
پرستاران بخش و دکتر کشیک، سى پى آر و دستگاه 

شوك بیمار احیا نشد و فوت کرد.

   خبر آنالین | مأموران پلیس فتا توانســتند 
اعضاى یک گروه تلگرامى کــه با اغفال دختران کم 
سن و سال آنها را به ورطه تجاوز و فحشا مى کشاندند 
و با تهیه تصاویر مستهجن و فیلم هاى کثیف از روابط 
نامشروعشــان مجبور به اخاذى یا رابطه جنســى و 

قوادى مى کردند دستگیر کنند.
گروه تلگرامی که دختــران را فریب می داد و در انتها 
آنان را مورد تجاوز قرار مــی داد اکنون در دام پلیس 
است. «الهام» بارها از سوي پســران این گروه مورد 
تجاوز قرار گرفته اســت. چند جوان و نوجوان که در 
قالب باندي دختران را مورد تجاوز قرار داده و با تهیه 
فیلم، آنها را تحت سلطه خود قرار می دادند به زودي در 

دادگاه کیفري محاکمه خواهند شد.
وقتی دختــري در پلیــس آگاهی شــیروان پرده از 
فعالیت باند آزارگرانى برداشت که در تلگرام به شکار 
طعمه هایشان می پرداختند پلیس وارد عمل شد و در 
تجسس ها پی برد الهام در تلگرام با پسري آشنا شده و 

در یکی از محله هاي شهر با وي قرار گذاشته است که 
پسر جوان، او را فریب داده و پس از جلب اعتمادش، به 
خانه مجردي خود دعوت کرده وطبق برنامه ریزي با 
تعارف نوشیدنی مسموم، دختر جوان را بی هوش کرده 
و از صحنه تجاوز به وي فیلم و عکس تهیه کرده است.

کارآگاهان دریافتند در مرحله بعدي جوان شــرور با 
تهدید به انتشار فیلم و عکس، الهام را تحت سلطه خود 
قرار داده و نه تنها بارها به وي تجاوز می کند بلکه این 
دختر را مجبور می کند با دوست وي نیز رابطه داشته 
باشد تا از این صحنه تجاوز نیز فیلم تهیه کند اما الهام 
نپذیرفته و جوان متجاوز در این مرحله پیشنهاد دیگري 
می دهد از او پول خواسته و تهدید می کند تا الهام یکی 
از دوستانش را در اختیار خواسته ها و هوسرانی هاي 

آنها قرار دهد.
وقتی «سعید» به این خواســته نیز می رسد با بدقولی 
عکس و فیلم ها را از بین نمی برد و باز به تهدید دختران 
می پردازد و مرتب از آنها پول و رابطه می خواهد.با این 

سرنخ ها پلیس به الهام آموزش داده تا با سعید قراري 
بگذارد و همین اقدام کافی بود تا سعید با شش عضو 
باندش که همگی متجاوز هستند و در تلگرام دختران 

زیادي را به دام کشانده اند دستگیر شوند.
با توجه به غافلگیر شــدن این پســران متجاوز آنها 
نتوانســتند فیلم هاي داخل گوشی شــان را حذف 
کننــد و همین کافی بــود تا پلیس در بررســی این 
فیلم ها صحنه هاي مشــابه تجاوز به دختران زیادي 
را به دســت آورد. همه این متجاوزان  در بازجویی ها 
چاره اي جز اعتراف ندیدند و پلیس با راهنمایی هاي 
آنها دختران گرفتار در بانــد متجاوزان را یکی پس از 

دیگري شناسایی کردند.
بنابــه ایــن گــزارش، پــس از شــکایت ایــن 
دختران بــا توجه به شــکل جرم که تجاوز اســت 
پرونــده بــراي رســیدگی تخصصــی و صــدور

رأي ســنگین به دادگاه کیفري اســتان ارجاع داده 
شد.

اغفال دختران کم سن و سال در شبکه مجازى

متجاوزان  تلگرامى
 در دام پلیس

گفتگو با دزد کامپیوتر خودرو و یک مالخر

سرقت کامپیوتر سمند در 15ثانیه 

سرقت از دفتر یک روزنامهتزریق اشتباه، جان کارگر را گرفتجزئیات قتل پسر جوان در خانه مجردى

پیرو آگهى مزایده شماره 19285 مورخ 95/9/9 شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبه 
شماره 2161 تاریخ 95/8/23 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به فروش 
سه قطعه زمین واقع در صنایع کارگاهى نیمه مزاحم، ضلع جنوبى بلوار یک شهرك صنعتى 
سلیمان صباحى طبق کارشناسى پیوســت با کاربرى خدماتى- کارگاهى از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید تا حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به 

شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار مى باشد. 
قطعه 15  از بلوك B به مساحت 231/48 م.م. 

قطعه 22  از بلوك B به مساحت 200 م.م. 
قطعه 8  از بلوك D به مساحت 180 م.م. 

آگهى مزایده (مرحله دوم) نوبت اول

حسن ستارى- شهردار آران و بی دگل
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

لذت هدایت دِرون با 
هدست واقعیت مجازى

نصف جهان شرکت پاسکال از آخرین محصول خود 
در قالب "مایکرو ِدرون 3٫5" رونمایى کرد. نکته جالب 
این ِدرون آن است که عالوه بر متخصص پرواز ِدرون؛ 

یک فرد مبتدى و تازه کار هم مى تواند با آن کار کند.
این ِدرون از طریق پلتفرم کیک استارتر در دسترس 
است و قیمت آن به همراه یک هدست واقعیت مجازى 

119 یورو است.
انتظار مى رود که از ماه ژانویه سال 2017 میالدى کار 
عرضه آن به بازار آغاز شود. این ِدرون جیبى از طریق 
یک اپلیکیشن همراه که روى اسمارت فون یا تبلت 

نصب مى شود؛ قابل کنترل است.
تیم توسعه پاسکال درباره پروژه جدید خود در کیک 
استارتر مى گوید: " ما توانستیم با تلفیق تجربه؛ فیدبک 
و دانش خود و هم چنین کار در کنار کارکشته هاى این 
صنعت؛ تمرکز خود را روى مسائل جزئى قرار دهیم؛ 
مسائلى که بسیار هم مهم هســتند و همه آن ها را با 
وسواس بســیار زیاد و با دقت مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهیم.
تمام مراحل ساخت و تولید این ِدرون از طراحى صنعتى 
گرفته تا پیدا کردن شــرکاى قابل اطمینان در زمینه 
تولید در مقیاس انبوه؛ با دقت انجام شده است. درکل 
با اطمینان مى گوییم که جدیدترین ِدرون ما؛ نه تنها 
بهترین ِدرون ساخته شده در اندازه  کوچک تا به امروز 

است؛ بلکه در کنار آن کامال کاربر پسند است."

آفیس سوئیت 8 اندروید
نصف جهــان  OfficeSuite 8 Pro + PDF  نســخه 
هشتم از نرم افزار پرطرفدار و فوق العاده ى آفیس کمپانى 
موبایل سیستم براى اندروید است که به صورت رایگان 
با پرداخت درون برنامه اى در گوگل پلى عرضه گردیده 
است. نسخه هشتم این نرم افزار عالى همانند نسخه هفتم 
هست به گونه اى که با آن مى توانید به آسانى به ایجاد، 
مشاهده، چاپ، ویرایش و به اشتراك گذارى فایل هاى 
ورد، اکسل و پاورپوینت بپردازید و یا فایل هاى با فرمت 
PDF را بارگزارى کنید! نسخه هشت نسبت به نسخه 

قبلى داراى پیشرفت هاى زیادى است و با دارا بودن یک 
رابط کاربرى جدید تجربه اى متفاوت از برنامه هاى آفیس 

را در موبایل و یا تبلت اندرویدى شما به ارمغان مى آورد.
 OfficeSuite برخى از امکانات و قابلیت هاى ■

PDF + 8 اندروید :
امکان ایجاد، ویرایش و مشاهده فایل هاى آفیس و پى 
دى اف،  سازگارى کامل با همه فرمت هاى فایل هاى 
مایکروسافت آفیس،  دسترسى آسان به فایل هاى ذخیره 
شده برروى سرورهاى محلى،  امکان تبدیل فایل هاى 
پى دى اف به ورد، اکســل و یا ePUB،  شامل ویژگى 

هاى امنیتى فوق العاده براى تجربه آفیسى امن
سازگارى با سرویس هاى ابرى مختلف از جمله دراپ 
باکس، پشتیبانى از 56 زبان زنده دنیا براى مشاهده فایل 

هاى افیس و غیره

نیتروزئوس خطرناك تر از 
استاکس نت است

نصف جهــان کریمى، عضو ارشــد ســازمان پدافند 
غیرعامل مى گوید: «هم اکنون آمریکا با هدف حمله 
به زیرساخت هاى دفاعى و مخابراتى کشور پروژه اى را 
کلید زده که نیتروزئوس نام دارد و بر اساس بررسى هایى 
که انجام داده ایم، این پروژه بــه مراتب خطرناك تر از 
پروژه استاکس نت ارزیابى مى شود.» طبق اطالعاتى 
 ،(Nitro Zeus) که در اینترنت موجود است، نیترو زئوس
طرح حمله  سایبرى بسیار گسترده به ایران، در صورت 
شکست خوردن مذاکرات هسته اى بود. براى اجرایى 
کردن این طرح، هزاران نفر از کارشناســان آمریکا به 
کار گرفته شــدند و ده ها میلیون دالر روى این پروژه 
ســرمایه گذارى شــد.   این برنامه زیر نظر فرماندهى 
امنیت سایبرى (Cyber Command) و سازمان امنیت 
ملى (NSA) آمریکا بوده که مهارت باالیى در نفوذ به 

شبکه هاى رایانه اى دیگر کشورها دارند.

نصف جهان « ستاوین » باهدف معرفى آخرین پروژه هاى روز دنیا ، بررسى جدیدترین دستاوردهاى حوزه دیزاین و تکنولوژى 
و اطالع رسانى در رابطه با اخبار و همایشهاى مرتبط با معمارى و شهرسازى،راه اندازى شده است.

ستاوین در کنار خدمات ذکر شده ،قصد دارد با جمع آورى اطالعات طبقه بندى شده اى از افراد و شرکتهاى فعال در زمینه 
ساخت و ساز،امکان دسترسى آسان و سریع کابران را جهت سهولت در اجراى پروژه هاى معمارى و طراحى داخلى ،فراهم آورد.

شرح خدمات ارایه شده از طریق ستاوین ، در بخش هاى ذیل ارائه مى گردد :
   معرفى و فروش کتب معمارى و شهرسازى 

   معرفى و فروش لوح هاى فشرده آموزشى و کمک آموزشى مباحث درسى و نرم افزار هاى تخصصى مرتبط 
   ارائه خدمات طراحى معمارى تحت وب 

ستاوین یک وب سایت تخصصى و حرفه اى و نهادى خصوصى در عرصه معمارى و شهرسازى است ، که به عنوان یک رسانه 
هنر و معمارى ، در زمینه نشر و به اشتراك گذارى آثار و پروژه هاى معمارى روز دنیا ، بررسى جدیدترین دستاوردهاى حوزه 
دیزاین و تکنولوژى و اطالع رسانى در رابطه با اخبار و همایشهاى مرتبط با معمارى و شهرسازى ،یادداشت ها و تحلیل هاى 
http://www.setavin.com :روز ، فعالیت مى نماید.                                                                                                                                   وب آدرس

 SQUARE ENIX Ltd سرى جدید بازى فوق العاده زیباى هیتمن از استودیوى بازیسازى  Hitman: Sniper  نصف جهان
براى اندروید است. مامور 47 در پشت بام یکى از ساختمان هاى شیکاگو قرار گرفته و تنها در زمان 15 دقیقه فرصت دارد تا محل 
را از وجود دشمنان پاك کرده و آن جا را ترك کند. البته بازى به همین آسانى هم نیست و باید به مانند یک تک تیرانداز، هوش 
و ذکاوت بسیار باالیى در کشتن اهداف داشته باشید. یک گلوله از دست رفته، کشتن فردى در جلوى فردى دیگر یا یک اشتباه 
کافیست تا هدف مورد نظر از ترور خود خبر دار شده و با استفاده از هلکوپتر از محل فرار کند. در این جور مواقع تیراندازى بسیار 
مشکل تر از قبل شده و با توجه به هوش مصنوعى بسیار خوب و حیرت انگیز دشمنان تقریبا باید دیگر منتظر بازى مجدد شوید. 

■ برخى از ویژگى هاى بازى اکشن Hitman: Sniper اندروید:
   بیش از 150 ماموریت مختلف براى انجام دادن

   باز کردن و جمع آورى 15 سالح مختلف براى استفاده
   انجام ماموریت هایى ویژه در انواع مکان هاى مختلف

   پشتیبانى از لیدربورد براى رقابت با دوستان جهانى
  گرافیک اِچ دى، صداگذاى مهیج و کنترلرهاى عالى

راهنماى خرید

نصف جهان   شرکت «ال جى» نسل دوم از گوشى هاى 
سرى V خود را با نام «V20» و مجهز به سیستم عامل 
اندروید نوقا و با تغییرات زیادى نسبت به نسل اول آن 
(V10) روانه  بازارهاى جهانى کــرد. اولین تغییرى که 
در V20 به چشــم مى خورد، بدنه  تمام آلومینیومى آن 
است و دیگر شاهد قاب پشتى پالستیکى آن نیستیم. 
 AL ال جى در ســاخت بدنه  این محصول از آلومینیوم
6013 استفاده کرده است که یک آلیاژ سبک و مقاوم 

است و بیشتر در صنعت هواپیما و کشتى سازى کاربرد 
دارد. این گوشــى 7٫6 میلى متر ضخامت و 174 گرم 
وزن دارد و قاب پشــتى آن با یک کلید روى لبه  سمت 
چپ به راحتى باز مى شود. در قســمت پشتى V20 دو 
دوربین وجود دارد که یکى از آن ها دوربین اصلى است 
و کیفیتى 16مگاپیکســلى با f/1.8 و زاویه ى عکاسى 

75 درجه دارد. 
دوربین دوم کیفیت 8مگاپیکسلى با f/2.4 دارد و قابلیت 

عکس بردارى عریض 135 درجه اى را ممکن مى سازد. 
V20 قابلیت فیلم بردارى با کیفیت  4K هم دارد. در کنار 

این دوربین ها، سنسورها و فلش LED نیز تعبیه شده و 
زیر فضاى مخصوص دوربین، یک حسگر اثرانگشت 
قرار گرفته اســت. در قســمت جلوى این گوشى یک 
صفحه نمایش اصلى  ۵٫۷ اینچى بــا وضوح QHD و 
تراکم 513 پیکسل در هر اینچ قرار دارد. در باالى این 
نمایشگر اصلى، یک نمایشگر ۲٫۱  اینچى باریک هم 
تعبیه شده است که جدا از نمایشگر اصلى روشن مى شود 
و مخصوص نمایش اعالم ها (Notifications)، تعدادى 
دسترسى سریع (Shortcuts) و کنترل پخش موسیقى 

است. 
دوربین ســلفى هم کیفیت 5مگاپیکســلى با قابلیت 
عکاســى در دو حالت معمولى 83 درجه اى و عریض 
120 درجــه اى دارد. در لبــه  پایینــى V20 یک جک 
۳٫۵میلى متــرى براى اتصال هندزفــرى، یک پورت 

شــارژ و انتقال اطالعــات USB Type-C و محل 
خروج صداى اسپیکرها قرار گرفته است. این گوشى به 
چیپ ست Snapdragon 820 براى پردازش  داده ها 
و چیپ Adreno 530 بــراى پردازش هاى گرافیکى 
 LPDDR4 مجهز شده است. چهار گیگابایت رم از نوع
و 64 گیگابایت حافظه  داخلى هم از دیگر مشــخصات 
فنى V20 هستند. البته این گوشى قابلیت پشتیبانى از 
کارت هاى حافظه microSD تا ظرفیت دو ترابایت را 
هم دارد. یک باترى با ظرفیت 3200 میلى آمپرساعت 
هم براى این محصول در نظر گرفته شــده که قابلیت 
QuickCharge 3.0 دارد . درمجموع مى توان گوشى 

ال جــى V20 را یک محصول خوش ســاخت و زیبا با 
سخت افزار قوى و دوربین باکیفیت دانست که در سه 
رنگ مشکى زغالى، نقره اى و صورتى تولید شده است.

هم اکنون LG V20 را مى توانید بــا قیمتى در حدود 
2000000LG تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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«ستاوین» 
 شبکه معمارى
 ایران

بازى خارق العاده 
هیتمن اِسنایپر 
اندروید

 
میانبر گوگل فوتو را به 

اپلیکیشن دوربین اندروید 
اضافه کنید

نصف جهان شــاید شــما هم قصد داشــته باشید تا 
گالرى پیش فرض اسمارت فون اندرویدى را به یک 
اپلیکیشن مشاهده و ویرایش عکس فوق العاده قوى 
یعنى گوگل فوتو تبدیل کنید. اگر اینطور است ترفند 

زیر را دنبال کنید:
 اپلیکیشــن Google Photos (حتمــا بــه آخرین 
ورژن آپدیت شــود)را اجرا کرده و با باز کردن منوى 
ســمت چپ برنامه وارد قســمت Settings شوید. 
گزینه Camera shortcut را پیــدا کرده و بر روى 
دکمه کنار آن ضربه زنید. اگر از اندروید مارشــمالو 
یا باالتر اســتفاده مى کنید نیاز اســت با ضربه زدن 
روى دکمه Allow در پنجره اى که ظاهر مى شــود، 
اجازه دسترســى گوگل فوتو به ضبط تصویر و ویدیو 

را صادر کنید.
 دفعه بعدى که با دوربین پیش فرض گوشــى خود 
عکس بگیرید یک مربع کوچــک را بر روى صفحه 
مشــاهده مى کنید که میانبرى است براى مشاهده 
تصویر در اپلیکیشن گوگل فوتو! در حالت پیش فرض 
این آیکون در یک محل تصادفى بر روى صفحه قرار 
مى گیرد اما مى توانید بر روى آیکون میانبر یک ضربه 
طوالنى زده و آن را به ســمت مکان موردنظر خود 
کشیده و رها کنید. بعد از اجرایى کردن این ترفند مى 
توانید بالفاصله بعد از گرفتن هر عکسى به اپلیکیشن 

قدرتمند گوگل فوتو دسترسى داشته باشید. 

لنز چشمى هوشمند 
به کمک نابینایان مى آید

  ایسنا| محققان دانشــگاه گنت در بلژیک 
موفق به ساخت لنز چشمى مجهز به عنبیه مصنوعى 
شدند که فعالیت انبســاط و انقباض مردمک چشم را 

کنترل مى کند.
دکتر هربرت دى اســمت، متخصص حســگرهاى 
هوشمند از دانشــگاه گنت عنوان کرد: ساخت عنبیه 
مصنوعى بخشى از پروژه اى بزرگتر براى تولید لنزهاى 
هوشمند چشمى است که در اوج این فناورى هر لنز به 
تجهیزات الکترونیک مثل باترى، آنتن و حسگرهاى 

شیمیایى مجهز خواهد شد.
وى در ادامه افزود: هدف از تولید لنز چشمى هوشمند 
درمان بیمارانى است که از ســرطان یا صدمات حاد 
چشــمى دچار عدم واکنش پذیرى مردمک چشــم 
شده اند. این بیماران به علت عدم پاسخگویى مردمک 
چشم در واکنش با شدت نور محیط اغلب نمى توانند 
در زیر آفتاب حاضر شوند و نور شدید محیط باعث درد 

شدید در چشمانشان مى شود.
لنز هوشــمند درمانى از ســه قطعه دوار بــا کنترل 
الکترونیکى ساخته شــده که در واکنش به شدت نور 
محیط سوراخ مردمک مصنوعى را باز یا تنگ مى کند.

ترفند

فناورانه

گوشى موبایل ال جى مدل V20 H990ds دو سیمکارت

شاید شما هم بارها این جمله را شــنیده اید که در آینده اى 
نه چندان دور، بســیارى از شــرکت هاى تجارى به شکل 
سازمان هاى مجازى فعالیت خواهند کرد که در آنها دیگر 
خبرى از دفاتر پر تجمل و کارکنان پرتعداد نخواهد بود. اما 
سوالى که در این میان به ذهن خیلى ها خطور مى کند این 
است که سازمان هاى مجازى دقیقا چه نوع سازمان هایى 
هستند و چه تفاوت هایى با ســازمان هاى معمولى خواهند 
داشت. با وجود پرسش ها و ابهامات بســیارى که در مورد 
سازمان هاى مجازى در ذهن اغلب افراد وجود دارد، مى توان 
با اطمینان اعالم کرد که فلسفه وجودى سازمان هاى مجازى 
از همان جا ریشه مى گیرد که مفهوم «واقعیت مجازى» از 
آنجا سرچشمه مى گیرد. واقعیت مجازى همان تجربه اى 
است که انســان از طریق آفریدن صوت و تصویر براى به 
نمایش درآوردن حقیقت آن را به وجود آورده است. درواقع 
سازمان هاى مجازى داراى ورودى ها و خروجى هایى شبیه 
به شرکت هاى سنتى هستند، با این تفاوت مهم که روشى که 
براى ارزش آفرینى و ایجاد ارزش افزوده مورد استفاده قرار 

مى دهند کامال متفاوت و متمایز است.
سازمان هاى مجازى مجموعه اى گسترده از ساختارهایى 
به شدت متغیر و سیال هستند که براى تحقق پیدا کردن به 
هیچ کارمند و کارگرى نیاز ندارند. یکى از نمونه هاى مشهور 
سازمان هاى مجازى شرکتى به نام «ویرژین گروپ» است 
که در حال حاضر بیش از 5 درصد بازار نوشیدنى هاى کوال 
در انگلستان را در اختیار دارد، درحالى که تعداد کل کارکنان 
آن از انگشــتان یک دســت - یعنى پنج نفر - فراتر نرفته 
است. در واقع این شــرکت واقعا مجازى تمام تمرکزش را 
روى کلیدى ترین و حســاس ترین حوزه فعالیت در بخش 
نوشــیدنى ها، یعنى «بازاریابى» قرار داده اســت و ســایر 
بخش هاى تولیدى و خدماتى خود شامل خط تولید و توزیع 

را برون سپارى کرده است.
ســازمان هاى مجازى دارایى هاى فیزیکى اندکى دارند و 
ایجاد ارزش افزوده در آنهــا از طریق تمرکز بر دارایى هاى 
متحرك و غیرحقیقى یعنى «دانش» و نه دارایى هاى ثابت 
مانند کارخانه ها و ماشین آالت است. یکى از نمونه هاى بزرگ 
سازمان هاى مجازى را مى توان در هالیوود پیدا کرد. بعد از رها 
شدن هالیوود از سیستم تولید فیلم ها در استودیو که نمونه بارز 
سازمان هاى سنتى به شمار مى آیند و در آنها از ستارگان سینما 
گرفته تا نگهبان دم در استودیو به صورت کارکنان تمام وقت 
استودیو هاى فیلمسازى کار مى کردند، هالیوود توانست در 
قامت یک سازمان واقعا مجازى در سراسر جهان نفوذ کند 
و سایر رقبا در کشورهاى صاحب سبک و نامدار در صنعت 
سینما را پشت سر بگذارد. در این سازمان عظیم اما نامرئى ، 
طیف گســترده اى از بازیگران ، کارگردانان و متخصصان 
مشغول فعالیت هستند که بدون اینکه همدیگر را ببینند یا 
حتى از حضور هم باخبر باشند در حال تحقق بخشیدن به 
هدف واحدى هستند که همگى دنبال مى کنند: هدفى به 
نام ساختن یک فیلم. جالب آنکه این گروه از افراد بعد از به 
پایان رســیدن هر فیلم، از هم جدا شده و تیم هاى دیگرى 
با اعضایى متفاوت را براى ســاختن فیلمى دیگر تشکیل 
مى دهند. به عبارت روشن تر هالیوود یک سازمان مجازى 
بزرگ اســت که داراى دارایى هاى فیزیکى و ثابت اندك، 
اما دارایى هاى متحرك بى کران اســت و تاثیر شگرفى بر 
مشتریان خود یعنى مخاطبان فیلم هایش مى گذارد که به 
هیچ عنوان با تاثیرگذارى هالیوود پیش از مجازى شــدن 
قابل مقایسه نیست. به عقیده بســیارى از صاحب نظران 
عرصه مدیریت و ســازمان ، راز اصلى موفقیت و چشمگیر 
بودن بهره ورى درهالیوود به همین مجازى بودن و چابکى 

آن مربوط مى شود.

ایده ســازمان هاى مجازى تا حــدودى از ایــده ادارات و 
محیط هاى کارى مجازى سرچشــمه مى گیرد که در آنها 
اگرچه فضایى براى کار کردن کل افراد وجود دارد، اما این به 
آن معنا نیست که براى هر کدام از کارکنان میز کار و مکان 
فیزیکى مشخصى وجود دارد که فقط به آن فرد تعلق دارد، 
بلکه هر کدام از افراد بر اساس نیازى که دارند و کارى که باید 
انجام دهند، حق دارند از هر مکانى براى اجراى پروژه هایى 

که به آنها محول شده است استفاده کنند.
یکى از بهترین توصیفات در مورد محیط هاى کارى مجازى 
و سازمان هاى مجازى را «لستر تارو» اقتصاددان آمریکایى 
در کتاب معروفش تحت عنوان «بازتعریف آینده» ارائه داده 
است که تصویرى روشن و زیبا از یک محیط کار مجازى 
در اختیار ما قرار مى دهد. او در بخشى از کتابش مى نویسد: 
«وقتى شما وارد محل کارتان در یک سازمان واقعا مجازى 
مى شــوید، یک صفحه الکترونیکى ضمن خوشامدگویى 
به شما اعالم مى کند که اتاق شــماره 1021 خالى است و 
مى توانید از آن استفاده کنید. بنابراین به اتاق شماره 1021 
که موقتا اتاق کار شماست وارد مى شوید و کد کامپیوترى 
مخصوصى را که در اختیار دارید وارد کامپیوتر پیشرفته اى 
که در آنجا قرار دارد مى کنید. به محض وارد کردن این کد ، 
تصویر دلخواه شما به عنوان پس زمینه مانیتور (که مى تواند 
عکس یادگارى شما به همراه اعضاى خانواده تان باشد) روى 
مانیتور نمایان مى شود و عالوه بر آن برنامه هاى مورد نیاز و 
برنامه هایى که شما به طور معمول از آنها استفاده مى کنید، 
روى صفحه ظاهر مى شود. در کنار همه اینها کلیه اطالعات 
و فایل هایى که ممکن است در حین کار کردن به آنها نیاز 
پیدا کنید با کمک پایگاه اطالعاتى پیشرفته سازمانتان در 

دسترس تان قرار مى گیرد و شــما را از هر DVD یا فلش 
ممورى بى نیاز مى سازد.

جالب تر آنکه تصاویرى که دوست دارید در محیط کارتان 
چشمتان به آنها بیفتد به صورت مجازى روى دیوار اتاق به 
نمایش در مى آید و شما خود را در محیط کارى دلپذیرى که 
کامال باب میل شماست احساس مى کنید. تا زمانى که در 
حال کار کردن در این مکان هستید شرایط به همین صورت 
باقى خواهد ماند، اما پس از اینکه کارتان به پایان رسید و این 
محل را ترك مى کنید همه چیز به حالت قبلى درمى آید و این 
اتاق براى نفر بعدى که قرار است از آنجا استفاده کند مهیا 
مى شود.»با این همه باید دانست که انسان ذاتا دوست دارد در 
محل کارش یک مقر و اتاق کار مشخص و دائمى داشته باشد 
و در نتیجه در برابر کار کردن در فضاهاى متفاوت و متغیر 
مقاومت مى کند. به هر حال حرکت به سمت سازمان هاى 
مجازى و محل کار مجازى امرى اجتناب ناپذیر بوده و دیر 
یا زود اتفاق خواهد افتاد. یکى از اولین شــرکت هایى که 
توانسته به یک ســازمان واقعا دیجیتال تبدیل شود اعالم 
کرده از این طریق توانسته 25 درصد در فضاى کارى ، 25 
درصد در هزینه تلفن و 25 درصد در استفاده از کامپیوترها 
صرفه جویى کند. شرکت AT&T ، غول مخابراتى جهان، نیز 
اعالم کرده که در فاصله سال هاى 1991 تا 1998 توانسته از 
طریق مجازى سازى تعدادى از بخش هاى ادارى خود بیش 

از پانصد میلیون دالر صرفه جویى کند.
به طور کلى ، فرآیند تعریف و پیاده ســازى ســازمان هاى 
مجازى یک فرآیند تدریجى و گام به گام اســت که اگر به 
درســتى اجرا شــود مى تواند به یک مزیت رقابتى ارزش 
آفرین و تعیین کننده تبدیل شود. به همین دلیل است که 

در آینده ، رقابت اصلى بر سر میزان مجازى بودن شرکت ها و 
سازمان ها شکل خواهد گرفت. باید دانست که سازمان هاى 
مجازى تنها به بخش خدمات و فناورى هاى نوین محدود 
نشــده و در تمام بخش هاى صنعتى و تولیــدى نیز قابل 
پیاده شدن خواهد بود. به زبان روشن تر، یک شرکت تولیدى 
مجازى در آن واحد هم مى تواند محصوالت مختلفى را تولید 
کند و هم یک سرى خدمات را به مشــتریانش ارائه دهد. 
شرکت انگلیسى ویرژین نمونه اى از چنین شرکت هایى است 
که هم در بخش راه آهن و حمل ونقل ریلى فعالیت مى کند 
و هم یک شــرکت ارائه دهنده خدمات مالى و بازنشستگى 
است که این ترکیب تنها به دلیل مجازى بودن بسیارى از 

بخش هاى آن تحقق یافته است.
در ســازمان هاى مجازى دیگر از نیروهایى که سال هاى 
متمادى در یک پست مشغول به کار هســتند و کارهایى 
تکرارى و یکنواخت را انجام مى دهند، خبرى نخواهد بود. این 
سازمان ها به جاى نیروى کار سنتى که از بهره وري و انگیزه 
پایینى براى کار کردن برخوردار است، از نیروى کار متحرك ، 
تازه نفس و به روزى بهره مى برند که مى توانند در یک دوره 
زمانى واحد در چند شرکت مختلف مشغول به کار باشند و 
خدمات مورد نیاز آنها که الزاما مشابه و همسان نیستند را ارائه 
 دهند. از سویى دیگر سازمان ها و شرکت هاى تمام مجازى به 
هیچ عنوان در یک محیط جغرافیایى واحد محدود نمى مانند 
و کامال فرامرزى عمل مى کنند و در نتیجه نمى توان آنها را در 
چارچوب یک شهر یا کشور تعریف کرد. در واقع شرکت هاى 
مجازى مصداق کامل ایده دهکده جهانى به حساب مى آیند 
که در آن هیچ محدودیت و مــرز جغرافیایى براى فعالیت 
شرکت ها و سازمان ها وجود ندارد و این یعنى شکسته شدن 

تمام الگوهاى سنتى و قدیمى کسب وکار و تولید.

رامین مشکاه

,,
سازمان هاى مجازى 
دارایى هاى فیزیکى 
اندکى دارند 
و ایجاد ارزش 
افزوده در آنها از 
طریق تمرکز بر 
دارایى هاى متحرك 
و غیرحقیقى یعنى 
«دانش» و نه 
دارایى هاى ثابت 
مانند کارخانه ها و 
ماشین آالت
 است

سازمان هاى
 واقعًا مجازى کدامند؟
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5 روز قبل از تاریخ مزایده از خودرو فوق واقع در اصفهان، خیابان امام خمینى، خیابان بســیج، پارکینگ ایثار، 
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(آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواســت تجدیدنظر و ضمایم به اقاى حســن پورجم علویجه ف على اکبر فعًال 
مجهول المکان) در خصوص اعتراض عباس ابراهیمان فر به طرفیت حســن پورجم علویجه فرزند على اکبر 
فعًال مجهول المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1326 مورخ 95/08/05 با توجه به مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده گان مراتب در اجراى ماده 73 ق-ا-د-م در یک از روزنامه هاى کثیراالنتشارسراسرى 
یا محلى درج تا تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و 
ارایه ادرس کامل پستى خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض 
تجدیدنظرخواه الیحه و یا جوابیه اى دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خــود را کتبا به دفتر دادگاه ارایه 
نماید. واال بعد از انقضاى مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 27683 شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/9/477
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509976825301145 شــماره پرونده: 9509986825300366 شــماره بایگانى شعبه: 
950464 خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت آقاى رضا عابدى زاده حســین آبادى 
فرزند محمدتقى به نشانى: اصفهان- خیابان آمادگاه مجتمع گلدیس ورودى 3 طبقه 3 واحد 336، خواندگان: 
1- آقاى رضا نقیان فرزند باقر به نشانى: اصفهان- خیابان پروین- خیابان معراج- خیابان زرین کوب- بن بست 
استقالل- پالك سوم 2- آقاى محمدعلى یوســفى فرزند براتعلى به نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- قهجاورستان- بلوار غدیر- کوى کتابخانه امام حســین- جنب کتابخانه- کوى حافظ- پالك 1،  
3- آقاى لیال کوپایى قهجاورستانى فرزند ناصر به نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- قهجاورستان- 
بلوار غدیر- کوى شاکرى- کوى محمدى 22- پالك 32، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت دادرسى 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد 
با وکالت آقاى رضا عابدى  بطرفیت خانم لیال کوپایى فرزنــد ناصر و آقایان رضا نقیان فرزند باقر و محمدعلى 
یوسفى فرزند براتعلى مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و یک هزار و چهارصد 
و هشتاد و سه ریال بابت یک فقره چک به شماره 42951- 95/1/23 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه بشرح دادخواســت تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و 
رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى به عمل نیاورده اند و با توجه به 
بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و با استناد به مواد 519 و 198 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و یک هزار و چهارصد و هشتاد و سه هزار 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا 
زمان وصول براساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و مبلغ نه میلیون و چهارصد و 
چهل و هفت هزار و پنجاه و دو ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. این راي غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 27684 

طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/478

احضار
شماره ابالغنامه: 9510100354604525 شــماره پرونده: 9509980365100419 
شــماره بایگانــى شــعبه: 951166  آگهــى احضــار متهــم در پرونــده کالســه 
9509980365100419 براى محســن قوه عــود به اتهام معرفى مــال غیر بعنوان 
مال خود با علم تعلق مال به دیگرى و تحصیل مال از طریق نامشــروع و کالهبردارى
 و تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 1395/11/03 ســاعت 9 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 27605 شعبه 120  دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) /9/488

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغیه: 9510100370102477 شــماره پرونده: 9009980358400713 
شماره بایگانى شعبه: 930118 شاکى خسرو ایزدى و... دادخواستى به طرفیت متهم 
بهروز نصیرى به خواسته قتل عمدى مسلمان و قدرت نمایى با چاقو  و مشارکت در 
نزاع دســته جمعى منجر به قتل و ضرب و جرح عمدى تقدیــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 1 دادگاه کیفرى یک استان 
اصفهان  (17 کیفرى استان سابق) واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 4 اتاق 453 ارجاع و به 
کالسه 9009980358400713 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/09 و 
ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شو د تا متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
حاضر گردد.م الف: 27446 شــعبه 1 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان(17 کیفرى 

استان سابق)/ 9/521

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354501367 شــماره پرونده: 9409980362201516 
شماره بایگانى شعبه: 941489 شــاکى: آقاى رضا بهمنى فرزند اسفندیار به نشانى: 
اصفهان- اصفهان خ حکیم نظامى روبرو خاقانــى پیرایش کاط، متهم: آقاى محمد 
کریمى فرزند ناشناس به نشانى: مجهول المکان، اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدى با 
چاقو، گردشکار: دادگاه با بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. رأى دادگاه: در خصــوص اتهام آقاى محمد 
کریمى دایر به ایراد جرح با چاقو نســبت به شــاکى آقاى رضا بهمنــى با توجه به 
شکایت شــاکى- گزارش مرجع انتظامى- اظهارات شهود- گواهى پزشکى قانونى 
و عدم حضور متهم در جلسه رســیدگى بزهکاریش محرز و مســلم است و مستنداً 
به مــواد 448 و 462 و 488 و 709 و 710 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و 
تبصره ماده 614 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 متهم را به تحمل شش ماه 
حبس تعزیرى و پرداخت یک درصد دیه کامــل بابت بریدگى دامیه ناحیه کتف چپ 
در حق شــاکى محکوم تا حداکثر ظرف یکســال از تاریخ درگیرى پرداخت نماید. 
در خصوص صدمات دیگر وارده موضوع بند اول گواهى پزشــکى قانونى شــماره 
1404735- 94/5/11 با توجه به لزوم تعیین ارش و  عدم همکارى شــاکى جهت 
تعیین ارش با حضور شــاکى مبادرت به صدور راى و اتخــاذ تصمیم مى گردد. رأى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و 
سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
مى باشد. م الف: 27447 بالنیان رئیس شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان

 (119 جزایى سابق)/9/522

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9510100354205238 شــماره پرونده: 9509980362100857 
شماره بایگانی شعبه: 951069 شاکى نسرین قهرمان به طرفیت متهم مهدى محمدى 
خشوئى به خواســته تهدید و افتراء و توهین به پدر و خانواده شــاکى و مزاحمت تلفنى 
و توهین به اشــخاص عادى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه 116 دادگاه کیفري دو شــهر اصفهان (116 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقــه 3  اتاق شــماره 344  ارجاع و بــه کالســه 9509980362100857 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/11/06 و ســاعت 9:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکى و به تجویز مــاده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومــی و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشــر آگهی 
و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 27448 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق)/9/523

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354205233 شماره پرونده: 9509980354200047 
شماره بایگانی شــعبه: 950735 شــاکى رضا فرزانه نیا دادخواســتى به طرفیت 
متهم قمرتاج سهرابى و شــاهین مقاره عابد و تقى مرادى و فروزان فروزان منش 
و شــاهین مرادى و مهر انگیز ســهرابى به خواســته اعســار از پرداخت محکوم 
به تقدیــم دادگاه هــاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی

 به شعبه 116 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتري کل استان اصفهان طبقه 
3  اتاق شــماره 344  ارجاع و بــه کالســه 9509980354200047 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1395/11/04 و ســاعت 10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم  و درخواســت شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الــف: 27449 شــعبه 116 دادگاه کیفــرى دو شــهر اصفهــان (116 جزایى 

سابق)/9/524

احضار
شماره پرونده: 950179- 95/9/6 آقاى دالور احدى فرزند على یاور در پرونده شماره 
950179 این شعبه به اتهام افتراء و نشــر اکاذیب تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود تا  ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 
به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شــود. م الف:27680 شعبه 36 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /9/474

ابالغ 
شماره درخواست: 9510460358100034 شــماره پرونده:9509980358100298 
شــماره بایگانى شــعبه: 950311 نظر به اینکه آقاى ذبیح اله قره خانى فرزند جانعلى 
متهم به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشــى از بى احتیاطى در امــر رانندگى با وصف 
نداشتن گواهینامه به شــماره پرونده 950311 شــعبه دوم بازپرسى دادسراى اصفهان 
مى باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشــار آگهى مى باشــد بــا توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حســب ماده 174 قانــون آئین دادرســى کیفرى مراتب 
یک نوبــت  در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار طبع و نشــر مى شــود و از متهم 
مذکور دعــوت به عمل مــى آید جهت رســیدگى در وقــت مقرر حاضر شــوند و در 
صورت عدم حضــور، احضاریه ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. 
م الف: 27606 شعبه دوم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان

( مجتمع 3)9/489
احضار

آقاى مهدى راوى  فرزند رضا در پرونده شماره 950513 این شعبه به اتهام ترك انفاق 
نسبت به همسرتحت تعقیب قرار دارید.به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر 
مى شود. م الف:27681 شعبه 40 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان /9/475

ابالغ 
شماره نامه: 9510113761200723 شماره پرونده: 9509983761100132 شماره 
بایگانى شعبه: 950585 در پرونده کالســه 950585 د 1 شعبه اول دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى محمدرضا چوب شکن بحرى به نشانى نامعلوم متهم 
است به ترك انفاق نسبت به فرزندش موضوع شکایت خانم شهره ململى نوترکى تحت 
تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او مراتب در 
یکى ازروزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى شود که نامبرده شخصًا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمایید در غیر 
اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد.م الف: 1346  شعبه اول دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه /9/761

ابالغ
شماره درخواست: 9510460358100035 شــماره پرونده: 9509980365700873 
شــماره بایگانــی شــعبه: 950734 نظر بــه اینکه آقاي مهــدى کیقبــادى لیمجیر 
فرزند یدالــه متهم به ضرب و جــرح عمدى منتهى به شکســتگى به شــماره پرونده 
950734 شــعبه دوم بازپرســى دادســراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف 
یک مــاه پس از انتشــار آگهى مى باشــد بــا توجه بــه مجهول المکان بــودن متهم 
حســب مــاده 174 قانــون آئین دادرســى کیفــرى مراتب یــک نوبــت در یکى از 
روزنامه هــاى کثیراالنتشــار طبــع و نشــر مى شــود و از متهــم مذکــور دعوت به 
عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه 
ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 27609 شعبه دوم بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع سه)/9/491

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغیه: 9510100354804609 شــماره پرونده: 9509980359500786 
شماره بایگانى شعبه: 950853 شاکى آقاى علیرضا سلطانى فرزند فضل اله دادخواستى 
به طرفیت متهم محمد نصر اصفهانى فرزند عباسعلى به خواسته انتقال مال غیر تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 122 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشتى واقع در اصفهان- 
خیابان شریعتى- حدفاصل بیمارستان شــریعتى و چهارراه پلیس- ارجاع و به کالسه 
9509980359500786 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/27 و ساعت 10 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکى و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود  تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 27638 شعبه 
122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) (مجتمع شهید بهشتى)/9/493

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354101263 شماره پرونده:9509980354100016 
شــماره بایگانى شــعبه: 950410 خواهان آقاى محمدرضا کیانــى ابرى فرزند 
حسن به نشانى اصفهان – خ پروین ابتداى خیابان 7 تیر- مجتمع ادارى سایروس- 
ط 2- واحد 5- پ 5- همراه 09130359942 خوانده: آقاى سید منصور موسوى 
فرزند سید مطیر به نشانى استان خوزستان- شهرستان اهواز- اهواز- خ شریعتى- 
شریعتى 1 خ هشتم- چهارراه اول- پ 117 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 
2- مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى 
اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص دعوى 
آقاى محمدرضا کیانى ابرى فرزند حسن به طرفیت آقاى سیدمنصور موسوى فرزند 
ســید مطیر به خواســته مطالبه ضــرر و زیان ناشــى از جرم ســرقت موضوع 
پرونــده کالســه 1792-94 بــه مبلــغ 119/000/000 ریال بدین شــرح که 
خواهان بیان مــى دارد و مدعى اســت قــرار بود وجوهى که توســط ســارق 
(خوانده) به ســرقت رفتــه را جهت تســویه تســهیالت ماخوذه از بانک ســپه 
شــعبه جى اختصاص دهد لکــن به لحاظ ســرقت آن وجوه مجبور به تقســیط 
مجــدد وام ماخــوذه شــده و از ایــن رهگذر خســارت دیــده اســت دادگاه با 
توجه به اینکه خســارت مورد مطالبه مســتقیمًا ناشــى از جرم ســرقت نبوده و 
در حقوق خصوصى خســارت عدم النفع قابل مطالبه نمى باشد چه اینکه احتمال 
انصراف خواهان در پرداخت وجوه به بانک متصور نیز مى باشد لهذا دادگاه مستنداً 
به تبصره دو ماده 515 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف 20 قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر 
استان است.م الف: 27596 ربیعى رئیس  شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(115 جزایى سابق) (مجتمع شهید بهشتى)/9/481

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغیه: 9510100353003036 شــماره پرونده: 9509980365500144 
شماره بایگانى شعبه: 950959 شاکى آقاى علیرضا سرلکى فرزند قربان بر علیه متهم 
آقاى محسن حیدرى فرزند عبدا... مبنى بر افتراء تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 
جزایى سابق)- مجتمع شهید بهشــتى واقع در اصفهان- خیابان شریعتى- حدفاصل 
بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس- مجتمع قضایى شهید بهشتى ارجاع و به کالسه 
9509980365500144  ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/04 و ساعت 9 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکى و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود  تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. در غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضى صادر خواهد کرد. 
م الف: 27641 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق) (مجتمع 

شهید بهشتى)/9/495

ابالغ
شماره درخواست: 9510460354100001 شــماره پرونده: 9509980354100016 
شــماره بایگانی شــعبه: 950410 نظر به اینکه آقاى محمدرضا کیانى فرزند حســن 
در پرونده 950410 ك 115 نســبت به دادنامه شــماره 1263- 95/8/1 این شعبه به 
طرفیت آقاى سید منصور موسوى فرزند ســید مطیر تجدیدنظرخواهى نموده است و 
تجدیدنظرخواه آدرس تجدیدنظرخوانده آقاى موسوى را مجهول المکان معرفى نموده 
است لهذا در اجراى ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنى به تجدیدنظرخوانده از طریق 
این آگهى اخطار مى گردد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهى فرصت دارد، به دفتر این 
شعبه به نشانى اصفهان خیابان شهید شریعتى مجتمع قضایى واحد 7 مراجعه و ضمن 
معرفى نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه 
پاسخى به اعتراض ایشــان دارد، کتبًا اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 
مى گردد. م الف: 27597 شعبه 115 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (115 جزایى سابق) 

مجتمع شهید بهشتى/9/482

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509970354000904 شــماره پرونده: 9509980364700432 
شماره بایگانى شــعبه: 950488 شــاکى آقاى ابوالفضل بهارلو فرزند حسن به نشانى 
اصفهان خ کاوه خ جابر خ 5 آذر پ 1 روبــروى خانه کارگر منزل عبداللهى متهم: آقاى 
علیرضا بیننده به نشــانى اصفهان خ فروغى ك بهارستان اتهام: ایراد صدمه بدنى غیر 
عمدى بر اثر حوادث کار گردشــکار: دادگاه با بررســى اوراق پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه در خصوص اتهام 
آقاى علیرضا بیننده مبنى بر تســبیب در ایراد صدمه بدنى غیر عمدى ناشــى از عدم 
رعایت مقررات کار نســبت به آقاى ابوالفضــل بهارلو به میــزان 60 درصد موضوع 
کیفرخواست صادره از دادســرا دادگاه با توجه به شکایت شــاکى و نظریات پزشکى 
قانونى و نظریه بــازرس اداره کار و گــزارش مرجع انتظامى و اظهــارات و دفاعیات 
بالوجه متهم در دادســرا و با عنایت به ســایر محتویات پرونده بزه انتسابى به نامبرده 
محرز و مسلم اســت فلذا دادگاه به اســتناد مواد 526، 642، 37 و 38 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 و مواد 91 و 176 قانون کار متهم را از لحاظ جنبه خصوصى 
جرم به پرداخت شــصت درصد از دو ســوم از یک دهــم دیه کامل بابــت قطع بند 
دوم و ســوم انگشت پنجم دســت راســت در حق شــاکى و از جنبه عمومى جرم به 
پرداخت مبلــغ دو میلیون ریــال جزاى نقــدى در حق صندوق دولــت محکوم مى 
نماید. راى صــادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابــالغ واقعى قابــل واخواهى در 
ایــن مرجــع و ســپس ظــرف مهلــت 20 روز قابــل اعتــراض در دادگاه محترم

 تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف:27440 مدینه رئیس شعبه 114 کیفرى دو 
شهر اصفهان(114 جزایى سابق)/9/513

ابالغ
شماره درخواست: 9510460358100036 شــماره پرونده: 9509980358100878 
شــماره بایگانی شــعبه: 950921 نظــر به اینکــه آقاي شــاهین میر الونــد فرزند 
تقى متهــم به اقــدام بــه پیــش فــروش آپارتمان بــدون تنظیم ســند رســمى
 از طریق نشر آگهى در روزنامه کثیراالنتشار به شماره پرونده 950921 شعبه دوم بازپرسى 
دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهى مى باشد

 با توجه به مجهول المکان بودن متهم حســب ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى 
مراتب یــک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار طبع و نشــر مى شــود و از 
متهم مذکور دعــوت به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شــوند و در 
صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقــى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. 
م الف: 27598 شــعبه دوم بازپرســى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

 (مجتمع سه)/9/483

ابالغ
شماره درخواست: 9510460358100031 شــماره پرونده: 9509980358100920 
شــماره بایگانــی شــعبه: 950965 نظــر به اینکــه آقــاي عبدالرحمــن نادى پور 
فرزند رحمت اله متهــم به کالهبــردارى با جعل عنــوان وکالت به شــماره پرونده 
950965 شــعبه دوم بازپرســى دادســراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف
 یک ماه پس از انتشار آگهى میباشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
طبع و نشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر 
حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 27602 شعبه دوم بازپرســى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع سه)/9/529

ابالغ 
شماره درخواست: 9510460358100032 شــماره پرونده:9509980358100235 
شــماره بایگانى شــعبه: 950243 نظــر به اینکــه آقایــان 1- مهــرداد 2- محمد 
3- پوریــا ذوالفقــارى فرزنــدان منوچهــر و 4- حامــد دویســتى متهــم بــه 
مشــارکت در نزاع دســته جمعى منتهى به جرح و پوریــا ذوالفقــارى فرزند منوچهر 
به اتهــام ایــراد ضــرب و جرح عمــدى بــا چاقو نســبت بــه عبــاس بهرامى به 
شــماره پرونــده 950243 شــعبه دوم بازپرســى دادســراى اصفهــان مى باشــند 
و وقــت حضــور ظرف یــک مــاه پــس از انتشــار آگهى مــى باشــد بــا توجه به 
مجهول المــکان بــودن متهــم حســب مــاده 174 قانون آئیــن دادرســى کیفرى 
مراتب یــک نوبــت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار طبع و نشــر مى شــود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در 
صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 
27600 شــعب ه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان( مجتمع 

9/484(3

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509970353407929 شــماره پرونده: 9409980365501456 
شــماره بایگانى شــعبه: 941770  شــاکى: آقاى بهروز مرادى فرزند حسن به نشانى 
اصفهان- اصفهان خ زینبیه شــمالى- خ غفارى- بعد از حــرم کوچه منتظرى (کوچه 
مخابــرات) کوچه مطهرى – پــالك 245 متهم آقــاى مجید مــرادى فرزند تقى به 
نشانى اصفهان- اصفهان خ زینبیه شــمالى - خ غفارى- ك منتظرى- ك مطهرى 
پالك 245 اتهام هــا:  1- ضرب و جــرح عمــدى 2- توهین گردشــکار: دادگاه با 
بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه در خصوص اتهــام آقاى مجید مرادى فرزند تقــى دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدى و توهین نســبت بــه آقاى بهروز مرادى موضوع کیفرخواســت 
صادره از دادســراى عمومــى و انقــالب اصفهان از توجــه به محتویــات پرونده و
 شــکایت شــاکى و گواهى پزشــکى قانونى مضبوط در پرونده و گواهى گواهان در 
مرحله تحقیــق و عدم حضور متهم و عــدم ایراد دفاعى از طرف متهم و ســایر قرائن 
و امارات موجــود در پرونده بزه هاى انتســابى به نامبرده محرز و مســلم اســت وبه 
اســتناد مــواد 559 و 709 و 710 قانون مجازات اســالمى مصــوب 92 و ماده 608 
قانون مجازات اســالمى (تعزیرات) متهــم موصوف را به پرداخــت 1- دو درصد دیه 
کامل بعالوه دو ســوم از یک هزارم دیه کامــل بابت دیه دامیه کنــار خارجى ابروى 
چپ 2- چهار و نیــم درصد دیه کامل بعالوه دو ســوم از یک هــزارم دیه کامل بابت 
دیه و ارش حارصه هاى گونه چپ، پشــت دســت چپ، پس ســر بند ابتدایى انگشت 
چهارم و پنجم دســت چپ و خلف آرنج دســت چــپ و زانوى راســت و زانوى چپ 
و شــانه چپ در حق شــاکى و بخاطر توهین بــه تحمل هفتاد و چهار ضربه شــالق 
تعزیرى محکوم مــى نماید. راى صــادره غیابى و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پــس از آن ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض در
 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 27445 دویستى رئیس شعبه 108 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (108 جزایى سابق)/9/520

احضار
شــماره ابالغنامه:9510100354604580 شــماره پرونده:9509980354600044 
شــماره بایگانــى شــعبه:950705 آگهــى احضــار متهــم (مربــوط بــه دادگاه با 
فــرض وجــود کیفرخواســت) در پرونــده کالســه 9509980354600044 
براى آیــدا جعفــرى و مهــدى جعفرى بــه اتهــام اعســار از پرداخــت محکوم به
 تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى  براى 
مورخه 1395/11/10 ســاعت 11 تعیین گردیده اســت. با عنایت بــه مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقــررات مــواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور کیفــرى مراتب یک نوبت منتشــر 
تا متهم جهــت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقــرر در دادگاه حاضر گــردد. بدیهى 
اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمــل خواهد آمد.

م الف: 27601 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) /9/485

احضار
شــماره ابالغنامه:9510100354604414 شــماره پرونده:9509980362600701 
شــماره بایگانى شــعبه:951162 در پرونده کالســه 9509980362600701 براى 
میالد تــرك خلخالــى به اتهــام ایــراد صدمه بدنــى غیر عمــدى بر اثــر تصادف 
رانندگى تقاضــاى کیفر نموده که رســیدگى به موضــوع به این شــعبه ارجاع و وقت 
رســیدگى براى مورخه 1395/10/28 ســاعت 11 تعیین گردیده اســت بــا عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقــررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفــرى مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمــل خواهد آمد.

م الف: 27603 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق) /9/486 

ابالغ 
شماره درخواست: 9510460358100033 شــماره پرونده:9509980358100983 
شــماره بایگانى شــعبه: 951031 نظر به اینکه آقاى 1- آرش موگوئى فرزند حسین 
و 2- حســین موگوئى فرزند میرزا متهم به فروش مال غیر به شماره پرونده 951031  
شعبه دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از 
انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند 
و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 27604 شــعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان

( مجتمع 3) 9/487
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  تسنیم| یک روزنامــه آلمانــى در مطلبى به 
اوضاع وخیــم اتحادیه اروپا در ســال 2016 پرداخته و 
سال جارى میالدى را دورانى سخت براى این اتحادیه 

ارزیابى کرد.
روزنامه «تاگس شاو» به اوضاع بد اروپا در سال 2016 
نگاهى گذرا انداخته و نوشت: سال 2016 سالى سخت 
براى اتحادیه اروپا بود. از جمله چالش هاى این اتحادیه 
مى توان به عواقب بحران پناهندگان و نتیجه همه پرسى 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اشاره کرد. این مسائل از 
قدرت اتحادیه اروپا هزینه کرده و نگرانى هایى را ایجاد 

کرد که اروپا را به طور فزاینده اى متزلزل کرده است.
این نشان مى دهد که لیست تکالیف و مسئولیت ها براى 

سال 2017 نسبتاً طوالنى است.
اروپا در حال حاضر در تب کریســمس اســت. به طور 
میانگین هر شــهروند حدود 300 یورو براى این جشن 
بزرگ هزینه مى کند. البته این بار کریســمس صداى 
خشن و ناهنجارى دارد. هرگز شرایط در اتحادیه اروپا تا 

این اندازه مانند امروز متشنج نبوده است.
«اولریکه گوئروت»، از کارشناسان یک دانشگاه اتریشى 
جمع بندى اوضاع اتحادیه اروپا در سال جارى میالدى را 
وخیم توصیف کرده و اظهار داشت: ما این حس را داریم 
که اتفاقاتى مى افتد که نمى توانیم به درستى بر آن احاطه 

پیدا کنیم. این یک احساس تردید و شک بزرگ است.
«نوربرت روتگن» رئیس کمیســیون سیاســت خارجى 
پارلمان آلمان نیز این وضعیــت را تأیید کرده ویک نتیجه 
گیرى منفى را درباره اوضاع اتحادیه اروپا در ســال 2016 
ارائــه داده و گفت: ســال آینــده اتحادیه اروپا 60 ســاله 
مى شود و ما در بدترین شرایط هستیم، چرا که ما ناسیونالیسم 
و خودخواهى بیش از حد و بى سابقه اى را در اروپا تجربه مى 

کنیم. ما به یک نقطه و شرایط جدى رسیده ایم.
در ادامه این مطلب آمده اســت : اتحادیه اروپا در مسئله 
جنگ و صلح در ســال 2016  از جمله در مسئله سوریه 
دستاوردهاى کمى داشته اســت. اتحادیه اروپا در این 
راســتا کامًال بى اثر عمل کرده است. این در حالى است 
که نشست هاى بى شمار و دیدارهاى زیادى از جمله در 
سطح وزراى امور خارجه این اتحادیه برگزار شده است. 

اما همچنان جنگ ها و آوارگى ها و کشتارها ادامه دارد.
«گونتر فرهویگن» کمیسر سابق گسترش اتحادیه اروپا 

بر این عقیده است که در مسئله پناهندگان اتحادیه اروپا 
به هیچ موضع مشترکى نرسیده است.

به اعتقاد وى در چنین شرایطى هیچ شانسى براى تقسیم 
عادالنه پناهندگان در سراســر اروپا وجــود ندارد و این 
ایده از ابتدا یک توهم بــود. امکان اجراى چنین طرحى 

وجود ندارد.
همچنیــن در زمینه حمایــت از مرزهــاى خارجى نیز 
شــهروندان اعتماد خود را به وعده هاى سیاستمداران 

از دست مى دهند.
در بخش دیگرى از این مطلب آمده است که دیگر کمتر 
کسى به اتحادیه اروپا به عنوان یک جزیره مرفه مى نگرد. 
در ایتالیا که سومین کشور بزرگ اتحادیه اروپاست تقریبًا 

از هر سه جوان یک نفر بیکار است.
روتگن این پرسش را مطرح مى کند که چگونه ما باید 
طعم اتحادیه اروپا را براى این نسل جوان مطبوع کنیم؟ 
همزمان نابرابرى دستمزها در اتحادیه اروپا افزایش پیدا 

مى کند.
در بخش دیگرى از این مطلب آمده است: همچنین یورو 
در سال 2016 به صورت روزافزون درخشش خود را از 

دست داده است.
«کریستین لیندنر» رئیس حزب لیبرال دموکرات آلمان 
درباره وضعیت بد یورو ابراز نگرانى شدیدى کرده و گفت: 
من بسیار نگران هســتم که حاال پایان بازى براى یورو 

شروع مى شود.
نارضایتى ها حتى در بین سیاستمداران باالست. این ایده 
در حال گسترش است که آلمان باید مسئولیت بیشترى 

را بر عهده گیرد.
به اعتقاد روتگن آلمان به عنوان بزرگ ترین کشور عضو 
اتحادیه اروپا نمى تواند مانند سابق به راه خود ادامه دهد.  
وى بر این باور است که ما باید به عنوان آلمانى شرایطى 
را فراهم کنیم که اتحادیه اروپا قابلیت و کارآیى خود را 

به دست آورد.

  ایسنا| «بیل انگلیش» وزیــر دارایى نیوزیلند 
به عنوان نخست وزیر جدید این کشور در پى استعفاى 

غیرمنتظره نخست وزیر پیشین سوگند یاد کرد.
انگلیش 54 ساله پس از این انتخاب با ابراز خشنودى از 
عهده گیرى این سمت گفت بسیار خوشحال است که 
پس از هشت سال حضور در معاونت «جان کى»  نخست 
وزیر پیشــین و وزارت دارایى به نخست وزیرى رسیده 
اســت.وى در جمع خبرنگاران گفت: دولت آتى از رشد 

اقتصادى حمایت خواهد کرد.
همچنین «پائوال بنت» وزیر خدمات دولتى نیوزیلند نیز به 

عنوان معاون انگلیش انتخاب شد.
رئیس حزب ملى نیوزیلند اعالم کــرد: انگلیش و بنت 
مخلوط خوبى از تجربه و تفکرات جدید خواهند بود. تحت 
رهبرى آنها شــهروندان نیوزیلند بار دیگر از وجود یک 

دولت باثبات بهره خواهند برد.
انگلیش از سال 1990 وارد پارلمان شد و در گذشته ریاست 

حزب ملى را در سال 2002 برعهده داشت.
جان کى که از محبوبیت فراوانى در این کشور برخوردار 
بود، پس از اعالم استعفا گفت که به درخواست همسرش 
استعفا کرده است. کى در کنفرانس خبرى هفتگى خود 
این خبر را اعالم کرد و گفت: « این کار (نخست وزیرى) 
مستلزم فداکارى و ایثار فراوان نزدیکان است و اعضاى 
خانواده من در این ســال ها با بردبارى فوق العاده  کمکم 
کردند. تنها چیزى که مى توانم بگویم این است که هر چه 
در توان داشتم انجام دادم و اکنون دیگر توانى برایم نمانده 
است.»او که در سال 2008 براى نخستین بار به قدرت 
رسیده بود پیش تر هم اعالم کرده بود که در انتخابات سال 

آینده میالدى دیگر نامزد نخواهد شد.

یک مقام ارشد ارتش آمریکا اعالم کرد   مشرق|
که کره شمالى در شرایط کنونى موشک هاى بالستیک 
هسته اى قاره پیما در اختیار دارد که قادر است به خاك 

آمریکا برسد.
یک مقام ارشــد نظامى آمریکا که نامش فاش نشده در 
مصاحبه با پایگاه اینترنتى «دیفنس تک» تأکید کرد: کره 
شمالى موشک هاى هسته اى بالستیک و قاره پیمایى را 

تولید کرده که قادر است به خاك آمریکا برسد.
این مقام نظامى آمریکا تصریح کرد: بــا این حال کره 
شمالى هنوز نتوانسته است مشکل عایق حرارتى را حل 
کند و این بدان معناست که کالهک این موشک در زمان 

ورود مجدد به جو زمین، مشتعل شده و مى سوزد.
وى در ادامه افزود: هنوز تهدید ناشــى از کره شــمالى 

مى تواند من را نیمه شب از خواب بیدار کند.
کره شــمالى اوایل امســال ادعا کرد که یک موشک 
بالستیک قاره پیماى جدید موسوم به «کى ان 4» تولید 

کرده و بعداً  آن را در یک رژه نظامى رونمایى کرد.
پیونگ یانگ اعالم کرده است که عایق حرارتى کالهک 
اتمى این موشــک را نیز با موفقیت آزمایش کرده است 
ولى این مقام آمریکایى تأکید کرد کــه نمى تواند این 

مسئله را تأیید کند.
این مقام آمریکایى گفت: واشــنگتن تهدید کره شمالى 
را جدى گرفته و بخشــى از اختیارات مربوط به مقابله 
با تسلیحات کشتار جمعى کره شــمالى را از فرماندهى 
راهبردى آمریکا به فرماندهى مشــترك عملیات ویژه 

منتقل کرده است.
در مــاه اکتبر نیــز «والدیمیر خروســتالف» تحلیلگر 
نظامى روسى در مطلبى نوشت: تقریبًا هیچ اطالعاتى از 
قابلیت هاى موشک جدید کره شمالى در دست نیست. 
محافظه کارانه ترین برآورد این اســت که حداکثر برد 
این موشک بالستیک قاره پیما بیش از 5500 تا 6500 
کیلومتر خواهد بود. البته برخى تحلیلگران اعالم کرده اند 
که برد این موشک حتى به 12 هزار کیلومتر نیز مى رسد.
ژنرال «کورتیس اسکاپاروتى» فرمانده سابق نیروهاى 
آمریکایى در کــره جنوبى که هم اکنــون فرماندهى 
نیروهاى ناتو در اروپا را بر عهده دارد، در این باره گفت: 
برنامه موشکى کره شمالى احتماًال به مشکل و معضلى 
براى «دونالد ترامپ» تبدیل خواهد شد.وى پیش بینى 
کرد که اگر کره شمالى بخواهد از موشک هاى اتمى خود 
استفاده کند، ترامپ یک حمله پیشگیرانه علیه این کشور 

را به طور جدى مورد بررسى قرار خواهد داد.

موشک هاى کره شمالى در خاك آمریکا2016؛ سالى سخت براى اروپا

سوگند وزیر دارایى نیوزیلند به عنوان نخست وزیر جدید ,,

 دیگر کمتر کسى به 
اتحادیه اروپا به عنوان 
یک جزیره مرفه مى نگرد. 
در ایتالیا که سومین 
کشور بزرگ اتحادیه 
اروپاست تقریباً از هر 
سه جوان یک نفر بیکار 
است

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغیه:9510100369502811 شــماره پرونده: 9209983759200422شماره بایگانى شعبه: 
930759خواهان اسفندیار اوالد دادخواستى به طرفیت خواندگان علیرضا قاسمى و خیبر امینى و ایرج صفرى 
به خواسته بطالن معامله تقدیم نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهار باغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و 
به کالسه 930759 ت 13 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/02 و ساعت 10 تعیین شده است. 
به علت مجهو المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردند.م الف: 27439 

شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 9/511 
 ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100351110407 شماره پرونده: 8809980351100842 شماره بایگانى شعبه: 
880848 خواهان آســتان قدس رضوى اصفهان دادخواســتى به طرفیت خواندگان مهین صفا و سپیده 
دردشتى و جهانگیر دردشتى و ملک نورمحمدى و فرشته دردشتى و فریده دردشتى به خواسته اثبات وقفیت 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه3  اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 8809980351100842 ثبت گردیده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود با 
حضور در دفتر دادگاه و مالحظه نظریه کارشناسى چنانچه اعتراضى دارند ظرف مهلت یک هفته کتبًا اعالم 

فرمایند. م الف: 27441 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/515
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغیه: 9510100351110391 شــماره پرونــده: 9509980351100531 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950577 خواهان محمد رضائى حســین آبادى دادخواســتى بــه طرفیت خوانــدگان مهدى 
طریقتى و کامران صبورى به خواســته اعســار از پرداخت هزینه دادرســى  و مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه وجه و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رســیدگى به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خیابان 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
356 ارجاع و به کالســه 9509980351100531 ثبــت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/11/03 
و ساعت 9 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گــردد.م الف: 27442 شــعبه 11  دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان

 اصفهان/ 9/517
ابالغ 

شماره ابالغیه: 9510100351110469 شــماره پرونده: 9509980351100060 شماره بایگانى شعبه: 
950064 خواهان مرتضى اســحاقیان ریزى دادخواســتى به طرفیت خوانده ســید هاشم روزى طلب به 
خواسته خلع ید و مطالبه خسارت دادرسى  تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه3  اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 
9509980351100060 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن  ظرف 
مهلت یک هفته به دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم نشــانى کامل خود نظریه کارشناسى را مطالعه و چنانچه 
اعتراضى دارند کتباً اعالم نمایند.م الف: 27443 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/519

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420350200305 شــماره پرونده: 9409980350200918 شماره بایگانی شعبه: 
941047 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوط به شــماره دادنامه غیابــى 9509970350200791 
محکوم علیه: مرتضى صالحى فرزند سیف ا... به نشــانى مجهول المکان به پرداخت مبلغ 210/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/720/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 60 درصد حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/1 تا اجراى حکم در حق 
محکوم له: علیرضا مرادى فرادنبه فرزند حسین به نشانى: استان چهارمحال و بختیارى- شهرستان بروجن- 
بروجن- سفیددشت- خیابان آزادگان- خیابان امام رضا- منزل شــخصى- کدپستى: 4650657377 و 
پرداخت حق االجرا به مبلغ 10/500/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم اســت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عــالم 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 نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شــش 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 ســى 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: 27450 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/9/525

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420350100370 شــماره پرونده: 9409980350101153 شماره بایگانی شعبه: 
941347 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350103231 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350100782 محکوم علیهما: 1- جواد عباســى امنیه فرزند حســینعلى به نشــانى 
مجهول المکان  2- جواد امیرى فرزند ماشاا...  به نشانى اصفهان خ شــیخ طوسى شرقى – خ میثم- ك 
امامزاده 8 مترى صدوقى پ 366 متضامنا  محکوم اند به 1- پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/11/25 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانک 
مرکزى 2- پرداخت مبلغ 11/362/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه 
نشر در حق محکوم له: امیر حســین متقى فرزند غالمرضا به نشانى اصفهان خ 22 بهمن ضلع شمالى باغ 
غدیر نبش خ کوثر مجتمع تندیس طبقه اول واحد 12 ، 3- پرداخت مبلــغ 17/500/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت.( راى صادره غیابى اســت).محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش 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:27451 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/526
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351300146 شــماره پرونده: 9409980351300712 شماره بایگانی شعبه: 
940747 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه  به شــماره 9510090351300949 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351301603 محکوم علیه: کلثوم ا ژنگ فرزند بیرام به نشانى قم بلوار امام رضا نیایش 
2 ساعدى نیا و کدپستى 3719876541 محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و سى و شش میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ده میلیون و دویست و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها تا زمان تادیه آن در حق خواهان مصطفى مطلبى فشارکى فرزند مهدى 
به نشانى اصفهان پل تمدن خ خزائى خ کوشــش فرعى 5 فروشگاه فشارکى و کدپستى 8198363741 و 
همراه: 09133039699 ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه اســت (حکم غیابى).
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (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:27452 شــعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/9/527
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350201244 شــماره پرونده: 9409980350201099 شماره بایگانی شعبه: 
941255 خواهان: آقاى مرتضى طاوسى فرزند بهمن با وکالت آقاى داود ملک پور جرقویه فرزند محمدرضا 
به نشانى: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شــریعتى مقابل اورژانس ساختمان فراز طبقه دوم واحد 
204، خواندگان: 1- آقاى علیرضا خسروى با وکالت خانم بتول اکبرى فرزند محمدعلى به نشانى: اصفهان 
خ جى خ پروین نرسیده به چهارراه صباحى روبروى پارك کوهسار ساختمان برنا 5 ط 2 واحد 5 ، 2- آقاى 
شیدا محمدى به نشانى: مجهول المکان، خواســته : اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 
قانون اجراى احکام مدنى) رأى دادگاه: در خصوص دادخواست معترض ثالث اجرایى آقاى مرتضى طاوسى 
فرزند بهمن با وکالت آقاى داود ملک پور جرقویه به طرفیت خواندگان 1- آقاى علیرضا خسروى 2- خانم 
شیدا محمدى به خواسته اعتراض ثالث اجرایى به توقیف یک دســتگاه خودرو مزدا وانت 2000 به شماره 
انتظامى 53- 232 ص 42 با این توضیح که معترض اعالم نموده است خودرو موصوف را در تاریخ 94/10/6 
طى یک فقره مبایعه نامه عادى از آقاى حسین دهقانى خریدارى نمودم این خورو را آقاى حسین دهقانى 
در تاریخ 94/9/20 طى یک فقره مبایعه نامه عادى از خانم شیدا محمدى خریدارى نموده بود لکن خوانده 
ردیف اول در تاریخ 94/10/10 در جهت استیفاء مطالبات خود از خانم شیدا محمدى اقدام به توقیف وانت 
فوق الذکر نموده است لذا نظر به این که در این تاریخ خودرو را خریدارى نموده بودم و تحت تملک اینجانب 
قرار داشته است تقاضاى رفع توقیف آن را نموده است علیهذا دادگاه از توجه به مبایعه نامه عادى استنادى 
معترض و همچنین یک برگ وکالت نامه رسمى به شماره 7055 مورخ 95/10/6 که حاکى از خرید خودرو 
توقیفى قبل از توقیف توسط خوانده ردیف اول مى باشد و نظر به این که شــهود تعرفه شده خوانده تاریخ 
دقیقى از وجود خودرو و در ید همســر محکوم علیها اعالم ننموده اند لذا دادگاه اعتراض معترض را وارد و 
ثابت دانسته مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم به رفع توقیف از وانت مزدا 2000 به 
شماره انتظامى 53- 232 ص 42 صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 27466 حقیقى رئیس شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/9/528 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به قدرت ا... عرفانى دادخواســتى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 683/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/12/7 
ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه 
هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1409 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/762
 ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به امیر باقریان- آقاى اکبر نیرومند دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 861/95 ش 4 ح ثبت و براى 
مورخ 95/11/4 ساعت 5/45 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1400 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/763  
حصر وراثت

مینا بامدى زیالئى بشناسنامه شماره 217 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 525/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان رمضان احمدى 
بیرگانى به شناسنامه شماره 21692 در تاریخ 95/9/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- مینا بامدى زیالئى فرزند نجف قلى شماره شناسنامه 217 نسبت با متوفى (همسر) 2- هامون احمدى 
بیرگانى فرزند رمضان شماره شناسنامه 16542 نســبت با متوفى (پسر) 3- هومن احمدى بیرگانى فرزند 
رمضان شماره شناسنامه 4610166143 نسبت با متوفى (فرزند) 4- هوتن احمدى بیرگانى فرزند رمضان 
شماره شناسنامه 4610533571 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1404 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/764
مزایده

آگهى مزایده نوبت اول اجرائیه احکام حقوقى شعبه چهارم زرین شهر در نظر دارد در پرونده اجرائیه کالسه 
950223 آقاى سیف اله محمد بلند دهقى علیه میثم صابرى به وکالت آقاى حمیدرضا رحمانى جلسه مزایده 
اى به منظور فروش یک واحد تجارى واقع در فوالدشهر بلوار امام خامنه اى مجتمع تجارى، ادارى روبروى 
محله b 6 بعد از پمپ بنزین به منظور وصول مبلغ 267/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له 
و مبلغ 13/000341 ریال بابت نیم عشر اجرایى بابت در حق صندوق دولت در مورخه 95/10/07 ساعت 10 
الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید مدرك مورد نظر یک واحد 1- ملک مورد نظر یک واحد تجارى 
در طبقه همکف از یک مجتمع تجارى ادارى 4 طبقه به مساحت حدود 60 متر مربع با اسکلت بتون آرمه و 
سقف تیرچه بلوك و دیوارهاى آجرنما آجر است.2- واحد تجارى مذکور داراى کف و بدنه، سرامیک، سقف 
گچ سفید و نیز داراى درب شیشه، سکوریت با حفاظ کرکره برقى و همچنین بدون انشعابات است. 3- ملک 
داراى پروانه ساخت به نام میثم صابرى (خوانده) از شهردارى فوالدشهر به شماره 91008119 سال 1391 
به نشانى مرکز شــهر حوزه 5 پالك 5/5 پرونده 96 بخش ثبتى 9 مى باشد. 4- در حال حاضر واحد مذکور 
محل خرید مواد غذایى و داراى مستاجر مى باشد. 5- واحد مذکور فاقد سند 6 دانگ است.قیمت پایه مزایده 
نسبت به شش دانگ واحد فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 4/800/000/000 ریال شروع و 
هرکس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد دهد مبلغ آن را فى المجلس پرداخت نماید و برنده مزایده خواهد بود. 
طالبین خرید شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در آدرس 
فوالدشهر (فوق الذکر) بازدید نموده و جهت شرکت در مزایده در  شعبه چهارم اجرایى حقوقى دادگسترى 

زرین شهر حاضر شوند. م الف: 843 شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/9/923
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهی میشــود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1062 فرعى از 2  اصلى فضل آباد و شماره 616 فرعى از 1  اصلى ابنیه 

1- راي شــماره 139560302008005194- 95/9/9- محمد طاهر فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
1692 شهرضا و شماره ملى 1199303127 ششدانگ یکباب مغازه به استثناى بهاء ثمنیه اعیانى 43/20 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مفروزى از پالك 616 فرعى از 1  اصلى ابنیه به مساحت 164/02 در ازاء 35 

حبه مشاع به استثناى بهاء ثمنیه اعیانى 21 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 616 فرعى. 
2- راي شــماره 139560302008005124- 95/8/29- منصور طاهر فرزند محمد به شناسنامه شماره 
872 شهرضا و شماره ملى 1198928492 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1062 فرعى از 2  اصلى 

فضل آباد به مساحت 203/85. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/09/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/09 م الف: 547 موسوى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرضا/9/927
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 

مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهی میشــود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 843 فرعى از 2  اصلى فضل آباد 

1- راي شماره 139560302008005269- 95/9/15- محمدرضا فخار فرزند مسعود به شناسنامه شماره 
1074 شهرضا و شماره ملى 1199255815 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزي از پالك 843 فرعی از 2  
اصلی فضل آباد به مساحت 247/51. تاریخ انتشار نوبت اول: 95/09/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/09 

م الف: 546 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/9/928
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/302892- 1395/09/06 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت یکسوم سهم مشاع از 
یکسهم از چهار سهم ششدانگ پلک ثبتى شماره: 2683 فرعى از  یک اصلى واقع در بخش یکثبتى شهرضا 
که ذیل ثبت 23894 در صفحه 76 دفتر امالك جلد 195 به نام شهال حیدرى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 950918711124905 مورخ 95/08/27 به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21727-95/08/26 به گواهى دفترخانه 
پنج شهرضا رسیده است مدعى است که ســندمالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 524  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/9/929
ابالغ راي

کالســه: 498/95 ش ح 4 شــماره دادنامه: 790- 95/9/6 تاریخ رســیدگى: 95/8/22 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشــهر، خواهان: فرامرز جوان بخت به نشانی: 
یزدانشهر، بهارستان ششم، پ 17 کدپستى 8519734361 ، خوانده: اسفندیار صالحى به نشانى: نشر آگهى 
مجهول المکان، خواسته: فک پالك یکدستگاه پژو آردى به شماره 23- 247 ج 27، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
آقاى فرامرز جوان بخت به طرفیت آقاى اسفندیار صالحى به خواسته فک پالك یکدستگاه پژو آردى آى 
1600 مدل 1384 به شماره انتظامى 23- 247 ج 27 بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار 
داشته است یک دستگاه پژو آردى به شماره انتظامى مذکور در تاریخ 92/10/5 به خوانده فروختم که مقرر 
شده اقدام به فک پالك نمایند اما نامبرده فک از پالك مذکور ننموده است خوانده با وصف ابالغ قانونى در 
جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى خواهان دفاعى مؤثر معمول نداشته اند، شورا نسبت به 
مالکیت خواهان نسبت به پالك فوق از پلیس راهور استعالم نموده که اعالم نموده خواهان مالک رسمى 
خودرو مذکور بوده که با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و اقرار صریح خواهان خواســته خواهان را وارد 
دانسته و خوانده را محکوم به فک از پالك خودرو مذکور صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و بیست روز پس از واخواهى قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 2752 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقی حوزه قضائى شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /9/708 
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 103/95/2908/26- 95/9/21 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 135 فرعى 
و یک قطعه زمین مزروعى پالك شماره 131 فرعى از 305  اصلى واقع در کلهرود بخش 11 ثبت شاهین شهر 
که طبق پرونده هاى ثبتی بنام حسین ناطقى فرزند على به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
صبح روز یکشنبه 1395/10/25 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 1428 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر /9/984
تحدید حدود اختصاصی

شــماره: 103/95/2907/26- 95/9/21 چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ پالك شماره 198 
فرعى و یک درب باغ بدون اشجار پالك شماره 131 فرعى از 305  اصلى واقع در کلهرود بخش 11 ثبت 
شاهین شهر که طبق پرونده هاى ثبتی بنام حسین ناطقى فرزند على به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در صبح روز یکشنبه 1395/10/26 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 1429 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر /9/985
اجراییه

شــماره: 288/94 -95/9/7 به موجب راي شــماره 653 تاریخ 95/05/04 حوزه 35 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه نوید محمودى به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره سفته به شماره 231984 و مبلغ 
سیصد و ده هزار ریال هزینه دادرســى و مبلغ دوازده هزار تومان  نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
94/4/13 قابل محاسبه در واحد اجراى احکام در حق خواهان تقى حسینى به نشانى اصفهان دستگرد خیار 
آزادگان جنب فرهنگسرا. صادر و اعالم مى نماید و پرداخت نیم عشر اجرائیه.ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 اســتیفاء 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: 27625 شعبه 35 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/9/445


