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هشدار درباره ورشکستگى بانک ها
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طى  9 ماه گذشته توسط پلیس صورت گرفت

حکم جالب یک قاضى براى نوجوان حامل مواد مخدر

رایانه خود را رها نکنید
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فعالیت هزار شیرینى فروشى اضافه در اصفهانفعالیت هزار شیرینى فروشى اضافه در اصفهان

در صفحه جهان نما بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

نمایندگان هم حقوق نجومى مى گیرند؟!موبایل، چه کسانى را بیکار کرد؟
در هر مرحله اى از پیشــرفت بشــر عــده اى از نیــروى کار حذف 
مى شــوند و با رواج تلفن همراه و اینترنت هم عده اى بیکار، عده اى 
جایگزین و عده اى هم فرصت شــغلى جدید براى خود دســت وپا 
کرده اند. بد نیست اگر یادى بکنیم از تعدادى از این مشاغلى که با ورود 
تلفن هاى همراه و اینترنت و اپلیکیشن هاى جدید، در حال انقراض

 هستند.

چند ماه از ماجراى حقوق هاى نجومى مى گــذرد اما همانگونه که 
رهبر انقالب نیز بیان کرده اند هنوز افکار عمومى جامعه از پاسخگویى 
مسئوالن قانع نشده اند. حال در این روزها یکبار دیگر موضوع میزان 
حقوق و دستمزد نمایندگان مجلس تبدیل به یکى از سوژه هایى شده 
است که با پاسخ متناقض نمایندگان روبه رو شده است. در واقع تفاوت 

میان پاسخ نمایندگان به بیش از ده میلیون تومان مى رسد!
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ک ها
خدر

کنگره نکوداشت 
آیت ا... العظمى 

مظاهرى 
امروز برگزار مى شود

فرش قرمز براى
100 میلیون 
گردشگر چینى
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سالروز والدت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفى(ص)سالروز والدت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفى(ص)
 و سالله پاکش حضرت امام صادق (ع) مبارك باد و سالله پاکش حضرت امام صادق (ع) مبارك باد

انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى
(شاه زید)چهار راه سعدى
 رو به روى بانک ملى
تلفن: 03132757150

@zeitoon food

با پیک رایگان

  -    -  3224043332240433 - -3222928432229284- - 031031    خ فردوسى ساختمان حکیم        خ فردوسى ساختمان حکیم        

آزمایشگاه تشخیص طبى،سیتولو ژى آزمایشگاه تشخیص طبى،سیتولو ژى 
و پاتولوژى دکتر برادران و پاتولوژى دکتر برادران 

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژى متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژى 

جامعه اسالمى مهندسین استان اصفهانجامعه اسالمى مهندسین استان اصفهان

در ایام هفته وحدت و میالد نورانى نبى مکرم اســالم حضــرت محمد بن عبدا... (ص) 
و حضرت امام جعفــر صادق(ع) بزرگداشــت مرجع عظیم الشــأن و مجتهد جامع 
االطراف،یار دیرین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى، اســتاد اخالق حوزه علمیه 
قم و زعیم حوزه علمیه اصفهان حضرت آیه ا... العظمى مظاهــرى (دامت برکاته) را ارج 
مى نهیم.اشراف کامل در علوم مختلف حوزوى بویژه اخالق و عرفان، انقالبى و والیى بودن، 
مردمى بودن و ساده زیستى، نظم و پشتکار مثال زدنى، احاطه بر اندیشه هاى سیاسى و 
فرهنگى روز، حمایت از نیروها و تشکل هاى ارزشى بخشى از ویژگى هاى بارز این مرجع 

عالیقدر مى باشد. هجرت ایثارگرانه ایشان در سال 74 به اصفهان هم به ساماندهى، رشد کّمى و کیفى و استقالل 
حوزه علمیه اصفهان منجر شد و هم فضاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى اصفهان را از قوام ، نشاط و بالندگى روز 
افزون برخوردار نموده و به تقویت جایگاه والیت فقیه و طرد عناصر مدعى و معارض با والیت انجامید. حضور موثر این 
مرجع فرزانه در جلسات درس اخالق و مدیریت جامعه اسالمى مهندسین استان از سال 71 آب حیاتى بود که از زبان 
عالمى عامل هم روح تشنه جوانان انقالبى شهر را از نفحات رحمانى قرآن و اهل بیت(ع)  سیراب نموده و هم زمینه ساز 
هجرت تمدن ساز و حضور پر برکت ایشان در اصفهان گردید. طول عمر با عزت همراه با سالمتى و نشاط روز افزون و 

دوام افاضات این مرجع جلیل القدر را براى نورافشانى بیش از پیش در استان اصفهان از خداوند بزرگ خواستاریم.
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چند ماه از ماجراى حقوق هــاى نجومى مى گذرد اما 
همانگونه که رهبر انقالب نیز بیان کرده اند هنوز افکار 
عمومى جامعه از پاسخگویى مسئوالن قانع نشده اند. 
حال در این روزها یکبار دیگــر موضوع میزان حقوق 
و دســتمزد نمایندگان مجلس تبدیل به یکى از سوژه 

هایى شده اســت که با پاسخ 
متناقض نماینــدگان روبه رو 
شده است. در واقع تفاوت میان 
پاسخ نمایندگان به بیش از ده 

میلیون تومان مى رسد!
به گزارش تابنــاك، البته این 
اولین بار نیســت که موضوع 
حقوق و دریافتــى نمایندگان 
زیر ذره بین افکار عمومى قرار 
مى گیرد، بلکه در گذشته نیز 
جنجال هاى زیادى را به وجود 
آورد. بحث حقوق مادام العمر 
نمایندگان و انتشار فیش هاى 
حقوقى نمایندگان از جمله این 

موارد بوده است.
با این حال روز دوشنبه همین 
هفته محمود صادقى نماینده 
تهران که ایــن روزها از طرق 
مختلــف برخى جنجــال ها 
را به وجــود آورده اســت در 
گفتگویى مدعى شد که حقوق 
نمایندگان مجلس بین 17 تا 

21 میلیون تومان است. وى در توضیح این مورد بیان 
کرده اســت که به نظر من حقوق یک نماینده مجلس 
حقوق زیادى اســت. در فیش حقوقى یــک نماینده 
مجلس شــوراى اســالمى حق نمایندگى، حق تردد، 

مســکن و... وجود دارد که جمع آن حــدود17 تا 21 
میلیون تومان مى شود.

این در حالى اســت که برخى خبرگــزارى ها به نقل 
از على مطهــرى حقوق نماینده هــاى مجلس را پنج 
میلیون و 400 هزار تومان اعالم کــرده اند! مطهرى 
روز سه شنبه در صحن علنى 
مجلس در پاسخ به تذکر یکى 
از نمایندگان در رابطه با حقوق 
نمایندگان بیان کرده اســت: 
«مردم بدانند که پولى که بابت 
هزینه  دفاتــر نمایندگان داده 
مى شود صرف خدمت به مردم 
مى شــود. حقوق نمایندگان 
کامًال معمولى است، در واقع 
حداکثر حقوق نمایندگان پنج 
میلیون و 400 هــزار تومان 
است. همکار محترمى که این 
مطلب را گفتند ظاهراً در پاسخ 
به سئوالى بوده است. مقصود 
ایشــان این نبوده که حقوق 
نمایندگان باالست بلکه گفتند 
حقوق معمولى مى گیرند و با 
جمع هزینه دفاتر به این مقدار 

مى رسد.»
با توجــه به الیحــه قانونى 
«حداکثــر و حداقــل حقوق 
و  شــاغل  مســتخدمین 
بازنشســتگان و آماده به خدمت» که از سوى شوراى 
انقالب در سال 58 به تصویب رسید و اکنون نیز شامل 
همه دســتگاه هاى عمومى و دولتى مى شــود، سقف 
حقوق مدیران مى تواند هفت برابر حداقل حقوق باشد. 

یعنى با درنظرگرفتن حداقــل حقوق 812هزارتومانى 
براى سال جارى، رقمى حدود پنج میلیون و 700هزار 
تومان. این مطالب در حالى اســت کــه پیش از این 
نمایندگان مجلس مدعى بودند که حقوق نمایندگان 
مجلس حدود پنج  میلیون است که با کسورات قانونى، 
حدود چهــار  میلیون تومان دریافــت مى کنند و اصًال 
چیزى در قالب پاداش و مزایا و... وجود ندارد. اما حاال 
مشخص مى شود که جمع هزینه هاى دفتر بیش از سه 

برابر حقوق آنهاست.
البته پیش از این به عنوان مثــال ابراهیم نکو نماینده 
مجلس نهم در گفتگویى با روزنامه «شرق» بیان کرده 
بود که به سبب نظارت هاي ناکافی، برخی از نمایندگان 
چنان سودجویی اى کرده اند که اکنون مولتی میلیاردر 

شده اند!
این مــوارد همه در حالــى در گذشــته و حال مطرح 
مى شــود که بعد از ماجراى حقوق هاى نجومى قرار 

بود حقوق و مزایاى کارکنان دولت شــفاف و قانونمند 
گردد. موضوعى که به نظر مى رســد تــا زمان هاى 
بســیار دورى فقط به عنوان یک آرزو مى تواند مطرح 
گردد. اما به هرحال باید به این ســئوال پاسخ داد که 
چرا یکى از نمایندگان میزان درآمــد را بین 17 تا 21 
میلیون و آن را هم زیاد مى داند  اما نایب رئیس مجلس 
میــزان آن را حداکثر پنج میلیــون و 400 هزار تومان 

مى داند؟

سرپرســت معاونت مبارزه با مواد مخــدر مرکز مبارزه 
با جرائم ســازمان یافتــه گمرك در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان به کشف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: 
کشــف مواد مخدر منوط به در اختیار داشتن تجهیزات 
است و ما در تالش هســتیم تا براى تأمین تجهیزاتى از 
قبیل دستگاه X- RAY ، سگ هاى موادیاب و... اقدامات 
الزم را انجام دهیم و این در حالى اســت که گمرکات 
هم مرز ما با افغانســتان (گمرك دوغــارون) مجهز به 
دســتگاه X- RAY  اســت ولى گمرك ماهیرود که در 
استان خراســان جنوبى واقع شده مجهز به این دستگاه 
نیست . نعمت ا... موموندى اظهار داشت : حدود 30 تا 40 

درصد مواد مخدر افغانستان از مسیر کشور ما به سمت 
کشورهاى اروپایى،آمریکایى، شرق آفریقا و دیگر نقاط 

جهان منتقل مى شود.
وى با اشــاره به اینکه در زمینه کشف هروئین، مورفین 
و تریاك قــدرت کافى را نداریم، گفت: جاســازى مواد 
مخدر پیشرفته شده و بدون تجهیزات قادر به کشف آنها 

نخواهیم بود.
سرپرســت معاونت مبارزه با مواد مخدر مرکز مبارزه با 
جرائم سازمان یافته گمرك در این رابطه افزود: در برخى 
مواقع مواد مخدر با استفاده از منجنیق وارد کشور مى شود 

که این روش قابلیت کشف و پیشگیرى را ندارد.

به گزارش فارس، آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى با بیان 
اینکه دشمنان پیمان شکنى مى کنند، گفت: آمریکا در 
حال شکستن پیمان خود اســت و به تمدید تحریم ها 
مى پردازد، یکى از آمریکاییان گفته بود ایرانیان باید به 
این تحریم ها عادت کنند زیرا سال آینده بیشتر تحریم 
داریم، باید در برابر قلدرها ایســتاد و آماده بود هر اندازه 
تخلف کردند باید همان انــدازه از تعهدات خود فاصله 

بگیریم.
این مرجع تقلید ادامه داد: امتیازات سنگین و فراوانى در 
برجام به آنها دادیم اگر در برابر این بخواهند پیمان شکنى 
و نامردى کنند، قابل تحمل نیست و باید آماده بود، البته 

نباید به کار عجوالنه در این زمینه اقدام کرد.
وى افزود: مى گوید برجام را پــاره مى کنم، تحریم ها را 
تمدید مى کنند، الزم است آمادگى ها را کسب و برنامه ها 
را تنظیم کرد و از کار عجوالنه بپرهیزیم، هر اندازه طرف 
مقابل پیمان شکن شــد باید امتیازات را دریافت کنیم، 

امیدواریم دولتمردان به این معنا عمل کنند.
آیت ا... مکارم شیرازى با اشاره به اقدامات روباه پیر گفت: 
رئیس آنها در جلسه شیوخ عرب مى رود تا اموال آنها را 
غارت کند، در آنجا از ایران بد مى گوید و ایران را به غول 
خطرناك تعبیر مى کند و به آنها مى گوید باید مســلح 

باشید و  اسلحه هاى ما را خریدارى کنید.

مواد مخدر را با منجنیق 
وارد مى کنند!

باید در برابر قلدرها 
ایستاد

دستگیرى 30 دختر و پسر 
  ایسنا| ساعت 22 سه شـنبه شـب مأموران 
پلیس امنیت اخالقى تهران در جریان برگزارى یک 
میهمانى شـبانه مختلط در یک سـفره خانه در مرکز 
تهران قرار گرفتنـد. با تأیید موضـوع مأموران پلیس 
پس از حضـور در سـفره خانه بیـش از 30 دختر را که 
داراى پوشـش نامناسـب بودند، به همراه چند پسـر 

بازداشت کردند.
یک منبع آگاه بـا تأیید این خبر، میانگین سـنى افراد 
دسـتگیر شـده را 18 تـا 25 سـال ذکر کـرد و گفت، 

تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

بیجا  فرموده اند!
جمـع  در  کواکبیـان  مصطفـى    تابناك | 
دانشجویان دانشـگاه کردسـتان در تاالر مولوى این 
دانشگاه در پاسخ به یکى از دانشجویان که دیدگاه وى 
در ارتباط با صحبت هاى وزیر ارتباطات در سنندج را 
جویا شده بود،  که گفته است هرکس با هر تفکرى در 
انتخابات 96 کاندیدا شـود ضد روحانى اسـت، گفت: 
اینکه وى چنین صحبتى داشته اند، مى ترسم توهین 
تلقى بشـود ولى بیجا فرموده اند. وى گفت: هر کس 
هرچى گفت دیگـر نباید به کل نظام و دولت نسـبت 
بدهیم، این نظرى بوده که آن وزیر داده، چه اشکالى 
دارد، خوب نظرى بوده که داده است، ولى من اعتقاد 

ندارم برخى نظرات به پاى دولت گذاشته شود.

وقتى همه گریستند
   جام جم آنالین | پارلمـان اروپـا جایـزه 
سـاخاروف سـال 2016 را به دو زن ایـزدى به دلیل 

فعالیت هاى حقوق بشرى اهدا کرد.
«نادیا مـراد» و «لمیاء حاجى بشـار»، این دو زن رنج 
دیده عراقى دو سـال پیش در جریان اشغال روستاى 
محل زندگى شـان بـه همـراه دیگر زنـان و دختران 
توسط داعش به بردگى گرفته شدند. طى سخنان این 
دو زن در پارلمان اروپا بسیارى به واسطه جنایت هاى 

وحشیانه داعش گریستند.
پیکارجویـان داعـش، زنان این روسـتا را بـه بردگى 
جنسى واداشـتند. در نهایت این دو زن پس از سه ماه 
از دست داعشـى ها جان سـالم به در بردند و به اروپا 
فرار کردنـد و پس از آن در افشـاى جنایات این گروه 

تروریستى نقشى مهم داشتند.

مسئولیت روحانى 
از نگاه شریعتمدارى

  تسنیم| مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان 
اینکه روحانى مى خواهد مسئولیت برجام را به گردن 
دیگران بیاندازد، تأکید کرد: آقاى روحانى خودشـان 
قبًال گفتـه بودند که همـه مسـئولیت ها به عهده من 

است.
حسین شریعتمدارى افزود: مقایسه بین رهنمود ها و 
هشدا رهایى که رهبر معظم انقالب فرمودند با آنچه 
مسئوالن انجام دادند، نشان مى دهد یکى از مشکالت 
اصلى برجام ایـن بود که مسـئوالن در مسـیرى که 
رهبـرى تبییـن فرمودند حرکـت نکردنـد و کار را به 

اینجا رساندند.

گالیه چمران 
از ساختمان مجلس

  ایسنا| مهنـدس مهدى چمـران بـا انتقاد از 
ساختمان شیشه اى مجلس شـوراى اسالمى گفت: 
متأسفانه شاهد هستیم که یک ابَر ساختمان با نماى 

کامپوزیت و شیشه ساخته شده است. 
وى با بیـان اینکه این سـاختمان متعلـق به مجلس 
شوراى اسالمى اسـت اما خود مسئوالن مجلس نیز 
حریم مجلس را رعایت نکرده اند، گفت: بارها به آنها 
نامه نوشته ایم که میدان بهارستان هویت شهر است 
و نباید ساختمانى با نماى کامپوزیت و شیشه ساخته 
شود، چراکه نماى این ساختمان کسر شأن فرهنگى و 
معمارى ایران است. رئیس شوراى شهر تهران با بیان 
اینکه مسئوالن مجلس به این نامه ها توجه نکرده اند، 
گفت: با این حال باز هم نماى ساختمان قابل اصالح 

است و باید براى آن نامه نگارى کنیم.

توئیتر

,,

روز دوشنبه همین هفته 
محمود صادقى نماینده 
تهران که این روزها از 
طرق مختلف برخى 
جنجال ها را به وجود 
آورده است در گفتگویى 
مدعى شد که حقوق 
نمایندگان مجلس بین 
17 تا 21 میلیون تومان 
است

تناقض بیش از 10 میلیونى در خانه ملت

نمایندگان هم حقوق نجومى مى گیرند؟!

 به گزارش تابناك، طى چند هفته گذشته مقامات اتحادیه 
اروپا و رؤساى دولت هاى اروپایى در پى نگرانى هایى که 
در رابطه با ریاست جمهورى «دونالد ترامپ» و شرایط و 
وضعیت آینده خود داشته اند، حتى قبل از اعالم نام «رکس 
تیلرسون» به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا، اقدام به اعزام 
هیئت هاى دیپلماتیک در سطح باال به واشنگتن نموده اند.

به گفتــه روزنامــه وال اســتریت ژورنــال از مهمترین 
دغدغه هاى دیپلمات هاى اروپایى مسئله برجام و توافق 
هسته اى با ایران است. مقامات اروپایى تاکنون چندین بار 
تأکید کرده اند که این توافق تا به اینجاى کار بسیار خوب 
اجرایى شده است و بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور جدید آمریکا نیز به شکل مؤکد ابراز کرده اند 
که طرف هاى اروپایى به تعهدات خود در قبال این توافق 

کامًال پایبند خواهند ماند.
بر اســاس گزارش هایى که منتشــر شــده است اکنون 
دیپلمات هاى اروپایى اطمینان دارند که دونالد ترامپ قرار 
نیست طبق آنچه در رقابت هاى انتخاباتى وعده داده بود، 

توافق هسته اى با ایران را پاره کند. 
این دیپلمات ها گفته اند که مقامات ارشد تیم انتقال قدرت 
ترامپ بیان کرده اند که «باراك اوباما» طى دو دیدار اخیر 
خود شدیداً در مورد زیر پا گذاشتن توافق هسته اى با ایران 
به رئیس جمهور جدید هشدار داده است. به گفته آنها اکنون 

دونالد ترامپ به خوبى مى داند که پاره کردن توافق کامًال 
غیر مسئوالنه است.

دیپلمات هاى اروپایى بیان کرده اند که در صورت اقدام به 
اعمالى که منجر به در خطر 

افتادن توافق هسته اى 
با ایران از سوى آمریکا 
شود، طرف هاى اروپایى 

هیــچ تعهــدى بــراى 
برگردانــدن تحریم هاى 

ســابق بر روى ایران 
به آمریکا نخواهند 

داد. 

«رکس تیلرسون» رئیس 64 ساله شرکت «اکسون موبیل» به عنوان 
وزیر خارجه آمریکا انتخاب شــده است و در صورت تأیید به جرگه دیگر 
مدیران بانکى و نفتى دولت آینده «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب 

آمریکا خواهد پیوست.
به گزارش انتخاب، تیلرسون در حدود 40 سال فعالیت حرفه اى اش فقط 
در یک شرکت کار کرده است؛ اکســون موبیل. نه سابقه دولتى دارد نه 
سابقه دیپلماتیک اما با بسیارى از سران کشورها دیدار کرده و قراردادهاى 
بسیارى را در بسیارى از کشورهاى دنیا منعقد کرده است. خود اکسون 
موبیل هم دســت  کمى از یک کشور ندارد؛ یک شــرکت 370 میلیارد 
دالرى که صنایع نفت و گاز، ســاختمان، تکنولوژى، بازاریابى، فروش، 
منابع انسانى و بسیارى دیگر از بخش هاى صنعت و تجارت در حداقل 

50 کشور دنیا حضور دارد.
تیلرســون به عنوان یک مذاکره کننده ماهر و موفق شناخته مى شود. 
پله هاى ترقى را در اکسون موبیل یکى یکى طى کرد تا در سال 2006 
بر باالترین سمت آن تکیه زد. اکسون موبیل یکى از موفق ترین شرکت 
هاى آمریکایى در دهه هاى اخیر بوده و باید این موفقیت را به حســاب 
تیلرسون هم نوشت. او مطمئناً مى داند چگونه مذاکره کند و قراردادهاى 
پرسود ببندد. به قول دونالد ترامپ او «بازیگرى در سطح جهانى است».

کسى زیاد نمى داند تیلرســون درباره ایران چه فکر مى کند، مصاحبه 9 
ماه پیش او با سى ان بى سى یکى از معدود اظهارنظرهاى علنى او درباره 
ایران است: «شرکت هاى آمریکایى مثل ما هنوز قادر نیستند در ایران 
کسب و کار کنند، بســیارى از رقباى اروپایى ما فعاالنه در ایران کار مى 
کنند. من نمى دانم که آیا این الزاماً به ضرر ماســت یا نه. تاریخ ایران، از 
نظر سرمایه گذارى خارجى در گذشته، شرایط آنها همیشه چالش برانگیز 
بوده است، بسیار دشوار. به همین دلیل ما هیچوقت سرمایه گذارى بزرگى 
در ایران نداشتیم و من نمى دانم آیا امروز ایرانى ها تفاوتى کرده اند یا نه. 
ما باید منتظر بمانیم و هیچ قراردادى هم بسته نشده است. اما من مدتها 
پیش این را یاد گرفته ام که بعضى اوقات اولین بودن الزاماً بهترین حالت 
نیست. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا راهى براى شرکت هاى آمریکایى 
باز مى شود یا نه. ما مطمئناً آن را بررسى خواهیم کرد چون ایران کشورى 

با منابع عظیم است.»
شاید به همین دلیل هم شرکت اکسون در ســال 1393 از طریق یک 
شرکت حقوقى در ایران برند تجارى خود (انرژى اینجا زندگى مى کند) 

را به ثبت رسانده است.
به هر حال  تیلرسون با تحریم مخالف است، اهل معامله است و مى خواهد 
هر حوزه نفتى و البته گازى بالاستفاده را به بهره بردارى برساند. شاید بر 
خالف تصور، انتخاب او براى ایران، یا حداقل براى صنعت نفت ایران، 

خبر بدى نباشد.

«امان ا...» چگونه 
به دام تکاوران افتاد؟

فرمانده انتظامى سیســتان و بلوچستان از هالکت 
بزرگ ترین شرور و تروریست مسلح معروف زاهدان 

در عملیات تعقیب و گریز پلیس خبرداد.
به گزارش میزان، سردار حسین رحیمى اظهار داشت: 
مأموران انتظامى سیستان و بلوچستان از طریق منابع 
خبرى و نیز اقدامات اطالعاتى از تردد شرور معروف 
منطقه به نام «امان ا...» معروف به «ملنگ نهتانى» 

از مسیر «گرافه و تل سیاه» مطلع شدند. 
وى افزود: بالفاصله تیم هاى ویژه عملیاتى از یگان 
تکاورى، 105 نصرت آباد بــا محوریت فرماندهى 
انتظامى شهرستان زاهدان به محل اعزام شدند و 
پس از گشتزنى در مســیرهاى فرعى و منتهى به 

روستاهاى اطراف، طرح کمین را اجرا کردند. 
این مقام ارشد انتظامى سیستان و بلوچستان ادامه 
داد: در این حین، مأموران با مشــاهده یک دستگاه 
خودروى تویوتا که با سرعت زیاد، در حرکت بود، به 
آن ظنین شده و با استفاده از عالیم هشدار دهنده، 
دستور ایست صادر کردند اما راننده خودرو بدون اعتنا 
به هشدار پلیس اقدام به تیراندازى کرد که با آتش 

کوبنده مأموران مواجه شدند. 
ســردار رحیمى از هالکت «امان ا...» و دستگیرى 
همراه وى به نام «نعمت ا...» در این عملیات خبرداد. 
فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان گفت: «امان 
ا...» معروف به «ملنگ نهتانى» بزرگ ترین شرور و 
تروریست مسلح معروف زاهدان بود که تحت عنوان 
«سرهنگ» از سال 1365 اقدام به شرارت، ربایش، 
گروگان گیرى و عامل شهادت و اسارت 75 نفر از 
کارکنان خدوم ناجا (ژاندارمرى  و کمیته انقالب 

اسالمى) و سپاه پاسداران کرده بود.

چرا انتخاب تیلرسون خبر بدى نیست؟

,,

تیلرسون به 
عنوان یک مذاکره 
کننده ماهر و 
موفق شناخته 
مى شود. پله هاى 
ترقى را در 
اکسون موبیل 
یکى یکى طى کرد 
تا در سال 2006 
بر باالترین سمت 
آن تکیه زد

مهر نوشت: نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى 
گفت: حرم امام رضا(ع) حریمى دارد و این حریم، شهر 
مشهد است چرا که بر گرد حرم بنا شده است، به همین 

علت است که مشهد را مقدس مى نامند.
آیت ا... سید احمد علم الهدى در مراسم تجلیل از خادمان 
زائران پیاده امام رضا(ع) اظهار داشــت: مشهد مثل هر 
شهرى نیازمند اماکن تفریحى است اما نباید فراموش 
کرد که اصالت با حریم امام رضا(ع) است. از طرفى در 
دین ما حتى خدا براى مکه حریم قائل مى شود و روشن 

است که براى حرم باید حریمى قائل شویم.
آیت ا... علم الهدى ابراز کــرد: در حریم مقدس رضوى 
قطعًا نباید اجازه بدهیم که فسق و فجور شود و مخالفت 

من با کنسرت ها به همین دلیل است.
آیــت ا... علم الهدى بیان کرد: برخى رســانه ها عنوان 
کرده اند که مشهد خودمختار است اما مى خواهم بگویم 

که یک مشــهدى پذیرفته که در حریم رضوى زندگى 
کند پس حرمــت این حریم را هم حفــظ مى کند. وى 
خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه باید روى فرهنگ 
میزبانى از زائر کار کرد و بدانیم که ما میهماندار میهمانان 

امام رضا (ع) هستیم.
نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى تصریح کرد: 
این در شأن امام رضا(ع) نیست که در ایام سرما و برف، 
زایران درکنار خیابان ها و پارك ها هستند و 40 درصد از 
ظرفیت هتل هاى 5 ستاره مشهد در اوج حضور زائران 

خالى است.
نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى عنوان کرد: 
با دیدن این وضعیت باید فهمید که در مشــهد نیاز به 
زائرسراى ارزان قیمت داریم وبراى همین است که آستان 
قدس در همین ابتدا براى چهار  هزار نفر فضاى اسکان 

ارزان قیمت ایجاد مى کند.

واکنش علم الهدى به «خودمختار» نامیدن مشهد 

جزئیات گفتگوى دیپلمات هاى اروپایى با تیم ترامپ در رابطه با برجام

هشدار مستقیم اروپا به دونالد ترامپ

دیپلمات هاى اروپایى بیان کرده اند که در صورت اقدام به 
خطر  اعمالى که منجر به در

هسته اى افتادن توافق
با ایران از سوى آمریکا 
شود، طرف هاى اروپایى 

هیــچ تعهــدى بــراى 
برگردانــدن تحریم هاى 

ننران ســابق بر روى ای
به آمریکا نخواهند 

داد.

انتظامى
گ پس از
روستاها
این مقام
داد: در ای
خودروى
آن ظنین
دستورایس
به هشدا
کوبنده م
ســردار

همراه وى
فرمانده
ا...» معرو
تروریست
«سرهنگ
گروگان
کارکنا
اسالمى
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مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: تلفات جاده اى به هر 
میزان که باشد زیان بزرگى براى کشور به شمار مى آید.

به گزارش ایلنا، سید اسدا... جوالیى اظهار داشت: هرچند 
به همت نهادهاى مسئول آمار کشــته هاى تصادفات 
کاهش داشته، اما خوب است به کم شدن 2 درصد و چند 
درصدها در آمار تلفات رانندگى دل خوش نکنیم و با این 
باور که کشته شدن حتى یک ایرانى، رقم سنگینى براى 

نظام است براى بهبود وضعیت جاده ها بکوشیم. 
وى با بیان اینکه امــروز موضوع اصالح قانون الاقل در 
مورد حوادث رانندگى حل شــده و تنها اجراى صحیح 
آن براى کاهش تلفات رانندگى و زندانیان ناشــى از آن 

نیاز است، افزود: 18 سال تالش ستاددیه در راستاى رفع 
نواقص قانون سابق بیمه اجبارى شخص ثالث، باالخره 
با تصویب حداکثرى قانون جدید در اردیبهشت ماه سال 

جارى به ثمر نشست.
جوالیى آمار فعلى زندانیان دیه هاى ناشى از تصادفات 
را کمتر از 950 نفر اعالم کــرد و گفت: هم اکنون 410 
زندانى بدهکار دیه ناشى از فوت و 540 محکوم ناتوان 
در پرداخت دیه هاى جرحى در زندان هاى کشور به سر 
مى برند که از مجموع این افراد تنها870 زندانى مربوط 
به تصادفات، واجد بهره مندى از تســهیالت ســتاددیه 

گزارش شده اند.

معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى بر تالش براى 
کسب سهم گردشگرى ایران از بازار خروجى صد میلیون 
نفرى چین با اهتمام در ایجاد نگاه مشترك و بهره مندى 

از تمامى ظرفیت ها تأکید کرد.
مرتضى رحمانى موحد اظهار داشت: چین به عنوان یک 
کشور بزرگ و پرجمعیت از اهمیت فراوانى برخوردار است 
و در بازار گردشگرى داراى اهمیت و جایگاه فراوانى است 
که با برنامه ریزى مناسب باید بتوانیم از این فرصت به 

نحو مطلوب استفاده کنیم.
معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى در ادامه با تشریح مهمترین خصوصیات 

گردشگران چینى اضافه کرد: چین ساالنه بیش از صد 
میلیون نفر گردشــگر خروجى دارد که با برنامه ریزى 
مناسب و با اهتمام در ایجاد نگاه مشترك بایستى بتوانیم 
حداقل یک درصد این خروجى را به عنوان سهم ایران 
کسب کنیم به خصوص که چینى ها همواره در طول سال 
هزینه اى را به عنوان هزینه سفر پیش بینى مى کنند و 
این موضوع در سبد سفر آنان قرار گرفته است. رحمانى 
موحد در ادامه با بیان اینکه بررســى هاى صورت گرفته 
نشان مى دهد گردشگران چینى در سفر به کشورهاى 
مختلف به موضوع خرید سوغات اهمیت مى دهند و به 

شکل مطلوبى خرید مى کنند.

 فرش قرمز براى 100 میلیون 
گردشگر چینى

950 بدهکار دیه ناشى از 
تصادفات در زندان هستند

معضل آرایشگاه هاى زنانه 
علیرضا جمشیدى رئیس سازمان تعزیرات حکومتى 
گفت: طبق تحقیقى که صورت گرفته است ده هزار 
آرایشگاه غیر مجاز در حال فعالیت هستند که در این 
آرایشــگاه ها هم کاالهاى آرایشى توزیع مى شود و 
بعضًا باندهاى فســادى که با رهبریت آرایشگاه ها 
دنبال مى شود و حتى دختران را به خارج از ایران مى 
فرســتند در تهران به وفور گزارش داریم که مردان 

کارهاى آرایشى را براى زنان انجام مى دهند.
به گزارش فارس، رئیس سازمان تعزیرات حکومتى 
خاطرنشان کرد: بحث هاى پزشکى که بدون نظارت 
پزشــک در آرایشــگاه ها دنبال مى شــود اتفاقات 
خاموشى است که دختران جوان را هدف قرار داده اند 
و امیدواریم در این طرح که به صورت کشورى برگزار 
مى شــود و در تهران هم صورت مى گیرد مشکل را 
کمرنگ تر کنیم و اگر نیاز به برخورد بود برخورد جدى 

انجام بدهیم.

حسرت در گرانى کنسرت 
على لهراسبى درباره روند رو به افزایش گرانى بلیت 
کنســرت هاى پاپ و شــبهاتى که در این مورد به 
خوانندگان نسبت داده مى شود،اعالم کرد: باور کنید 
گرانى بلیت کنسرت ها دست ما نیست. من هم این 
موضوع را قبول دارم که 150 هزار تومان اصًال قیمت 
مناسبى براى یک کنسرت پاپ نیست چراکه تماشاگر 
پول بسیار زیادترى را بابت آنچه در کنسرت دریافت 
کرده، پرداخت مى کند، ضمن اینکه اساسًا به دلیل 
همین قیمت گران بلیت انحصار تماشاى کنسرت ها 
در تهران فقط محدود به جمعیتى خاص مى شود که 
فقط آنها استطاعت خرید بلیت دارند و بقیه شهروندان 

مجبورند فقط حسرت بخورند.
این خواننده گفت: اگر شــما یک آمار ساده بگیرید 
متوجه مى شــوید که در این بیــن خواننده به هیچ 
عنوان مقصر نیســت زیرا وقتى از اجاره بهاى سالن 
هاى اجراى موسیقى به رقم هاى نجومى و عجیب و 
غریبى مى رسید متوجه مى شوید که خواننده و تهیه 

کننده تقصیرى در افزایش قیمت بلیت ها ندارند.

قتل عام نوجوانى 
مشــاور دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
تحقیقات ما نشان مى دهد 58 درصد از معتادان زیر 
34 سال سن دارند و نشانه روى سیستم هوشمند اعتیاد 
به سمت وسوى نوجوانان و جوانان کشور براى ایجاد 

یک قتل عام بین آنهاست.
حمید صرامى افزود: شواهد در روند فعالیت هاى کشور 
نشان مى دهد مداخالت به هر میزان در سنین کودکى 
و نوجوانى صورت گیرد شرایط براى عدم مصرف مواد 
مخدر بهتر خواهد بود و تحقیقات ما نشــان مى دهد 
کماکان مصرف ماده مخدر تریاك، هروئین، شیشه 
و مارى جوانا به ترتیب رتبه هایى را به خود اختصاص 

مى دهد.
صرامى افزود: قطعــًا اگر مى خواهیــم جلوى الگو 
مصرف را بگیریم و جوانان و نوجوانان به چرخه اعتیاد 
حتى براى مصارف تفریحى وارد نشــنود مى بایست 

گام هاى جدى ترى برداشته شود.

مراکز فرهنگى؛ تعطیل 
معاون دبیر هیئت  رسیدگى به مراکز فرهنگى- هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از صدور مجوز فعالیت 
شش هزار مؤسسه فرهنگى-هنرى در کشور خبر داد.

ســیدجبار موســوى اظهار داشــت: از ایــن تعداد 
قریب چهار هزار مؤسســه فعال و دو هزار مؤسسه 
غیرفعال هستند.وى با اشــاره به اینکه صدور مجوز 
مؤسسه هاى فرهنگى-هنرى تک منظوره به ادارات 
کل در استان ها تفویض شــده است، گفت: بررسى 
پرونده هاى مؤسســات چندمنظــوره در وزارتخانه 
انجام مى شــود و این مؤسسات اعم از تک منظوره و 
چندمنظوره در چارچوب وظایف و سیاست هاى وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى فعالیت دارند.
موســوى در خصوص علت غیرفعال بودن قریب به 
دو هزار مؤسسه فرهنگى- هنرى در کشور، تصریح 
کرد: این مؤسسات به دالیل مختلف از جمله خروج 
مؤسسان آنها از کشور، نرسیدن به اهداف موردنظر و 

... غیرفعال هستند.

چرك نویس در هر مرحله اى از پیشرفت بشر عده اى    مهر |
از نیروى کار حذف مى شــوند و بــا رواج تلفن همراه 
و اینترنت هــم عده اى بیــکار، عــده اى جایگزین و 
عده اى هم فرصت شــغلى جدید براى خود دســت وپا 
کرده اند. بد نیســت اگــر یــادى بکنیــم از تعدادى 
از این مشــاغلى کــه بــا ورود تلفن هاى همــراه و 
اینترنــت و اپلیکیشــن هاى جدید، در حــال انقراض

 هستند.

از «آژانس» سر کوچه تا اپلیکیشن هاى 
تاکسى یاب

تاکســى هاى تلفنــى  را ســال هاى پیــش باید فقط 
در آژانس هایى که معمــوًال در هر محلــه اى یکى از 
آنها بود، جســتجو مى کردیم و مدت هــا براى گرفتن 
ماشــین منتظر مى ماندیــم اما بعدها بــا آژانس هاى 
موبایلى و سیســتم هوشمند، این تاکســى ها سریع تر 
و ارزان تر شــدند و دیگر نیاز به یــک دکان براى آن
 نبود. حــاال چنــد وقتى اســت که اپلیکیشــن هاى 
تاکســى یاب روى دســت این آژانس هــاى موبایلى 
هم بلند شــده اند و با اســتفاده از درآمد تبلیغات خود، 
بــه مشــتریان خدماتى مثل ســفر رایــگان یا نصف 
قیمت ارائــه مى دهند و مســافر را به صــورت دقیق 
در جریان مســیر مســافرت قرار مى دهند و درنتیجه 
بــه رقیبى جــدى بــراى آژانس هاى ســنتى تبدیل

 شده اند.

وقتى «مشاوران امالك» بیکار مى شوند
اپلیکیشن هاى جستجو که مشــترى و فروشنده را به 
یکدیگر لینک مى کند، بالى جان مشــاغل واسطه اى 
به خصوص مشاورین امالك شده اســت؛ تا جایى که 
رئیس اتحادیه مشاوران امالك صراحتًا گفته است یکى 
از اپلیکیشن ها که حسابى در کار آنها اختالل ایجاد کرده 
را خراب مى کند تا به 12 هزار نفــر همکار خود کمک 
کند. ایــن اپلیکیشــن ها باعث شــده اند کــه مردم 
بتواننــد واســطه را دور بزننــد و بــدون پرداختــن 
هزینــه اضافــه بــه خریدوفــروش و کرایــه خانه 
بپردازند. البته این جســتجوى اینترنتــى به دلیل آنکه 

نظارتى بر آن صورت نمى گیرد، ممکن است در برخى 
موقعیت ها مشکل زا هم بشود، براى همین عده اى هنوز 
ترجیح مى دهند به صورت سنتى معامالت خود را انجام 

بدهند.

و  روزنامه هــا»  «نیازمندى هــاى 
اپلیکیشن هاى هوشمند

سال هاســت که صفحــه نیازمندى هــاى روزنامه ها 

واسطه اى بین جویندگان شــغل و کارفرماها هستند. 
حاال با اپلیکیشــن ها جســتجوهاى اینترنتى، کم کم 
این نیازمندى ها از رونق مى افتند. افراد با جســتجوى 
اینترنتــى، از طرفــى مى توانند به صورت هوشــمند 
دنبال شــغل یا نیروى کار خــود بگردنــد و درنتیجه 
هــم در وقت خــود صرفه جویــى کرده و ســاعت ها 
در صفحات روزنامــه اوقات نمى گذراننــد، هم الزم 
نیست مســیرى را تا دکه روزنامه فروشــى طى کنند 

و هم اینکــه مــى توانند بهــاى کمترى بــراى آن
 بپردازند.

شبکه هاى مجازى، «نشریات» را کم تیراژ 
مى کنند

فضاى مجازى باعث شــده تــا مردم دیگــر اخبار و 
اطالعات را از این بســتر دنبال کننــد و همین باعث 
شــده تیراژ روزنامه ها کم و کمتر شــود. شــبکه هاى 

پیام رســان موبایلى اخبار را ســریع و کوتــاه مخابره 
مى کنند و افــراد بدون هیــچ زحمتــى از داخل خانه 
مى توانند از جزئیات اخبار مطلع شوند و حتى در این فضا 
مى توانند فعاالنه عمل کنند و خود موج خبرى بســازند 
و عالوه بر خبــر در جریان حاشــیه هاى خبر هم قرار

 بگیرنــد. بســیارى از مــردم حتى ترجیــح مى دهند 
اگر قــرار اســت روزنامــه  بخواننــد، آن را به صورت 
PDF بر صفحــات مجازى دنبــال کنند تــا بر روى 

دکه ها.

«گیم نت ها»ى شــخصى در تلفن هاى 
همراه!

گیم نت ها یکى از تفریحات دوست داشتنى کودکى نسل 
جوان امروز است و بچه ها حاضر بودند ساعت ها وقت 
بگذارند تا به این گیم نت ها بروند و در کنار دوستانشان 
از فوتبــال تا بازى هــاى جنگى و زدوخــوردى بازى
 کننــد. درزمانــى کــه اکثــر خانواده هــا رایانــه 
خانگــى نداشــتند، رونق این گیــم نت ها بیشــتر و 
بــا کامپیوتــر دار شــدن آنهــا اســتقبال از آن کمتر

 شد. االن این گیم نت ها مشــترى هاى زیادى ندارند 
و بچه ها هم ترجیــح مى دهند با تبلــت و تلفن همراه 
شــخصى خودشــان بازى کنند تا اینکــه هزینه اى 
پرداخت کنند و بــه خود زحمت رفتن تــا گیم نت ها را

 بدهند.

پایان انحصار اینترنت پرســرعت براى 
«کافى نت ها» 

شــاید زمانى که اینترنت خانه ها دیــال آپ بود را هنوز 
به خاطر بیاوریــد؛ اینترنتى که هم بســیار کند بود هم 
خط تلفن را اشــغال مى کرد؛ هم با صــداى  قیژقیژش 
همه اهالــى خانــه را از وصل شــدن ما بــه اینترنت 
باخبر مى کــرد! براى همیــن کافى نت ها بــا اینترنت 
پرســرعت خــود خیلــى شــگفت انگیز و رؤیایــى 
بودند. بعد از اینکه افراد در خانه هم به اینترنت پرسرعت 
دسترسى پیدا کردند، از شلوغى این کافى نت ها کم شد 
و در چند ســال اخیر که اینترنت تلفن همراه راه اندازى 
شده و هر فرد جداگانه و در گوشى موبایلش به اینترنت 
دسترســى دارد، تقریبًا این کافى نت هــا رو به انقراض 

مى روند!

اکثریت قریب به اتفاق انسان ها در پاره اى از اوقات نسبت 
به انجام برخى از امور بى حوصله و بى انگیزه مى شوند 
که با توجه به شــرایط روحى، روانى و جسمى که از آن 

برخوردار است طبیعى به نظر مى رسد.
اما زمانى که این رفتار از حالت مقطعى و دفعى به روال 
و قاعده اى مستمر مبدل مى شود،یک چالش و معضلى 
جدى پدید مى آید که زندگى و آینده فرد را تحت الشعاع 

قرار مى دهد.
مهشید رهنما جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعى در 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تنبلى و 
عوارض و نشانه هاى آن اظهار داشت: طبق ارزیابى هاى 
انجام شده، روحیه و خصیصه تنبلى در ایرانیان از متوسط 

جهانى باالتر است.
وى افزود: در برخى اشــعار و ضرب المثل هاى ایرانى 
نیز رگه هایى از این خصوصیت رفتارى دیده و مشاهده 
مى شــود که عباراتى همچون «هرچه پیش آید خوش 
آید» ، «چو فردا شود فکر فردا کنیم» و... از عقبه رفتارى 

چنین روحیه اى حکایت دارد.
رهنما عنوان کرد: تنبلى منحصر به قشر و طبقه خاصى 
نیســت و در گروه هاى مختلف اجتماعــى مى توان تا 

حدودى این رفتار ناخوشایند را حس و مشاهده کرد.

این جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعى گفت: عدم 
رغبت و تمایل دانشــجویان در دانشگاه ها به مطالعه و 
تحصیل، پایین بودن میــزان کار مفید در ادارات، میزان 
و ســرانه مطالعه پایین در جامعه، میل و رغبت بسیار به 
اشــتغال در ادارات و تمایل حداقلى بــراى پرداختن به 
مشاغل یدى و مهارتى، وجود تعطیالت بسیار در طول 
سال و... از نشانه هایى به شــمار مى رود که تا حدودى 

اثبات کننده شیوع تنبلى در جامعه است.

عوارض و تبعات تن آسایى
کیومرث شرافتى جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعى 
در تشریح عوارض و تبعات تنبلى گفت: رکود، رخوت و 
ایستایى از اصلى ترین عوارض تنبلى و تن آسایى است 
زیرا پویایى و بالندگى در فرد را به حاشــیه مى برد و کور 
مى کند و به طور طبیعى در چنین شرایطى میل و رغبت 
چندانى براى فعالیت مســتمر تالش و کوشش جدى 

وجود ندارد.
شرافتى عنوان کرد: فرد تنبل همواره مى کوشد تا براى 
کم کارى و رخوت خود دلیل تراشــى کند و با ساختن 
توجیهات و بهانه هایى مختلف همواره از مسئولیت ها 
و وظایف محوله شــانه خالى کند که یکى از نمودهاى 

برجســته آن را مى توان در بى میلــى برخى جوانان به 
اشتغال در ِحَرفى خاص مشــاهده کرد که بعضًا باعث 
مى شــود فرد بیکارى را بر اشــتغال خویش به شغل یا 

حرفه اى خاص ترجیح دهد.

 راهکارهاى مؤثر در مهار تنبلى
فاطمه خدرى زاده جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعى 
در تشریح راهکارهاى مؤثر در پیشگیرى و مهار تنبلى و تن 
آسایى گفت: تربیت و آموزش اصلى ترین مؤلفه در جلوگیرى 
از بروز چنین ناهنجارى رفتارى محسوب مى شود.وى افزود: 
اگر کشــورى مثل ژاپن در باالترین سطح تالشگرى قرار 
دارد این موهبت را آموزش و پرورش و نهادهاى تربیتى این 
کشور ایجاد کرده اند و در این جامعه از دوران کودکى، افراد 

مسئولیت پذیر تربیت مى شوند.
خدرى زاده اظهار داشــت: تقســیم وظایف و واگذارى 
مسئولیت به مقتضیات سن کودکان و نوجوانان،  اصلى 
ترین راهکار و شــیوه براى ارتقاى روحیه تالشگرى در 
فرد محسوب مى شــود و هر آنچه در این عرصه بیشتر 
فعالیت و برنامه ریزى شود، روند توسعه رشد و شکوفایى 
جامعه و کشور نیز با سرعت و شتاب هر چه بیشترى طى 

خواهد شد.

جاعالنى که با مانکن لباس فروشــى اقدام به ســاخت 
مومیایى دوهزار و500 ساله کرده بودند دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامى مراغه گفت: جاعالن اشیاى تاریخى، 
مومیایى جعلى را ماهرانه با مانکن لباس فروشى و مواد 
دور ریز ســاخته و براى فروش به عنوان عتیقه دوهزار 

و500 ساله داخل صندوقى جاسازى کرده بودند.
ســرهنگ رضا اصالنى فر اظهار داشت: جاعالن براى 
واقعى تر نشان دادن مومیایى، صندوق آن را داخل آغلى 
گذاشته بودند تا در اثر رطوبت و گرد و خاك، شکل واقعى 

به خود بگیرد.
فرمانده انتظامى مراغه ادامــه داد: داخل و بدنه خارجى 
صندوق این پیکره جعلى نیز با اشــکال و طرح سربازان 
دوره اشــکانى تزئین و لوحى به خط میخى بر ســینه 

مومیایى نصب شده است.
وى خاطرنشــان کرد: مومیایى تقلبى بر اساس گزارش 
هاى مردمــى و با حضور مأموران یــگان امداد در خانه 

مخروبه اى در یکى از روستاهاى مراغه کشف شده است.
سرهنگ اصالنى فر با بیان اینکه تقلبى بودن این پیکره 
مومیایى شده با حضور کارشناسان میراث فرهنگى تأیید 
شده است،افزود : طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگى 
مومیایى کردن اجســاد در فرهنگ ایرانیان باســتان 
جایگاهى ندارد و این نوع روش تدفین منحصر به برخى 

تمدن ها از جمله تمدن مصر بود.

موبایل  ، چه کسانى را بیکار کرد؟

عارضه اى به نام تن پرورى و بازماندن از جایگاه هاى اجتماعى

چرا تنبلى در جامعه  ما رسوخ کرده است؟

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: سامانه بارشى 
جدیدى که روز چهارشــنبه (دیروز) وارد کشور شده 
اســت، موجب بارش برف و باران در 19 استان کشور 

مى شود.
کوروش محمدى در گفتگو با میزان، اظهار داشــت: 
موج جدید بارشى وارد کشور شده و استان هاى جنوب 
غرب، غرب و شمال غرب کشــور را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. بارش باران از ظهر چهارشنبه در شمال استان 
خوزستان، ایالم، کردستان، آذربایجان شرقى، غربى، 
اردبیل و کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 
و بختیارى آغاز شده و با گسترش موج نفوذ این سامانه 
در کشور شــاهد آغاز بارش در اســتان هاى همدان، 
مرکزى، قزوین، البرز، گیــالن و بخش هاى غربى 

مازندران هم هستیم.  
به گفته این کارشناس هواشناسى باران روز پنج شنبه 
(امروز) به استان هاى مرکز کشور شامل تهران، قم، 
اصفهان و فارس مى رســد و در این روز شاهد بارش 
باران خواهیم بود. همچنین از عصر پنج شــنبه این 

سامانه در شمال شرق کشور فعال مى شود. 
محمدى با بیان اینکه بــارش در ارتفاعات به صورت 

برف است، تأکید کرد: با ورود این موج به کشور، دماى 
هوا 3 تا 10درجه سردتر مى شود.  

گفتنى است همزمان با ورود موج جدید بارشى سازمان 
هواشناسى اخطاریه اى به شرح زیر صادر کرد:

«طى روز پنج شــنبه مه غلیظ، بارش برف و کوالك 
به ویژه در جاده هاى کوهستانى مناطق شمال غرب، 
غرب، دامنه هاى البرز، دامنــه هاى زاگرس مرکزى 
موجب لغزندگى جاده، محدودیــت دید و اختالل در 
تردد جاده اى خواهد شد. همچنین با توجه به افزایش 
سرعت وزش باد، از پنج شنبه شب تا جمعه دریاى خزر 
مواج و طوفانى خواهد بود و پیش بینى مى شود ارتفاع 
موج در مناطق نزدیک ساحل حدود 1 تا 2 متر برسد. 
بر این اساس با پیش بینى این شرایط توصیه مى شود 
براى کاهش خسارات احتمالى تمهیدات الزم از جمله 
همراه داشتن تجهیزات زمستانه براى گذر از جاده هاى 
کوهستانى البرز به ســبب کوالك و برف، مدیریت 
انتقال و مصرف سوخت و انرژى در نوار شمالى کشور 
از پنج شنبه تا جمعه به سبب افت دما واجتناب از تردد 
قایق هاى کوچک ماهیگیرى در مدت طوفانى بودن 

دریا در نظر گرفته شود.»   

رئیس انجمن متخصصان دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى 
ایران، مهمترین راهکار پیشگیرى از پوسیدگى دندان ها 

را تشریح کرد.
محمد حســین رضوانى با بیان اینکه متأسفانه مسواك 
زدن در بین مردم خوب آموزش داده نشده است، گفت: 
مهمترین علت پوسیدگى دندان هاى ایرانى ها، مسواك 
نزدن است. وى با تأکید بر اینکه پوســیدگى دندان ها
بــه راحتى قابل پیشــگیرى اســت، افزود: بــا رعایت 
ساده ترین روش ها، مى توان جامعه اى داشت که مردم 

آن دندان هاى پوسیده نداشته باشند.
رضوانى ادامه داد: اگر مردم بدانند با مســواك زدن و نخ 
دندان، به راحتى مى توان از پوسیدگى دندان ها جلوگیرى 

کرد، قطعاً سراغ مسواك زدن خواهند رفت.
این متخصص دندانپزشکى ترمیمى اظهارداشت: 
مجموعه دستورات بهداشتى، بر رعایت محیط پاکیزه 

و عارى از میکروب در دهان تأکید دارد. وى افزود: مسواك 

زدن بعد از خوردنى ها 
و حداقل شستن 
دهان حتى با 
آب خالــى، 

مى توانــد از ماندن مواد تخریب کننــده روى دندان ها 
جلوگیرى کند.

رضوانى بــه 15 دقیقه طالیى فرصت مســواك زدن و 
شستن دهان اشــاره کرد و افزود: بررسى ها نشان داده 
اســت که بعد از هر خوردنى، تنها 15 دقیقه براى از بین 
بردن مواد تخریب کننده دندان ها که در مواد قندى وجود 
دارد، فرصت داریم. زیرا، بعد از 15 دقیقه حیاتى، این مواد 
بر الیه هاى دندان نفوذ کرده و به تدریج عامل پوسیدگى 

دندان ها مى شوند.
رئیس انجمن متخصصان دندانپزشکى ترمیمى و زیبایى 
ایران، گفت: توصیه ما این اســت کــه در این 15 دقیقه 
طالیى یا مسواك بزنند و یا حداقل دهان را شستشو دهند.

وى همچنین بر استفاده از نخ دندان براى تمیز کردن سطح 
دندان ها از پالك میکروب تأ کید کرد و افزود: براى ترویج 
فرهنگ مسواك زدن، باید به مدارس رفت و دانش آموزان 

را ترغیب کرد مسواك بزنند.

کاهش 10 درجه اى دما در روز جمعه

بارش ها از امروز به اصفهان مى رسد

مومیایى 2500 ساله ، مانکن لباس فروشى بود!

مهمترین علت پوسیدگى دندان ایرانى ها
یبایى 
ان ها 

سواك 
گفت: 
سواك 
ن ها
عایت 
 مردم 

 و نخ 
یرى 

 

زدن بعد از خوردنى ها 
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سیتى سنتر، میزبان 
جشنواره محصوالت سالم

مجموعه تجارى، رفاهى و تفریحى اصفهان سیتى سنتر 
از امروز 25 آذرتا شـنبه 27 آذر ماه از سـاعت 10 الى 22 
میزبان جشنواره محصوالت سـالم، طبیعى و ارگانیک 
است. به گزارش روابط عمومى مجموعه اصفهان سیتى 
سـنتر، این جشـنواره با هدف کنترل و مدیریت سـبک 
زندگى، سعى در معرفى سـبک سـالم زندگى و ارتقاى 
سطح سالمت شهروندان دارد. در این جشنواره حدود 43 
غرفه در بخش هایى چون محصوالت کشاورزى، گلیم، 
نمد، گیوه و سیستم هاى بهداشتى و درمانى حضور دارند.

استان هاى خراسان، تهران، شـهرهاى شمالى کشور، 
شـیراز، یزد و کهگیلویه و بویر احمد نیز از جمله اسـتان 
هاى شرکت کننده در این جشنواره هستند که برندهاى 
خود را در زمینه محصوالت سالم، طبیعى و ارگانیک به 

نمایش مى گذارند.

  اجراى طرح ویژه فروش میوه 
در بازارهاى روز کوثر

به مناسبت میالد حضرت محمد(ص) و شب یلدا طرح 
فروش ویژه میوه در بازارهاى روز کوثر از پنج شنبه(امروز) 

به مدت یک هفته اجرا مى شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شـهردارى اصفهان اظهارداشـت: به مناسـبت والدت 
حضرت محمد(ص) و شب یلدا فروش میوه در بازارهاى 

روز کوثر با 30 تا 40 درصد تخفیف عرضه مى شود.
اصغر کشـاورز راد با اشـاره به اینکه کمبود میوه نداریم، 
افزود: تمامی اقالم مورد نیاز شهروندان به خصوص میوه 
براي احیاي سنت شب یلدا در بازارهاي روز کوثر فراهم 

شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وى با اشاره به نظارت بازرسان این سازمان بر بازارهاى 
روز تصریح کرد: بازرسـان سـازمان، روزانه بر نرخ میوه 
ها و اجناس ارائه شـده در بازارهاي روز نظـارت دارند تا 
شـهروندان میوه مورد نیاز خود را بدون نگرانى از بازارها 

تهیه کنند.

همایش «اخالق بناى موفقیت» 
امروز برگزار مى شود

آثار خوشرویى در راه رسیدن به موفقیت در قالب سلسله 
نشسـت «جوانى فصل رویش» از سـوى فرهنگسراى 

پرسش مورد بررسى قرار مى گیرد.
رئیس فرهنگسـراى پرسـش با بیان این مطلب گفت: 
همایش «اخالق بناى موفقیت» در ادامه سلسله نشست 
هـاى «جوانى فصـل رویـش» بـا محوریت بیـان آثار 

خوشرویى در راه رسیدن به موفقیت برگزار مى شود.
پـرورش اظهـار داشـت: دکتـر امیـر مهرداد خسـروى 
کارشناس برنامه تلویزیونى «کلبه آرام من» و پژوهشگر 
حوزه اسـالمى با حضور در این همایش به بیان تأثیرات 
اخالق در موفقیت خواهـد پرداخـت. وى تصریح کرد: 
عالقه منـدان براى شـرکت در ایـن برنامه مـى توانند 
امروز پنج شنبه 25 آذرماه ساعت 15 بعدازظهر به محل 
کتابخانه مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

«بدون عنوان»
 در حاشیه «صلح روى کاغذ»

نشست  نمایشگاه «صلح روى کاغذ» امروز 25 آذرماه 
از ســاعت 16 در موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار 
مى شود. به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- 
تفریحى شــهردارى اصفهان، دوره  دوم دوساالنه هنر 
معاصر در ادامه برگزارى نمایشگاه «صلح روى کاغذ» 
که پیش تر در بنیاد آفرینش هاى هنرى نیاوران (تهران) و 
موزه هنرهاى معاصر آبادان برگزار شد، چهاردهم آذرماه 

در محل موزه هنرهاى معاصر اصفهان گشایش یافت.
فاز جدید نمایشگاه «صلح روى کاغذ» که با مشارکت 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان برگزار شده شامل صد اثر 
نقاشى، حجم، عکاسى، چیدمان، طراحى و ویدئو از 80 
هنرمند ایرانى و خارجى است که در گالرى هاى شماره 
5 و 6 موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى-تفریحى 
شهردارى اصفهان تا 14 دى ماه براى بازدید عالقه مندان 
دایر است. این نمایشگاه با حمایت موزه هنرهاى معاصر 
تهران، موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى-تفریحى 
شــهردارى اصفهان، موزه هنرهاى معاصر آبادان و... 

برگزار شده است. 

هنرسراى خورشید سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 
اصفهان از استاد نایب اســدا... استاد پیشکسوت ساز نى و 

اساتید آواز تجلیل به عمل مى آورد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، در راستاى تحقق اجراى طرح بسته 
ارمغان ویژه تکریم اهالى هنــر اصفهان برنامه کارنامه از 
سوى سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان به 
منظور تجلیل از هنرمندان تئاتر، سینما و موسیقى در مراکز 
هنرى وابسته به این سازمان از جمله تاالر هنر و هنرسراى 

خورشید در حال برگزارى است.
در همین راستا هنرسراى خورشید ســازمان فرهنگى- 

تفریحى شــهردارى اصفهان پنجمین و ششمین برنامه 
کارنامه را با هدف نکوداشــت هنرمندان عرصه موسیقى 
اصفهان از جمله اســاتید آواز محمد بطالنى و هوشنگ 
بهشتى و اســتاد پیشکســوت نى نایب اســدا... برگزار 
مى کند. برنامه تجلیل از دو اســتاد بزرگــوار آواز محمد 
بطالنى و هوشنگ بهشتى 26 آذرماه در قالب کارنامه 5 و 
تجلیل از استاد نایب اسدا... استاد پیشکسوت نى 27 آذرماه 
در قالب کارنامه 6 برگزار مى شود. عالقه مندان به عرصه 
موسیقى براى حضور در این برنامه مى توانند از ساعت 18 
به محل هنرسراى خورشید واقع در پل شهید چمران، کوى 

آفتاب، جنب شهردارى منطقه 7 مراجعه کنند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: بخش 
خصوصى بیشترین سهم را نســبت به بخش دولتى در 

تولید برق در اصفهان را دارد.
رسول موسى رضایى اظهار داشــت: در حال حاضر 80 
درصد تولید برق توسط بخش خصوصى انجام مى گیرد 
و تنها 20 درصد توسط شرکت هاى دولتى تولید مى شود.
وى با اشــاره به رشد صنعت برق متناســب با نیازهاى 
جامعه افزود: سیاست کنونى اینگونه است که رابطه میان 
مصرف کننده و تولیدکننده برق در کشورمان در انحصار 
دولت باشد و بخش توزیع و تولید توسط بخش خصوصى 

اداره شود.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: سال 
گذشــته در اوج مصرف برق، حدود چهار هزار مگاوات 
برق در سراسر استان اصفهان مصرف شد و امسال این 
میزان با رشد 6 درصد به رقم چهار هزار و 300 مگاوات 
رسیده است. وى ادامه داد: این شرکت مسئولیت شبکه 
زیرساخت، خطوط انتقال، تولید برق در نیروگاه ها و... را 

بر عهده دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان تصریح کرد: 
بخش ســیکل ترکیبى نیروگاه گازى جنوب اصفهان از 
محل اعتبارات ستاد اقتصاد مقاومتى استان اصفهان فعال 

مى شود تا راندمان این نیروگاه افزایش یابد.

اساتید پیشکسوت نى و آواز 
در اصفهان تجلیل مى شوند 

 بیشترین سهم تولید برق به 
بخش خصوصى بر مى گردد

طى  9 ماه گذشته توسط پلیس صورت گرفت

بازداشت 18رباخوار کالن در اصفهان
ساسان اکبرزاده

رؤساى پلیس هاى تخصصى انتظامى استان اصفهان 
به منظور تشــریح عملکرد فعالیت هاى انجام شده در 
سال جارى در معاونت اجتماعى ناجا به میان خبرنگاران 

آمدند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان در تشریح عملکرد 
9 ماهه ســال جارى تخصصى ترین واحد کشف جرم 
گفت: پلیس آگاهى اســتان اصفهان، توســعه علمى 
و اجتماعى، متناســب ســازى کشــف جرم با محیط، 
توسعه فناورى، توانمند سازى و تعامل با نهادها و... را با 
بهره گیــرى از نیروى انســانى متخصــص از طریق 
پیشگیرى، کشف و خنثى ســازى جرائم دنبال مى کند 
و در این راستا، آزمایشگاه هاى جدید و آزمایشگاه هاى 
سیار جنایى براى انجام آزمایشــات در صحنه جرم راه 

اندازى شده است. 
سرهنگ ستار خســروى با بیان اینکه امروز 60 درصد 
کشــفیات به صورت علمى صورت گرفته و تحرکات 
مجرم قبل از وقوع جرم را شناسایى و خنثى مى کنیم، 
افزود: امروز سرقت هاى مســلحانه در استان اصفهان 
به صفر رسیده و ســارقین مســلح منکوب شده اند و 
قدرت پلیس به گونه اى اســت که به آنها اجازه تحرك 
نمى دهیم و مجرمان به شدت احساس ناامنى مى کنند.

وى از دستگیرى و انهدام 103 باند که در جرائم مختلف 
در استان اصفهان فعالیت مى کردند طى 9 ماه خبر داد 
و گفت: 11 باند از این باندها در سطح کشورى بودند که 
عمدتًا باندهاى سرقت مسلحانه احشام شرق اصفهان، 
محموله هاى فرش در سطح اســتان و طالفروشى ها 

بودند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان مى گوید: دستگیرى 
200 محکوم غایب و فرارى که با همت دادگســترى 
صورت گرفت از جمله اقدامات انجام شــده در 9 ماهه 

سال جارى بود.
این در حالى اســت که در این مدت، 80 درصد جرائم 

استان اصفهان کشف شده است.
سرهنگ خسروى کشف اموال مسروقه را از راهبردهاى 
پلیس آگاهى در سال جارى خواند و گفت: ما در 9 ماهه 
ســال جارى، 4 درصد کاهش وقوع سرقت و 5 درصد 
افزایش کشــفیات را داشــته ایم و عالوه بر اقدامات 
پیشــگیرانه، میزان وقوع جرم هم در اســتان کاهش 
یافته است. همچنین 994 هزار و 485 مترمربع اراضى 
دولتى را از چنگ زمین خواران خــارج کرده و تحویل 
ســازمان هاى متولى دادیم و توانســتیم در استان با 
زمین خوارى مقابله کرده و اجازه هم نمى دهیم زمین 
خواران به زمین هاى دولتى دست درازى کنند. رئیس 
پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به کشف 12 میلیارد 

و 828 میلیون تومان رباخوارى در استان اصفهان در 9 
ماهه امسال ابراز داشت: در این راســتا 18 نفر رباخوار 
کالن نیز شناسایى و دستگیر شــده اند.وى با اشاره به 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: در مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در کل پرونده ها 4 درصد افزایش کشــفیات 
داشتیم و توانستیم بســیارى از انبارهاى قاچاق کاال را 
شناسایى کنیم و در چهار شهرستان نیز طرح بزرگى با 
مشارکت 40 تیم اجرا و با شناسایى 50 انبار، چهار میلیارد 

تومان کاالهاى قاچاق کشف شد.
وى از کاهش 13 درصدى جرایــم جنایى و قتل ها در 
استان اصفهان در 9 ماهه ســال جارى خبر داد و گفت: 
شاخص کشف قتل ها در استان 99 درصد بود و قدرت 
کشف جرائم جنایى در استان بســیار باالست. این در 
حالى است که 56 درصد این قتل ها با سالح سرد، 32 
درصد با سالح گرم و 12 درصد با سایر شیوه ها انجام شد 
و جالب اینکه 36 درصد این قتل ها به صورت اتفاقى و 
در زمان بروز عصبانیت آنى صورت گرفته، 21 درصد در 
اثر اختالفات خانوادگى بوده و 43 درصد انگیزه قتل ها 
متفاوت بوده است که البته نقش شبکه هاى اجتماعى، 
تلفن همراه و... در آنها نیز اثرگذار بوده است و تحقیقات 
نشان مى دهد 53 درصد فرار از منزل در اثر القاى فضاى 
مجازى صورت مى گیرد. وى افزود: نمونه این موضوع 
حلقه آویز و خودکشى بچه 11 ساله از بارفیکس در اثر 

نقش بازى هاى رایانه اى بود که  چندروز گذشــته در 
اصفهان اتفاق افتاد.

سرهنگ خسروى با اشاره به وقوع جعل و کالهبردارى 
در استان هم افزود: در جعل شاهد افزایش 10 درصدى 
و در کالهبردارى با افزایش 59 درصدى در اســتان در 
9 ماهه ســال جارى مواجه بودیم البته کالهبردارى در 

کارت به کارت کردن هم 42 درصد بوده است. 
وى به همه شــهروندان توصیه کــرد: باتوجه به اینکه 
نصب و اســتفاده از تجهیزات ایمنى در پیشــگیرى از 
سرقت بسیار مؤثر اســت به این امر توجه ویژه داشته 

باشند. 
■■■

رئیــس پلیس راهــور اســتان اصفهان نیــز در جمع 
خبرنگاران گفت: آموزش همگانى در دستور کار نیروى 
انتظامى در حــوزه پلیس راهور قــرار دارد و ما در همه 
اماکن، دستگاه هاى دولتى، مساجد و... آموزش را مدنظر 
داریم و ســعى مى کنیم به تکالیفمان در حوزه آلودگى 
هوا نیز با اقداماتى چون معاینــه فنى خودرو، برخورد با 
خودروهاى دودزا، تشدید برخورد با موتورسواران متخلف 

و... عمل کنیم.
سرهنگ رضا رضایى با بیان اینکه امروز در 20 نقطه با 
موتورسواران متخلف برخورد مى شود گفت: راه اندازى 
دوربین هاى ثبت تخلف موتورها در بزرگراه ها و آموزش 

راکبین موتور و... از جمله اقدامات بوده است.
وى از بخشودگى دوبرابرى جرایم رانندگى سال 94 تا 
پایان آذر ماه ســال جارى خبر داد و گفت: شهروندان 
مى توانند با مراجعه به سایت راهور 120 یا پلیس 10+ 
تا پایان آذرماه سال جارى، از بخشودگى دوبرابر جریمه 

بهره مند شوند که این زمان تمدید هم نخواهد شد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: در هشــت 
ماه سال جارى در کل اســتان اصفهان شاهد کاهش 
5 درصدى تصادفات بودیم امــا در تصادفات منجر به 
فوت راکبین موتورسیکلت 52 درصد و عابرین پیاده 30 
درصد نقش داشته اند و در حقیقت 82 درصد تصادفات 
منجر به فوت را راکبین موتورسیکلت و عابرین پیاده به 
خود اختصاص داده اند که این مهم لزوم توجه بیشــتر 

خانواده ها را یادآور مى شود.
■■■

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان هــم از اجراى طرح 
زمستانى پلیس راه استان اصفهان از 17 آذر سال جارى 
خبر داد و گفت: این طرح تا 25 اسفند سال جارى ادامه 
داشته و 117 اکیپ در 9 گردنه برفگیر استقرار مى یابند 

تا عبور و مرور تسهیل گردد.
سرهنگ حسین قیصرى اظهار داشت: در سال گذشته 
در اجراى طرح زمســتانى پلیس راه استان اصفهان، به 
380 نفر که در برف گرفتار شده بودند کمک شد تا نجات 

یابند، 350 هزار خودرو بازدید شد که از این میزان از ادامه 
مسیر هزارو 200 خودرو جلوگیرى گردید. که در مجموع 
تصادفات در طرح زمستانى سال 94 نسبت به سال نودو 

سه ، 9 درصد تصادفات کاهش یافت.
وى برخورد بــا خودروهاى فاقد زنجیــر چرخ و داراى 
نقص فنى را خط قرمز پلیس در طرح زمستانى امسال 
دانست و گفت: به هم استانى هاى عزیز توصیه مى شود 
از ســفرهاى غیرضرور در زمستان خوددارى کرده و در 
صورت الزام به سفر حتمًا البسه گرم، زنجیر چرخ، غذاى 
خشک و... با خود همراه داشته و قبل از سفر بازدید فنى 

از خودرو داشته باشند.
■■■

رئیس پلیس راهور استان اصفهان مى گوید: در هشت 
ماه ســال جارى ما در تصادفات منجر به فوت 2 درصد 
افزایش داشــته ایم اما در مجمــوع تصادفات 8 درصد 
کاهش داریم. رئیس پلیــس امنیت عمومى هم در این 
نشست گفت: در 9 ماه سال جارى در برخورد با تخلفات، 
15 درصد افزایش نظارت صورت گرفت و درحوزه امنیت 
اخالقى هم طرح هاى ما مقطعى نبوده و همواره فعال 
اجرا مى شود. سرهنگ اکبر عاصمى  اظهار داشت: در 9 
ماه سال جارى 12 کالس و برنامه تحت عنوان عرفان 
را که جنبه علمى و دینى نداشته و مشتریان آنان را اکثراً 
بانوان تشکیل مى دهند و هدفشان سوءاستفاده مالى و 
انحراف در عقاید اســت را تعطیل کردیم و گردانندگان 

آنان دستگیر و به مراجعه کنندگان آنها تذکر داده شد.
وى ادامــه داد: امروز اراذل و اوبــاش، هیچ تحرکى در 

استان ندارند.
■■■

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان نیز با بیان اینکه استان 
اصفهان رتبه پنجم یا ششــم بهره بردارى از اینترنت را 
در کشور دارد گفت: در هشت ماه ســال جارى، جرائم 
سایبرى در استان اصفهان 115 درصد افزایش داشته که 
البته ما نیز 105 درصد در کشف این جرائم موفق بودیم.

سرهنگ سید مصطفى مرتضوى افزود: کاربران باید در 
به کارگیرى، دقت کنند تا دچار مشکل نشوند و در این 

راستا پیشگیرى بسیار مهم است.
وى بیشترین وقوع جرم در فضاى سایبرى را در استان 
اصفهان به ترتیب: مزاحمت، برداشــت از حساب هاى 
بانکــى، کالهبردارى، هتــک حرمت و انتشــار فیلم 
خصوصى اعالم کرد و گفــت: عمده بزه دیدگان داراى 
مدرك دیپلم و زیر دیپلم بوده و 95 درصد وقوع جرائم 
در سطح کاربران زیر 17 سال است. وى مقابله با عرضه 
کاالهاى قاچاق، فساد اخالقى و شبکه هاى مستهجن، 
مکاتب شیطانى و... را از عرصه هاى کارى پلیس فتاى 

استان برشمرد.

نصف جهان  هفتمین نمایشــگاه تجهیزات وفناورى هاى 
نوین صنایع حفاظتى، امنیتى، ایمنى و آتش نشانى با حضور 
مسئوالن افتتاح و درب هاى این نمایشگاه تا 26 آذرماه سال 
جارى طى ساعات 15 تا 21 در محل دایمى نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل شهرستان به روى 

عالقه مندان باز شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان درحاشیه مراســم افتتاح این نمایشــگاه، پس از 
برگزارى مانورى در محدوده نمایشگاه، به میان خبرنگاران 
آمد و با قدردانى از عوامل نمایشگاه در برگزارى این رویداد 
گفت: قطعاً برپایى نمایشگاه تجهیزات وفناورى هاى نوین 
صنایع حفاظتى، امنیتى، ایمنى و آتش نشانى مى تواند عامل 
رشد فرهنگ ایمنى در اقشار جامعه شود. بهزاد بزرگزاد با بیان 
اینکه این نمایشگاه براى همه سنین حرف براى گفتن دارد 
افزود: رسانه ها با پوشــش خود از برگزارى این نمایشگاه، 
مى توانند آگاهى هاى مردم را افزایش داده و به این نمایشگاه 

هویت بیشترى ببخشند.
وى گفت: همه غرفه هاى این نمایشگاه، تجهیزات ایمنى و 
آتش نشانى را عرضه مى کنند و باتوجه به اینکه امسال سال 
اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل نامگذارى شده برندهاى ایرانى 
از دیگر برندها در این نمایشگاه سبقت گرفته اند و با افزایش 

آگاهى مردم، ما شاهد کاهش حوادث و حریق خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از رونمایى موتوربرقــى در اصفهان براى اولین بار 
در کشور خبر داد و گفت: این موتورهاى برقى بى سر و صدا، 

بدون آالیندگى و منواکسید کربن و دود هستند و در بازارهاى 
سرپوشیده مى توانند تردد کرده و مشکلى را براى مردم نداشته 

باشند که شهردار اصفهان از آن رونمایى مى کند.
بزرگزاد خواستار توجه بیشتر به نیروهاى آتش نشانى شد و 
افزود: توجه بیشتر به آتش نشانان، انگیزه آنها را بیشتر مى کند 

و موجب رشد خواهد شد.
وى  از ایجاد یک ایستگاه آتش نشانى در بازار خبر داد و گفت: 
دستورالعمل ایمن سازى بازار، توزیع پنج هزار کتاب ایمنى و 
شناسنامه دار شدن ایمنى براى بازار از اقدامات ایمنى آتش 

نشانى اصفهان است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان اظهار داشت: اگر با آتش نشانى تماس گرفته شود 
حتى اگر اتفاقى هم نیافتاده باشد ما نیرو به محل اعزام کرده و 

آن را نوعى مانور براى خود به حساب مى آوریم.
بزرگزاد ادامه داد: مدت زمان فعلى رســیدن آتش نشانى از 
زمان وقوع حادثه و اعالم تا رسیدن به موقعیت چهار دقیقه و 
11 ثانیه است که معمول آن بین سه تا پنج دقیقه مى باشدو 
براى اولین بار در کشور به زودى همه آتش نشانان در اصفهان 

مجهز به دستگاه تنفس خواهند شد.
■■■

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان هم در سخنان 
کوتاهى گفت: امروز شهر اصفهان به لحاظ ایمنى در سطح 
بسیار خوبى بوده ولى قطعًا تا دستیابى به ایده آل ها فاصله 

داریم.
احمدرضا مصور با بیان اینکه برخى از حوادث نگران کننده 

است گفت: بعد از حوادث خودرویى، حوادث آسانسورها در 
مجموعه هاى ادارى و... دومین رتبــه را دارد که باید بیش 
از پیش به آن توجه شــود که این امر نیازمند همکارى همه 

دستگاه ها به ویژه اداره استاندارد است.
■■■

دبیــر و مجــرى هفتمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و 
فناورى هاى نوین صنایــع حفاظتى، امنیتى، ایمنى و آتش 
نشانى در اصفهان هم گفت: هفتمین نمایشگاه تجهیزات و 
فناورى هــاى نوین صنایــع حفاظتى، امنیتــى، ایمنى و 
آتش نشانى باحضور 60 شــرکت در محل نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار 
شده و این نمایشگاه در ادامه روند برگزارى نمایشگاه هاى 
فناورى هاى نوین صنایع ایمنى و امنیتى در سراسر کشور، به 

معرفى توانمندى هاى این صنعت مى پردازد.
سعید دولتشــاهى اظهار داشــت : این نمایشگاه نسبت به 
دوره مشــابه 30 درصد افزایش متــراژ دارد و در این دوره، 
شرکت هاى حاضر از استان هاى اصفهان، تهران و فارس و 
همچنین نمایندگى هاى فروش کشورهاى چین، کره، تایوان 

و انگلستان محصوالت خود را ارائه مى دهند.
وى افزود: برگزارى سمینارهاى آموزشى رایگان با عناوین 
«کاربرد سیستم هاى نظارت تصویرى در پدافند غیرعامل» 
در روز 25 آذرماه(امروز) و ســمینار «آموزش دوربین هاى 
IP و آشنایى با سیســتم هاى نظارت تصویرى نوین» در 
روز 26 آذر ماه برنامه هاى جانبى این نمایشــگاه را تشکیل 

مى دهد.

براى اولین بار در کشور صورت مى گیرد

تجهیز آتش نشانان اصفهانى به دستگاه تنفس

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اصفهان گفت: یکهزار واحد 
شیرینى فروشى در اصفهان مازاد است و تنها با 250 واحد 

مى توان تقاضاى مردم را پاسخ داد.
حسن شریفى در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر 
یکهزار و 300 واحد شیرینى فروشى در اصفهان وجود دارد 
و این درحالى اســت که تنها با 250 واحد شیرینى فروشى 

تقاضاى مردم را مى توان پاسخ داد.
وى بیان داشت: وجود تعداد زیاد شیرینى فروشى در اصفهان، 
تقاضا را کم کرده است و همین باعث کسادى در این واحدها 
و در نتیجه تعطیلى بسیارى از شیرینى فروشى ها شده است.

رئیس اتحادیه گز و شــیرینى اصفهان اعالم کرد: تمامى 
کارگاه هاى تولیدى شیرینى فروشى با 25 درصد ظرفیت 

کار مى کنند.
وى با اعالم اینکه به مناسبت شــب یلدا با افزایش قیمت 

شیرینى مواجه نخواهیم بود، گفت: قیمت شیرینى بسته به 
نوع واحد صنفى عرضه کننده دارد به طورى که در واحدهاى 
ممتاز و غیر ممتاز نوع قیمت شیرینى ها متفاوت است که در 
همین راستا، نرخ انواع شــیرینى در مغازه هاى باال و پایین 

شهر متفاوت است.
شریفى اعالم کرد: قیمت شیرینى بسته به عرضه و تقاضا 

نیست و بخاطر شب یلدا قیمت شیرینى افزایش نمى یابد.
وى بیان داشــت: نظارت روى قیمت ها بــه طور مرتب از 
سوى بازرســین اتحادیه، صنعت، معدن و تجارت و اتاق 

اصناف وجود دارد.

فعالیت  هزار 
شیرینى فروشى اضافه 
در اصفهان

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: آمادگى کاملى 
براى مقابله با شیوع بیمارى بسیار مسرى آنفلوآنزاى فوق 

 حاد پرندگان وجود دارد.
شهرام موحدى افزود: تاکنون هیچ گزارشى مبنى بر وجود این 

بیمارى در استان دریافت نشده است، 
وى اضافه کرد: هم اکنون پیش بینى ها و مراقبت هاى وی ژه 
به صورت فعال در تمام مراکز پرورش طیور انجام شــده و 
هماهنگى الزم با اتحادیه هاى پرورش مرغ تخمگذار و مرغ 
گوشتى نیز در حال انجام است تا هرگونه تلفات نامتعارف در 

این مراکز بررسى شود.
وى با بیان اینکه طرح ملى رصــد و پایش آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان، مهر و آبان امســال همزمان با سراسر کشور 
در اصفهان نیز برگزار شــد، گفت: در این طرح از 120 واحد 
پرورش طیور استان نمونه گیرى شد و باغ پرندگان، مزارع 

پرورش طیور و کشتارگاه ها مورد بررسى قرار گرفت.
وى گفت: مشاهده نشــدن موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان، دلیلى براى غفلت از این بیمارى بســیار مسرى 

نیست.

آمادگى براى مقابله با آنفلوآنزاى پرندگان
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مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهــان گفت: طى پنج 
ماه گذشــته 176 زندانى جرائم مختلــف با پادرمیانى 
شوراهاى حل اختالف اســتان اصفهان از بند رهایى 

یافته اند.
اســدا... گرجى زاده در گفتگو با مهر افزود: بیش از 10 
درصد از جمعیت زندان هاى استان اصفهان را زندانیان 

جرائم غیر عمد شامل مى شود
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر 13 شــوراى حل اختالف با 
استفاده از ظرفیت 80 نفر از کارکنان زندان هاى استان 
اصفهان فعالیت دارند، اضافه کرد: این شوراها از تیر تا 

آبان ماه ســال جارى و با پیگیرى ها و رایزنى هایى که 
انجام داده اند موفق شده اند 176 زندانى جرائم مختلف 

را از بند رهایى دهند.
گرجى زاده در ادامه با اشــاره به آمار تفکیکى زندان ها 
نیز بیان داشت: از مجموعه زندانیان آزاد شده تعداد 38 
نفر از دو شعبه زندان مرکزى، 22 نفراز زندان شهرضا، 
22نفر زندان داران، 11نفر از بازداشــتگاه خوانســار، 
9 نفر از زندان کاشــان، یک نفر از زنــدان نایین، 47 
نفر از زندان نســوان و کانون اصالح و تربیت، ده نفر 
از زندان خمینى شــهر و 16 نفر از زنــدان لنجان بوده 

است.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: پس از آغاز اجراى برنامه جامع کنترل کیفى هواى 
اصفهان تعداد روزهاى پاك و سالم اصفهان تاکنون 149 

روز افزایش یافته است. 
حمیدرضا ظهرابى اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه در 
سال هاى اخیر اصفهان جزو آلوده ترین شهرهاى کشور 
بود برنامه  جامع کنترل کیفى هواى اصفهان با مشارکت 
30 دستگاه و نهاد استانى و شهرى برنامه ریزى شد. وى 
با بیان اینکه این برنامه تا حدود زیادى به اهداف از پیش 
تعیین شده دست یافته است، بیان داشت: اجراى این برنامه 
تأثیر خوبى در کنترل آلودگى اصفهان داشته است به نوعى 

که مجموع تعداد روزهاى پاك و سالم شهر اصفهان 3/5 
برابر شده است.وى اضافه کرد: تعداد روزهاى ناسالم در 
هشت ماهه نخست سال جارى براى گروه هاى حساس 
33 روز و روزهاى ناســالم براى عموم مردم سه روز بوده 
است که نسبت به سال 94 به نصف کاهش یافته است.  
وى تأکید کرد: براى رســیدن به اصفهــاِن پاك نیازمند 
افزایش فرهنگ عمومى ترافیک، افزایش امکانات حمل 
ونقل عمومى و استفاده از راهکارهاى  تشویقى براى جامعه 
در راستاى استفاده از این ناوگان، جایگزینى خودروهاى 
فرسوده و کاهش مصرف انرژِ ى هاى فسیلى است که این 

موارد بسیار زمانبر است.

امسال 36 روز
 هواى ناسالم داشتیم

آزادى176 زندانى توسط 
شوراهاى حل اختالف 

استاندار اصفهان گفت: امسال حدود 8/7میلیارد تومان 
صرف پایان نامه هاى دانشگاهى در استان شده که رقم 

قابل توجهى است.
به گزارش ایرنا، رسول زرگرپور سه شنبه عصر در مراسم 
هفته «پژوهش و فناورى» در دانشگاه اصفهان با اشاره 
به کمبود اعتبار پژوهشى در دستگاه هاى دولتى افزود: 
صرف این اعتبارات باید در مسیر حل معضالت و چالش 

هاى استان قرار بگیرد. 
وى گفت: امروز یک درصد بودجه جارى دستگاه ها به 
تحقیق و پژوهش اختصاص مى یابد که این مبلغ تنها 

حدود 980 میلیون تومان است.
وى ادامه داد: این میزان اعتبار برغم قابلیت هاى علمى 

اصفهان در شأن این استان نیســت، براى مثال سهم 
سازمان برنامه و بودجه اســتان از بودجه پژوهشى تنها 

حدود 32 میلیون تومان است.
استاندار اصفهان افزود: در سال آینده 2 درصد از بودجه 
جارى و 2 درصد از بودجه عمرانى دســتگاه ها باید به 
امر پژوهش اختصاص یابد که این مهم ســقف هزینه 

پژوهشى را تا پنج میلیارد تومان افزایش مى دهد.
زرگرپور بر لزوم تدوین و طراحى سازوکارى تأکید کرد که 
طبق آن استاندارى به عنوان دستگاه اجرایى، چالش ها 
را در اختیار دانشگاه ها قرار دهد و دانشگاه ها نیز موضوع 

پایان نامه ها را بر مبناى مشکالت استان تعریف کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مقدمات ایجاد اولین 

کریدور علم و فناورى کشــور در اصفهان فراهم شده 
است، افزود: این مهم یکى از محورهاى توسعه استان در 

20 سال آینده خواهد بود.
وى با بیان اینکه براى نخســتین بار کارگروهى به نام 
آموزش و پژوهش و فناورى در اســتان زیر نظر شوراى 
برنامه ریزى و توسعه استان تشکیل شده است، تصریح 
کرد: این کمیته نشان مى دهد که در این دولت، پژوهش 

و فناورى داراى اهمیت باالیى است.

پایان نامه ها باید در راستاى حل مشکالت 
باشد

رئیس دانشــگاه اصفهان هــم در این مراســم گفت: 

تحقیقاتى که با انجام پایان نامه هــا صورت مى گیرد 
باید کاربردى و در راســتاى حل مســائل جامعه باشد، 
زیرا میلیاردها تومان هزینه صــرف انجام پایان نامه ها 
مى شود. هوشنگ طالبى افزود: پژوهش و فناورى یکى 
از محورهاى توسعه استان درنظر گرفته شده است و در 
اولویت برنامه هاى دستگاه ها قرار دارد.  وى افزود: این، 
فرصت بسیار مناسبى اســت تا سیاستگذارى و اولویت 
برنامه هاى تحقیقاتى و پژوهشى دســتگاه ها توسط 

دانشگاه مشخص شود.
طالبى با اشاره به اینکه یک ششم از کل بودجه تحقیقاتى 
هر دانشــگاه براى پایان نامه ها هزینه مى شود اضافه 
کرد: قرار است در برنامه ششــم توسعه این رقم به یک 

سوم برسد.
رئیس دانشگاه اصفهان استفاده از امکانات بین المللى 
را در حل مشکالت کشور مهم ارزیابى کرد و افزود: این 
مهم باید در دســتور کار قرار گیرد همانطور که در حال 

حاضر به آن توجه ویژه شده است.
طالبى با اشــاره به اینکه اســتان اصفهــان با معضل 
اساسى آب و محیط زیســت مواجه اســت، افزود: در 
زمینــه همکارى هاى بیــن المللى در علــوم مختلف 
دانشگاه هاى اســتان اصفهان مى توانند فعال تر عمل 
کنند و ما با همکارى سازمان هاى بین المللى براى حل 
معضالت استان از جمله آب و محیط زیست نقش آفرینى 

کنند.

استاندار اصفهان خبر داد

هزینه 8 میلیارد تومانى 
پایان نامه هاى دانشگاهى 

در اصفهان

یادواره آیت ا... مظاهرى

کنگره نکوداشت
 آیت ا... العظمى مظاهرى
 امروز برگزار مى شود

کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهرى امروز25 آذر ماه با 
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در اصفهان برگزار 

خواهد شد.
 این کنگره از ساعت 8:30 تا 11 درمؤسسه اهل بیت(ع) 

واقع در خیابان نشاط برگزار مى شود.
حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى، امام جمعه و 
استاندار اصفهان، آیت ا...  استادى دبیر شوراى عالى حوزه 
علمیه قم و رئیس تبلیغات حوزه علمیه قم امروز در این 

مراسم قطعى شده است.
در این کنگره 35 جلد از کتاب هــاي این مرجع دینى 
رونمایی می شود. همچنین این کنگره از صدا و سیماى 
مرکز اصفهان به صورت زنده پخش مى شود و پوشش 
این مراسم توسط دو شبکه ملى هم هماهنگ شده است.
در حال حاضر 28 اثر موضوعى کــه آیت ا... مظاهرى 
نوشته   جمع آورى و در موضوعات اخالق، اصول، فقه، 
قواعد فقهیه، شرح ادعیه و رجال گردآورى شده و موضوع 
اخالق آیت ا...مظاهرى را خالصه و به زبان انگلیســى 

ترجمه شده است.
همچنین کتابى سه جلدى از مجموعه مقاالت سفارش 
داده شده در خصوص شخصیت آیت ا... مظاهرى براى 
آئین نکوداشت این عالم چاپ شده که هر یک از مجلدات 
این کتاب داراى هزار صفحه است . در همین راستا کتابى 
از آثار منتخب آیت ا...مظاهرى بــراى فرهیختگان و 
نخبگان در قالب هزار صفحه و کتاب دیگرى براى عموم 

مردم در قالب 300 صفحه آماده شده است.

تدبیرى منحصر به  فرد در 
شیوه مدیریت حوزه علمیه 

امام جمعـه اصفهـان گفـت: ورود آیـت ا... مظاهرى به 
اصفهان تحول بزرگى هم از نظر کّمى و هم از نظر کیفى 

در حوزه علمیه اصفهان به وجود آورد.
آیت  ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهار داشت: ضرورى 
است تا آثار این عالم برجسته چاپ شده و در اختیار مردم 
قرار گیرد چراکه ایشان عالم برجسته اى بوده و هجرت از 
حوزه علمیه قم به اصفهان توسط او یک ایثار بزرگ بوده 

است که باید براى مردم روشن شود.
وى با اشاره به نیازمندى حوزه علمیه اصفهان به محوریت 
عالمى برجسـته همچون آیت ا... مظاهرى، خاطرنشان 
کرد: درخواست حوزویان اصفهان از رهبر معظم انقالب 
درخواست بجایى بود که مقام معظم رهبرى با تدبیرى که 
دارند از آیت ا... مظاهرى درخواست کردند که به اصفهان 
بازگـردد و این عالم بزرگـوار نیز درخواسـت معظم له را 

پذیرفت و به حوزه علمیه اصفهان قدم نهاد.
این عضـو مجلس خبـرگان رهبرى با اشـاره به شـیوه 
منحصر به  فرد مدیریت آیت ا... مظاهرى در امور مختلف 
تصریح کرد: تدبیـر آیت ا... مظاهـرى در مدیریت حوزه 
علمیه اصفهان بسیار جالب بود که مدیریت امور اجرایى 
ایـن حـوزه را به حجت االسـالم  والمسـلمین حسـین 
بهشتى نژاد واگذار کردند که وى نیز بیش از هشت سال 
با نظارت آیت ا... مظاهرى و بـا خلوص نیت تمام در این 

جایگاه فعالیت کرد.

آرامش اصفهان از برکات 
حضور آیت ا...مظاهري است

عضو خبرگان رهبـري گفت: آرامش امـروز اصفهان از 
برکات حضور آیت ا...مظاهري و از خودگذشتگی و صبر 
ایشان است. آیت ا... ابوالحسن مهدوي ادامه داد: صحبت 
در مورد آیـت ا... العظمی مظاهري چنین اسـت که اگر 

کسی بگوید او را می شناسد اشتباه کرده است. 
وى بـه وضعیـت حـوزه علمیـه قبـل از حضـور آیـت 
ا...مظاهري اشـاره کـرد و گفت: آرامشـی کـه در حوزه 
علمیه اصفهـان مشـاهده می کنیـم در قبـل از حضور 
وى وجود نداشـت.  آیـت ا... مهدوى بـه جایگاه اخالق 
در حوزه اشـاره کرد و افـزود: باید در حـوزه کار اخالقی 
کنیم. قبـل از آمدن آیـت ا... مظاهري فضاي سیاسـی 
عجیبی بر اصفهان حکمفرما بود، اصفهان منشأ خط 3 
بود. امام(ره) به شـدت جلوي این خط ایسـتاده بودند. تا 
چندي بعد از انتخاب رهبـري نیز این خـط در اصفهان 
قدرت داشـت و آرامش امروز اصفهـان از برکات حضور 
آیـت ا... مظاهـري و از خودگذشـتگی و صبـر ایشـان 

است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: باید 
توجه داشــت که پروژه فاضالب شــهرهاى سده لنجان و 
ورنامخواســت به لحاظ حجمی و ریالی یکی از پروژه هاي 
بسیار مهم در سطح استان به شمار مى آید که با سرعت قابل 
توجهى اجرایى شد و مى تواند به الگویى در کشور مبدل شود.

محســن کوهکن بهره گیرى از توانمنــدى هاى بخش 
خصوصى را همسو با اجراى سیاست هاى «اقتصاد مقاومتى» 
دانست و  اظهار داشــت: شهرستان لنجان از ظرفیت بسیار 
باالیى براى ایجاد ثروت برخوردار اســت از این جهت باید 
پروژه هاى شهرستان لنجان با  مشــارکت بخش دولتى-
خصوصى اجرایى شــود تا اجراى پروژه ها با سرعت هرچه 
بیشــتر صورت گیرد که البته بهره  مندى از سرمایه گذاران 

شهرستان لنجان باید در اولویت قرار گرفته شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه به 
پروژه فاضالب شهرهاى سده لنجان، ورنامخواست و زاینده 
رود اشاره کرد و افزود: با توافقى که با شرکت فوالد مبارکه 
صورت پذیرفت، طرح احداث شــبکه فاضالب شهر هاى 
زرین شهر، ورنامخواست، سده و زاینده رود اجرایى شد و در 
مقابل از پس آب موجود آن براى اســتفاده در فوالد مبارکه 

استفاده کنند.
وى ادامه داد: اجراى این طرح نه تنها باعث شد آلودگى ناشى 
از ورود فاضالب  به رودخانه زاینده رود بســیار کاهش یابد 
بلکه نقطه عطفى در کاهش آلودگى هاى زیست محیطى 

و همچنین صرفه جویى بیشتر مصرف آب در صنعت بود.
کوهکن از افتتاح تصفیه خانه فاضــالب و پروژه فاضالب 
شهرهاى سده لنجان، ورنامخواست و زاینده رود با حضور 
مقامات عالى کشور خبر داد و گفت: باید توجه داشت که این 
پروژه به لحاظ حجمی و ریالی  یکی از پروژه هاي بسیار مهم 
درسطح استان به شــمار مى آید که با سرعت قابل توجهى 

اجرایى شد و مى تواند به الگویى در کشور مبدل شود چراکه 
اجراى این طــرح با وجود حساســیت هاى موجود بر روى 
مصرف آب مدیریت صحیــح از آب را به نمایش مى گذارد 
و به خوبى نشــان مى دهد در این اســتان از هرز رفتن آب 

جلوگیرى مى شود.

بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب 
«سده لنجان» و «ورنامخواست» 

,,

 باتوافقى که با 
شرکت فوالد مبارکه 
صورت پذیرفت، 
طرح احداث شبکه 
فاضالب شهر هاى 
زرین شهر، 
ورنامخواست، 
سده و زاینده رود 
اجرایى شد

مجرى طرح راه آهن سریع الســیر تهران- قم- اصفهان 
از امضاى قرارداد مشــاور کارفرماى پروژه راه آهن سریع 
الســیرتهران-قم- اصفهان با یک کنسرســیوم ایرانى- 
ایتالیایى خبر داد و گفت: هزینه فاز اول این پروژه 1/7 میلیارد 

یورو برآورد شده است.
مسعود نصرآزادانى با بیان اینکه این اولین قراردادى است 
که براى مدیریت طرح و پیشــبرد پیمانکار سازنده ساخت 
راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان منعقد مى شود، 
افزود: امیدواریم با عقد این قرارداد و حضور کارشناسان راه 
آهن ایتالیا بتوانیم روند بررســى و تثبیت طرح هاى طرف 
چینى را ســریع تر انجام دهیم و عملیات اجرایى این طرح 

را شتاب دهیم.  
این مقام مســئول ادامه داد: قرارداد  پروژه راه آهن ســریع 

السیر تهران- قم- اصفهان  به صورت طرح و ساخت است 
و به موازات اینکه عملیات طراحى انجام مى شود،  علمیات 
اجرایى هر کدام از بخش هایــى که فاز طراحى آن به اتمام 

رسیده، شروع مى شود.
وى با بیان اینکه مقدمات کار در سه جبهه حد فاصل تهران- 
قم، قم و اصفهان ایجاد شده است، اظهار داشت: متناسب با 
پیشرفت بخش هاى مهندسى، عملیات اجرایى در حال انجام 
است. مجرى طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان 
با بیان اینکه این پروژه مصداق پــروژه هاى حمل و نقل 
ترکیبى است، گفت: با به بهره بردارى رسیدن راه آهن سریع 
الســیر تهران- اصفهان و اتصال آن به فرودگاه امام(ره)،  
مسافران هوایى این فرودگاه مى توانند از طریق این خط آهن 

به مقاصد شهرهاى قم و اصفهان جابه جا شوند.

 ایتالیایى ها ، کارفرماى راه آهن تهران- اصفهان

آگهى انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیأت حــل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
خمینى  شهر بدینوسیله از کلیه کارفرمایان واجد شرایط کارگاه هاى مشمول قانون کار جمهورى اسالمى ایران 
مستقر در  شهرستان خمینى  شهر که تمایل دارند در اجراى ماده 164 قانون کار و آئین نامه مصوب 87/9/2 مقام 
محترم وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعى داوطلب عضویت به عنوان نمایندگان کارفرما در هیأت هاى حل اختالف 
شوند درخواست مى گردد مدارك ذیل را از تاریخ انتشار آگهى به مدت 15 روز به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان خمینى  شهر واقع در خ شریعتى، پاساژ الزهرا طبقه سوم و یا پست سفارشى ارسال نمایند بدیهى است 

مدارك ارسالى ناقص و یا خارج از فرجه تعیین شده فاقد اعتبار مى باشند. 
شرایط داوطلبین: 

- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
- حداقل سن 30 سال 

- تأهل 
- دارا بودن مدرك کارشناسى و چهارسال سابقه کار تحت شمول قانون کار 

- آشنایى با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
- شمول قانون کار جمهورى اسالمى 

- داوطلبانى که فاقد مدرك کارشناسى باشند به شرط داشتن حداقل مدرك گواهینامه پایان دوره متوسط و دو 
دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختالف مى توانند داوطلب عضویت در هیأت حل اختالف شوند. 

- کلیه کارفرمایان کارگاه هاى مشمول قانون کار مستقر در هر منطقه به شرط احراز شرایط مندرج در آیین نامه 
مى توانند داوطلب نمایندگى کارفرمایان در هیأت حل اختالف همان منطقه گردند. 

مؤسسات دولتى، مؤسسات یا نهادهاى عمومى غیردولتى و شرکتهاى دولتى که داراى کارگر مشمول قانون کار 
هستند چنانچه خود رأساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده مى نمایند مى توانند 
یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیرمشمول قانون کار همان دستگاه صرفاً با معرفى مدیرعامل یا باالترین 

مقام دستگاه معرفى نمایند (با ارایه مدرك مستند) 
- در مورد کارفرمایان حقیقى و با رعایت مفاد ماده 6 آئین نامه و شــخص کارفرما مى تواند داوطلب نمایندگى 
کارفرمایان در هیأت حل اختالف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب 
گردد و صرفاً یک نفر به ترتیب براساس مدرك تحصیلى و سابقه عضویت در مراجع حل اختالف یا سن تعیین شده 

و به عنوان داوطلب پذیرفته مى شود. 
مدارك مورد نیاز: 

درخواست کتبى (آدرس محل اشتغال و سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذیل درخواست نوشته شود) فتوکپى 
مدرك تحصیلى و تمامى صفحات شناسنامه و کارت ملى و فتوکپى مدارك حاکى از آشنایى با مقررات قانون کار و 
حداقل چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار و معرفى نامه کتبى از باالترین مقام کارگاه و ارایه تصویر مدارك 

مستند از پروانه تأسیس یا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقى یا حقوقى. 

آگهى انتخابات  آگهى انتخابات  

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان خمینى  شهراداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان خمینى  شهر
م الف: 9187
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ویترین

بازار موبایل همچنان در رکود 
قرار دارد

ریئس انجمن فروشــندگان ســیمکارت، گوشــى 
موبایــل و تجهیــزات جانبى بــر اســتمرار رکود

 در بازار داخلــى موبایل تأکید کرد. افشــار فروتن 
عنوان کرد: طى ماه هاى گذشــته به دنبال نوسانات
 نرخ ارز، رکود بازار موبایل با کاهش نســبى مواجه 

شده است. 
وى در ادامه بــه رکود جــدى ترى کــه در زمینه 
گوشى هایى با قیمت متوســط وجود دارد اشاره کرد 
و گفت: در حال حاضر خریداران بازار موبایل در ایران 

به دنبال دو نوع خاص از گوشى هستند.

میوه و تره بار ایرانى
برند مى شود

بر اســاس ابالغیه روزهاى اخیر دولت به وزیر جهاد 
کشاورزى، از وزارت کشــاورزى خواسته شده است 
با همکارى ســایر نهادهــاى مربــوط و همکارى 
اســتانداران مناطق هدف، براى پیگیرى اســتقرار
 پایانه هاى صادراتى و حمایت از ایجاد تشــکل هاى 
صادراتى توانمند و نیز بهبود وضعیت بســته بندى، 
بازاریابى و برندســازى محصوالت کشاورزى اقدام 

کند.
همچنین در این ابالغیه از محمود حجتى وزیر جهاد 
کشاورزى خواسته شده موضوع ساماندهى وضعیت 
حمل و نقل و تسهیل شــرایط ترخیص از گمرکات 

کشور را نیز پیگیرى کند.

رئیس سازمان خصوصى ســازى هر گونه معامله سهام 
عدالت را باطل دانست و گفت: مردم مراقب باشند که با 
این معامله سرخود کاله نگذارند چرا که ما فقط مشموالن 

را به رسمیت مى شناسیم؛ نه خریداران جدید را.
میرعلى اشــرف عبدا... پورى با تأکیــد دوباره مبنى بر 
غیرقانونى بودن خرید و فروش سهام عدالت گفت: این 
روزها که موضوع پرداخت ســود و سهام به مشموالن 
سهام عدالت مطرح شده، بازار خرید و فروش این سهام 
ممکن است رونق گیرد که ما به مردم توصیه مى کنیم 
وارد این فضاى معامالتى نشوند، چرا که خرید و فروش 

سهام عدالت از اساس باطل است.

معاون وزیر امور اقتصــادى و دارایى افزود: برگه اى که 
بابت ســهام عدالت در دست مردم اســت، تنها نشانگر 
ثبت نام قطعى وى در سامانه ســهام عدالت بوده و اگر 
فردى این برگه را مورد معامله قــرار دهد، قراردادش از 

بیخ و بُن باطل است.
وى تصریح کرد: برگه اى که هم اکنون در دســت مردم 
اســت و در مواردى مورد معامله قرار مى گیرد، نشانگر 
مشــمول بودن آنها در ایــن طرح اســت و نباید خرید

 و فروش شود؛ این در شرایطى است که دولت فقط 49 
میلیون نفرى را که در گذشته ثبت نام کرده اند سهامدار 

مى داند. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایســنا 
در خصوص افزایش قیمت ناشــى از افزایش نرخ دالر 
در بازار لوازم خانگى که توســط رئیــس اتحادیه لوازم 
خانگى هم تأیید شــد، گفــت: در مورد خبــر افزایش 
قیمت لوازم خانگى مرتبط با تکانــه اخیرى که در نرخ
 ارز اتفاق افتــاد، هنوز گزارش متقنى نــدارم و اخبار به 
صورت پراکنده به گوش مى رسد اما دستور پیگیرى آن 

داده شده است.
ســید محمود نوابى با تأکید بر اینکه هر افزایش قیمتى 
باید بــا تأیید ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان باشــد، اظهار داشت: اگر در گزارشات، به 

این نتیجه رســیدیم که تولیدکنندگان لوازم خانگى به 
بهانه تکانه اخیر که هیچ تأثیرى در تولید آنها نداشــته،
 قیمت هاى خود را افزایش دادند، قطعًا پیشنهاد خواهیم 
داد تا دوباره لوازم خانگى مشمول قیمتگذارى تکلیفى 

شوند.
وى در پایــان درباره صحبــت هاى رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگى در رابطه با اینکه نظارت بر 
بازار بر عهده ســازمان حمایت اســت، گفت: نظارت با 
همه دســتگاه هاى درگیر یعنى اتاق اصناف و اتحادیه 
بوده و نظارت عالى هم  بر عهده ما در ســازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

خرید و فروش سهام عدالت 
باطل است

اولتیماتوم  به 
فروشندگان لوازم خانگى

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139504002004000265/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500776/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004002891 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه 139504002004000265/1 بدینوسیله به آقاى 
رسول پهلوان صادق فرزند رضا ساکن: اصفهان ملک شهر کوچه ابوذر کوچه شقایق پشت اداره آب و فاضالب 
کد پستى 8183963681 که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى فوق شناسایى نگردیده است ابالغ مى گردد 
که برابر سند رهنى شماره 18935- 92/11/6 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 189 اصفهان، مبلغ 
143,945,962 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 6,037,428 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/03/22 
و ذمه روزانه به مبلغ 84,599 ریال به بانک مسکن شــعبه سروش اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139504002004000265/1 در این اداره مطرح مى باشــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى به شما ابالغ مى گردد تا از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت 
مقرر در ماده 34 اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامت مورد وثیقه (ششدانگ آپارتمان پالك 68/22698 
بانضمام انبارى  شماره 7 و پارکینگ شــماره 6 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر ظرف 
مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى 
اقدام خواهد گردید و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شــد.م الف: 28127 اداره اجراى اسناد 

رسمى شهرستان اصفهان/9/785
حصر وراثت

خانم صدیقه سلیمانى شیخ آبادى فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه 3 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1361  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاج صفرعلى 
سلیمانى فرزند فرج اله به شماره شناسنامه 72 به تاریخ 1395/09/01 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صدیقه سلیمانى شیخ آبادى فرزند صفرعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 3 نسبت به متوفى (فرزند) 2- غالمحسین سلیمانى شیخ آبادى فرزند صفرعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 215 نسبت به متوفى (فرزند) 3- شعبانعلى سلیمانى شیخ آبادى فرزند صفرعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 6 نســبت به متوفى (فرزند) 4- معصومه سلیمانى شــیخ آبادى فرزند صفرعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى (فرزند) 5- کبرى سلیمانى شیخ آبادى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 9 نسبت به متوفى (فرزند) 6- افسانه سلیمانى شیخ آبادى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
10 نسبت به متوفى (فرزند) 7- اکرم امینى شیخ آبادى فرزند مسیب شماره شناسنامه یا کدملى 25 نسبت به 
متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/596 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/786
حصر وراثت

رسول بهرامى کرکوندى فرزند محمد داراى شماره شناسنامه 5 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1354  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بهرامى 
کرکوندى فرزند اسماعیل به شناسنامه شماره 227 به تاریخ 1389/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رسول بهرامى کرکوندى فرزند 
محمد شماره شناسنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عزیزاله بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره 
شناسنامه یا کدملى 2658 نسبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره شناسنامه 
یا کدملى 40 نسبت به متوفى (فرزند) 4- توران بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 
19 نسبت به متوفى (فرزند) 5- لطف اله بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 50 نسبت 
به متوفى (فرزند) 6- طاهره بهرامى کرکوندى فرزند محمد شــماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى 
(فرزند) 7- اسفندیار بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى  (فرزند) 
8- بهروز بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 49 نسبت به متوفى (فرزند) 9- شهناز 
بهرامى کرکوندى فرزند محمد شماره شناســنامه یا کدملى 33 نسبت به متوفى (فرزند) 10- ایران بهرامى 
کرکوندى فرزند محمد شــماره شناسنامه یا کدملى 23 نســبت به متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/588 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/9/787
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002130000043/2 شــماره بایگانى پرونــده: 9500167 شــماره ابالغیه: 
139505102129000508 (آگهــى ابالغ اجرائیه به رحیم محمدى مدیون پرونــده 9500048 مبارکه و 
9500167 لنجان) بدینوسیله به آقاى رحیم محمدى فرزند ابراهیم شناسنامه شماره 1 مبارکه به شماره ملى 
5419603934 ساکن زرین شهر، بلوار شهید فهمیده، کوچه شهید شاکرى ابالغ مى شود که بانک کشاورزى 
مبارکه به استناد قرارداد بانکى شماره 647022247- 1391/11/23 جهت وصول مبلغ 128227093 ریال 
بابت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/03/18 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه 
مبلغ 58348 ریال، طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9500048 در واحد 
اجراى اسناد رسمى مبارکه تشکیل شده و به این اداره جهت ابالغ ارسال شده و طبق گزارش مورخ 95/04/10 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت.،  الف: 838 واحد اجراى اسناد رسمى شهرستان لنجان/9/788
حصر وراثت

مصطفى هاشم زاده شورجه داراي شناسنامه شماره 1610 به شرح دادخواست به کالسه 174/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم حاج بهمن هاشم زاده شورجه 

بشناسنامه 2 درتاریخ 1395/9/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- خانم فردوس هاشم زاده شورجه به شناسنامه شماره 1 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- عباس 
هاشم زاده شورجه به شناسنامه شماره 2 صادره از لنجان فرزند متوفى (پسر) 3- زهره هاشم زاده شورجه به 
شناسنامه شماره 13535 صادره از شهرکرد فرزند متوفى (دختر) 4- مهین هاشم زاده شورجه به شناسنامه 
شماره 1156 صادره از شهرکرد فرزند متوفى (دختر) 5- اصغر هاشم زاده شورجه به شناسنامه شماره 1157 
صادره از شهرکرد فرزند متوفى (پسر) 6- مصطفى هاشم زاده شــورجه به شناسنامه شماره 1610 صادره از 
شهرکرد فرزند متوفى (پسر) 7- سمیه هاشم زاده شورجه به شناسنامه شماره 36 صادره از لنجان فرزند متوفى 
(دختر) 8- مرضیه هاشم زاده شورجه به شناسنامه شــماره 240 صادره از لنجان فرزند متوفى (دختر). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 839 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/9/789
مزایده

شــماره نامه: 9510113737200365 شــماره پرونده: 9309983737100319 شــماره بایگانى شعبه: 
930154  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون 
اجراى احکام مدنى و اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت مورث مرحوم حمیدرضا بیات چادگانى آقاى 
عبدالمحمد بیات چادگانى و خانم صغرى بیات به نســبت ســهم االرث خود از یکباب ساختمان مسکونى 
در حال تخریب به مســاحت 468 مترمربع داراى 320 مترمربع عرصه و 140 مترمربع اعیانى، دیوارها آجر 
و سیمان و ســقف با مصالح تیرآهن و داراى امتیازات چهارگانه (آب و برق بنام آقاى عبدالمحمد بیات) واقع 
در چادگان خ شــهدا که چهاردانگ آن مورد ارزیابى قرار گرفته قیمت پایه به مبلغ 1/056/000/000 ریال 
و یک قطعه پالك ثبتى با شماره ثبتى 13891 صفحه 577 دفتر 109 و 543 فرعى از 64  اصلى بخش 13  
اصفهان به مساحت 70/000 مترمربع به میزان ششدانگ عرصه و اعیان زمین دیمکار در اراضى معروف به 
دوز جنب چاه کشاورزى اخوان معین الدینى به میزان 735/000/000 ریال و یک دستگاه وسیله نقلیه از نوع 
سوارى پراید مدل 1385 به شماره انتظامى 827 ج  32  ایران 23 به رنگ بژ متالیک به مبلغ 90/000/000 
ریال مى باشــد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کســانى که مایل به شرکت در مزایده هستند 
دعوت مى شــود در تاریخ 1395/10/10 لغایت 1395/10/17 با همکارى کالنترى 11 چادگان و محکوم 
له خانم طاهره ســمندگانى از اقالم مذکور بازدید و در جلســه مزایده حضورى که در تاریخ 1395/10/18 
ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل مى شــود حاضر شوند هر کس باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف اســت ده درصد قیمت پیشــنهادى را در همان 
تاریخ به حساب سپرده دادگســترى واریز و مابقى را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید. 

م الف: 81  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان چادگان/9/790
ابالغ راى

شماره دادنامه: 741- 95/7/30 مرجع رسیدگى: شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: 
بانک مهراقتصاد با وکالت خانم هاجر رضویان- نشــانى: نجف آباد خ شــریعتى ك افالکیان ك عربها پ 
41 خواندگان: 1- محمدقلى سلطان پور فرزند نادرقلى- نشانى: مجهول المکان 2- امیدعلى ابدالى فرزند 
محمد- نشانى: زرین شهر خ سجاد ك قدس 6 پ 10 خواسته: مطالبه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم هاجر رضویان 
به طرفیت 1- محمدقلى سلطان پور فرزند نادرقلى 2- امید على ابدالى فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 
66/672/430 ریال بابت بخشى از از وجه یک فقره چک به شماره 851231 عهده بانک ملى شعبه فوالدشهر 
بانضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگى مورخه 
95/5/25 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه خواندگان دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلى 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء شــورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/5/25 و یا احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون 
شوراهاى حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 66/672/430 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 1394/12/25  تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى و پرداخت 
مبلغ 1/750/086 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر ضمائم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى دادگاه لنجان میباشد.م الف: 815 

شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/7/791 
حصر وراثت

على سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباســعلى داراى شماره شناسنامه 368 ملى بشــرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1336  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباسعلى سلیمانى شــیخ آبادى فرزند نبى اله به شناسنامه شــماره 20 در تاریخ 1395/06/31 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- على 
سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه یا کدملى 368 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عبدالرسول 
سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى شــماره شناسنامه یا کدملى 19 نســبت به متوفى (فرزند) 3- محمد 
سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 97 نســبت به متوفى (فرزند) 4- حامد 
سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 1160089795 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- زهرا سلیمانى شــیخ آبادى فرزند عباسعلى به شماره شناســنامه یا کدملى 82 نسبت به متوفى (فرزند)
 6- طاهره سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى به شــماره شناسنامه یا کدملى 47 نسبت به متوفى (فرزند) 
7- فاطمه سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 5932 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- مریم سلیمانى شیخ آبادى فرزند عباسعلى به شماره شناســنامه یا کدملى 653 نسبت به متوفى (فرزند) 
9- عصمت ذبیحى شیخ آبادى فرزند یداله به شماره شناسنامه یا کدملى 24 نسبت به متوفى (فرزند)  اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 597 /95 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/930
حصر وراثت

حمید رضا فرهمند حســن آبادى فرزند عباس به شماره شناسنامه 788 و به شــرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1338  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
فرهمند حسن آبادى فرزند رضاقلى به شماره شناسنامه 29 به تاریخ 1393/11/29 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مریم فرهمند حسن آبادى فرزند عباس به 
شماره شناسنامه یا کدملى 20 نسبت به متوفى (فرزند) 2- زهرا فرهمند حسن آبادى فرزند عباس به شماره 
شناسنامه یا کدملى 36 نسبت به متوفى (فرزند) 3- مریم فرهمند حسن آبادى فرزند عباس به شماره شناسنامه 
یا کدملى 36 نسبت به متوفى (فرزند) 4- شهربانو فرهمند حسن آبادى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا 
کدملى 678 نسبت به متوفى (فرزند) 5- علیرضا فرهمند حســن آبادى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا 
کدملى 44 نسبت به متوفى (فرزند) 6- حمیدرضا فرهمند حسن آبادى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا 
کدملى 788 نسبت به متوفى (فرزند) 7- شوکت فرهمند حســن آبادى فرزند اله کرم به شماره شناسنامه یا 
کدملى 26 نسبت به متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/599 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/931 /9
فقدان سند مالکیت

شماره صادره 1395/18/301788 – 1395/09/03 نظر به اینکه آقاى فریبرز صفرى فرزند على یار به استناد 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان پالك 2018 فرعى از 647 اصلى واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 403 
دفتر 74 امالك این اداره ذیل شماره 7018 به نام وى ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره چاپى 373317 
الف/90 صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند خالصه معامله شماره 160414 مورخ 1390/10/18 دفتر اسناد 
رسمى 43 زرین شهر در رهن بانک ملى ایران شعبه زرین شهر قرار گرفته اما تا کنون فک رهن نگردیده است و 
معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت؛ مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک موصوف با وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از 
آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، المثناى سند مالکیت  را طبق مقررات صادر 

و به متقاضى  تسلیم خواهد کرد.م الف: 842 اداره ثبت اسناد و امالك لنجان /9/932
فقدان سند مالکیت

شماره صادره 1395/18/301792 – 1395/09/03 نظر به اینکه آقاى فریبرز صفرى فرزند على یار به استناد 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان پالك 2019 فرعى از 647 اصلى واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 400 
دفتر 74 امالك این اداره ذیل شماره 7017 به نام وى ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره چاپى 373318 
الف/90 صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند خالصه معامله شماره 160414 مورخ 1390/10/18 دفتر اسناد 
رسمى 43 زرین شهر در رهن بانک ملى ایران شعبه زرین شهر قرار گرفته اما تا کنون فک رهن نگردیده است 
و معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده اســت. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت؛ مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف با وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز 
پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت  المثناى سند مالکیت  

را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد.م الف: 841 اداره ثبت اسناد و امالك لنجان /9/933
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 452/94 اخطارشــونده: 1- على افشــارى فرزند هرمز 2- احمدرضا رمضان پور فرزند صفرعلى 
هر دو به نشــانی مجهول المکان محل حضور دادگاه دادگســترى شهرستان سمیرم شــعبه اول حقوقى 
وقت حضور 95/10/27 ســاعت 10 صبح علــت حضور در خصــوص دعوى آقاى محمدحســین نصر 
اصفهانى به طرفیت شــما مقرر میگردد در وقت مقرر فوق در شــعبه اول حقوقى دادگســترى شهرستان 
سمیرم حضور به عمل رســانید. م الف: 1399 شعبه سوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان سمیرم

 (مجتمع شماره یک)/9/934
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/300047- 95/8/27 ورثه عباس علینقى پور نجف آبادى به وکالت خانم فاطمه ایوبى 
نجف آبادى فرزند جعفر بموجب وکالتنامه شماره 54864 مورخ 1393/03/18 دفترخانه 42 نجف آباد بموجب 
درخواست وارده به شماره 951218641028765 مورخ 1395/06/09 و به استناد یکبرگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 392/1 واقع در قطعه هفت نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان کــه در صفحه 531 دفتر 31  امالك 
ذیل ثبت 3470 بنام عباس علینقى پور نجف آبادى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود 
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ (غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شــده) انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2793 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/9/950

ابالغ راي
کالسه پرونده: 534/95 ش 6 حقوقى دادنامه شــماره: 656- 1395/08/16 خواهان: محمود میرزایى به 
نشانى: اصفهان هشت بهشت شرقى ك 24 فرعى 3 پ 42،  خوانده: على نوروزى به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه. رأي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خواهان محمود میرزایى به طرفیت على 
نوروزى به خواسته محکومیت خوانده به خواسته مبلغ (5/400/000 ریال) به عنوان اصل خواسته به عالوه 
خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره هاى 439270 مورخ 94/03/20 
عهده بانک کشاورزى شعبه حنا سمیرم. قاضى شــورا با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و با 
عنایت به وجود چک مســتند دعوى در ید خواهان و امضا خواندگان در ذیل آن که از تعرض مصون مانده و 
توســط بانک مربوطه نیز گواهى گردیده و خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نشده 
دلیلى بر ما فى الذمه خود ارائه نداده اســت و با توجه به نظر اعضاى محترم شورا دعوى خواهان را مقرون به 
صحت تشخیص داده و با استناد مواد  313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 303 و 305 و 306 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/400/000 ریال بابت اصل خواسته و  مبلغ 977/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و  هم چنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نســبت به خواسته از تاریخ چک مذکور برمبناى میزان 
تغییر شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که محاسبه آن برعهده واحد 
اجراى احکام مدنى دادگسترى مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادر شده غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان شهرضا می باشد. م الف: 28713 نادرى فرد قاضى شعبه 6حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا/9/971
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به اریک بابومیان و رحمان کوش آفر- رشید سامریان دادخواستى به 
خواسته انتقال سند به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 977/95 
ش 4 ح ثبت و براى مورخ 95/10/27 ساعت 5 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 شد. م الف: 1418 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/988
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به بهمن مددى خواهان فرشید عالى وند دادخواستى با موضوع مطالبه 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 733/95 ش 9 ح ثبت و براى 
روز دوشنبه مورخ 95/10/27 ساعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1422 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/989
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- جمشید حسین پور 2- حســین حسین پور- بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگى علیرضا زمانى وکالت خانم مریم موثق دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 928/95 ش 4 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/10/27 
ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى 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 شد. م الف: 1421 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/9/990
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- یداله الهى یار و فرشاد مهدوى- بانک مهر اقتصاد نمایندگى علیرضا 
زمانى وکالت خانم مؤثق ســیچانى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 929/95 ش 4 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/10/27 ساعت 
4/45 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 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 شد. م الف: 1420 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/9/991
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ایمان پور قباد کیان آقاى فرشــاد سلحشورى دورکى دادخواستى به 
خواسته مطالبه پنجاه میلیون ریال به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به 
کالسه 1065/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 95/10/27 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، در غیر این صــورت وفق مقررات 
اقدام خواهد شــد. م الف: 1393 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/943

جذب ســپرده یکى از اقداماتى اســت که بانک ها براى 
تســهیالت دهى انجام مى دهند. در چند ســال  اخیر با 
کاهش نرخ ســود، رقابت به قدرى در بازار مالى اقتصاد 
ایران افزایش داشته که بانک ها به هر قیمتى مى خواهند 
ســپرده  گیرى کنند. بعد از کاهش نرخ سود این نگرانى 
وجود داشت که مردم سپرده هاى خود را از بانک ها بیرون 
آورده و به سایر بازارها مانند طال، سکه و ارز و حتى مسکن 
ببرند. این نگرانى بزرگ در اقتصاد ایران که به شدت بانک  
محور است هشدار دهنده است. در حال حاضر 95 درصد 
نقدینگى کل کشور در بانک ها قرار دارد که حجم زیادى 

از آن دارایى هاى منجمد بانک هاست. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزى حال نظام بانکى خوب 
نیســت. ولى ا... ســیف با تأکید بر اینکه نظام بانکى در 
وضعیت نامناســبى به ســر مى بــرد، گفته اســت که 
تنگناى مالى موجب تشــدید این وضعیت شــده و 45 
درصد دارایى هاى بانک ها منجمد اســت. نرخ سود باال 
و سپرده گیرى و فزونى تسهیالت دهى بر سپرده گذارى 
باعث شــده عملیات بانکدارى پیچیده تر از گذشته شود. 
جذب سپرده براى بانک ها به قدرى اهمیت پیدا کرده است 
که برخى بانک ها حساســیتى در برابر پول هاى واریزى 
کالن نشــان نمى دهند. از طرفى عمــل نکردن برخى 
بانک ها به مصوبه شــوراى پول و اعتبار درباره کاهش 

نرخ سود تسهیالت بانکى به 18 درصد مشکلى است که 
علت آن را مى توان در هزینه باالى جذب سپرده مردم در 
سال هاى گذشته جستجو کرد. با کاهش نرخ سود در سال  
گذشته ابتدا این نگرانى وجود داشت که مردم پول هاى 

خود را از نظام بانکى خارج و به سایر بازارها روانه کنند.
بیم خالى شدن نقدینگى بانک ها باعث شد بعضى از آنها 
به مصوبه شــوراى پول و اعتبار توجهى نداشته باشند و 
بیش از آن سود ســپرده بدهند و به تبع آن سود بیشترى 
براى تسهیالت دریافت کنند. با بررسى صورت هاى مالى 
بعضى بانک ها در این سال ها مى بینیم با کاهش نرخ سود، 
بسیارى از آنها زیانده شده و هزینه هاى زیادى را متحمل 
شده اند. به عنوان مثال بنابر صورت هاى مالى شش ماه 
یکى از بانک هاى خصوصى، وضعیت سود و زیان خالص 
این بانک از 420 میلیارد تومان سود خالص براى شش 
ماهه ســال 94 به بیش از دو هزار و 700 میلیارد تومان 
زیان در شش ماهه نخست امسال رسیده که در دهه هاى 
اخیر بى سابقه بوده است و نشان از بحرانى دارد که دیر یا 
زود بسیارى از بانک ها گرفتار آن مى شوند. شاید برخى از 
بانک ها بتوانند در ظاهر وضعیت مالى و پولى خود را خوب 
نشان دهند اما در باطن بیشتر بانک ها ورشکسته اند و در 
باتالق تنگناى مالى قرار دارند. به نظر مى رسد هزینه هاى 
هنگفتى که بانک ها براى جذب سپرده متحمل مى شوند، 
به نوعى چنگ انداختن به اطراف براى بیشتر فرو نرفتن 
در باتالق ورشکستگى است. به گفته کارشناسان سرعت 
عمل در کاهش نرخ سود نگران کننده است اما از طرفى 
وقتى خبرهایى به گوش مى رســد که برخى بانک ها با 
نرخ هاى بیش از 15 درصد ســپرده جذب مى کنند، این 
هشدار را مى دهد که بانک ها هنوز به این نتیجه نرسیده اند 

که جذب سپرده به هر قیمتى چه عواقب خطرناکى براى 
نظام بانکى دارد.

هشدار درباره ورشکستگى بانک ها
به گزارش ایســنا، با وجود آنکه ایران ایر نخستین 
مذاکرات خود را با شــرکت  هواپیماســاز اروپایى 
ایرباس آغاز کرد و در بهمن ماه ســال گذشــته در 
جریان ســفر دکتر روحانى به پاریس پیش قرارداد 
مربوط به آن را به امضا رســاند امــا در نهایت این 
شــرکت بوئینگ آمریکا بود که با گذشــت از تمام 
سدهاى سیاسى و اقتصادى توانست قرارداد نهایى 
خود براى فروش 80 هواپیما به ایــران را به امضا

 برساند.
به دنبال این مســئله به نظر مى رسد ایرباس با این 
خطر جدى مواجه شــده که بازار ایران را به رقیب 
ســنتى خود واگذار کند. از این رو این شــرکت که 
براى ماه هاى طوالنى مذاکرات خود را ادامه داده و 
نتوانسته به چند وعده ابتدایى براى آوردن هواپیما به 
ایران عمل کند، حاال به دنبال برداشتن گام نهایى 

خود است. 
طوالنى شــدن مراحل نهایى مذاکرات، ایرباس را 
یک گام مهم از بوئینگ عقــب انداخته و از این رو 
طبق اعالم یکــى از خبرگزارى هاى فرانســه، در 
روزى که قرارداد ایران ایر با بوئینگ به امضا رسیده، 
نمایندگان ایرباس نیز براى طى شدن مرحله نهایى 
مذاکرات به ایران آمدند. موضوعى که هرچند هنوز 
جزئیاتى از چگونگى مذاکرات آن منتشــر نشده اما 
طبق ادعاهاى صورت گرفتــه مى تواند ظرف چند 
روز آینده به نهایى شــدن قرارداد با ایرباس منجر

 شود.

آمریکایى ها موتور 
ایرباس  را روشن کردند

بیم خالى شدن 
نقدینگى بانک ها 
باعث شد بعضى 
از آنها به مصوبه 
شوراى پول و 
اعتبار توجهى 
نداشته باشند و 
بیش از آن سود 
سپرده بدهند و 
به تبع آن سود 
بیشترى براى 
تسهیالت دریافت 
کنند

,,
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راه گل زدن به پرسپولیس
پرسپولیس لیگ شانزدهم تا به حال چهار بار دروازه اش 
باز شد. یک گل از روى ضربه ایستگاهى و سه گل هم 
در جریان بازى. اما راه گل زدن به پرسپولیس چیست؟ 
با توپ هایى که در ایـن فصـل وارد دروازه تیم برانکو 
شد، به یک نتیجه سـاده مى رسیم. اسـتفاده از ضعف 

دفاع چپ.
محسن ربیع خواه یکى از خوش شانس ترین بازیکنان 
فعلى لیگ برتر است. بازیکنى که به دلیل تغییر پست 
محمد انصارى، حـاال دفاع چپ فیکس پرسـپولیس 
اسـت. ربیع خواه سعى مى کند بیشـتر در جریان بازى 
گم باشد و اشتباهاتش دیده نشود. ولى ضعف او، باعث 
نمى شود که حریف منطقه سمت او را جدى نگیرد و به 
گل نرسد. هر بار که پرسپولیس دروازه اش باز مى شود، 
رد پایى از ضعف ربیع خواه دیده مى شود. همانطور که 
هر سـه گل خورده این تیم (در جریان بازى) از سمت 

چپ دفاعى زده شد.

شهباززاده به قطر مى رود؟
سـجاد شـهباززاده در اولیـن فصـل حضـورش در 
سـوپر لیگ ترکیـه شـرایط جالبـى نـدارد و در حالى 
که این رقابـت ها بـه پایان نیـم فصل نخسـت خود 
نزدیک مى شـود تنهـا 57 دقیقـه حضـور در ترکیب 
آالنیا اسـپور را تجربه کرده اسـت. در باقى دقایق نیز 
حتى به نـدرت فرصـت حضـور روى نیمکت تیمش 
را بـه دسـت آورده و اغلـب سکونشـین بـوده اسـت.

در همین ارتباط پیش از این گفته مى شد با توجه مبلغ 
قرارداد سنگین (800 هزار یورو) سجاد با آالنیا اسپور، 
فسـخ قرارداد او و بازگرداندنش به لیگ ایران سـخت 
و دور از انتظـار خواهد بود اما شـاید شـهباززاده بتواند 
براى به دست آوردن فرصت دوباره حضور در میدان، 
سوپرلیگ ترکیه را به مقصد لیگ ستارگان قطر ترك 
کند، به خصوص اینکه «تولگاهان تولگا» مدیر برنامه 
سـجاد، ایجنت «بولنـت اویگون» سـرمربى ترك ام 
صالل هم بوده و به همین دلیـل از این تیم قطرى به 

عنوان مقصد بعدى سجاد نام برده مى شد.

محرومیت خداداد
خـداداد عزیزى بـه دلیـل اعتراض هایش نسـبت به 
داورى، دو جلسـه محروم شـده اسـت. على عباسـى 
مدیرعامل باشـگاه سـیاه جامگان در این بـاره گفت:  
خداداد عزیزى به دلیل اعتراضاتش نسـبت به داورى 
تیم سـیاه جامگان در دیـدار مقابل پیکان تهـران، دو 
جلسـه از همراهى این تیـم محروم خواهد بـود. به ما 
گفته اند که خداداد دو جلسـه از همراهـى تیم محروم 
شده است. بنابراین خداداد در دیدار مقابل ماشین سازى 
در مشهد و پرسپولیس در تهران نمى تواند روى نیمکت 

تیم بنشیند. 

 حاج صفى مشکلى ندارد
پزشـک تیـم فوتبـال سـپاهان گفـت: خوشـبختانه 
حاج صفى به همراه ما به تبریز آمده و مشـکل خاصى 

براى دیدار با تراکتورسازى ندارد.
محمدجعفـر ر شـادى در گفتگویـى در مـورد آخرین 
وضعیت احسـان حـاج صفى اظهار داشـت: روز سـه 
شـنبه و در هنـگام تمرین ضربـه اى به پاى احسـان 
خورد و بـه دلیل اینکـه تمرین تیـم رو به پایـان بود، 
لزومى نداشـت حـاج صفى بـه ادامه تمرین بپـردازد.

وى ادامـه داد: خوشـبختانه ایـن بازیکـن، سـالم 
اسـت و االن نیـز بـه همـراه مـا بـه تبریـز آمـده و 
مشـکل خاصى براى دیـدار بـا تراکتورسـازى ندارد.

پزشـک تیم فوتبال سـپاهان در مـورد وضعیت دیگر 
بازیکنان این تیم گفت: طالب ریکانى و شجاع خلیل 
زاده که در بازى قبلى مقابل صبا مصدوم شده بودند هم 

مشکلى ندارند.

بارسلونا حریف ذوب آهن را برد
در یک دیدار دوستانه، دو تیم بارسلونا و االهلى عربستان 
در ورزشـگاه ثانى بن جاسـم الغرافه قطر به مصاف هم 

رفتند.
در این دیدار پرگل بارسـلونا موفق شد با نتیجه 
پرگل 5 بر 3 حریف عربستانى خود را شکست 

دهد .

تایم اوت

با حل نشدن مشکالت سیاسى میان ایران و عربستان، 
امسال هم بازى هایى که قرار اســت میان نمایندگان 
این دو کشــور در لیگ قهرمانان آســیا برگزار شود به 
کشورهاى ثالث منتقل خواهد شد. شــاید در نگاه اول 
این اتفاق زیاد هم مشکل ساز به نظر نرسد اما از تبعات 
اجرایى شدن چنین تصمیمى، این است که دو نماینده 
ایران یعنى پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان، در دور رفت 
لیگ قهرمانان آسیاى امسال، میزبانى را در زمین خود 

تجربه نخواهند کرد. 
ذوب آهــن در بازى اول خــود میهمان العیــن امارات 
اســت. در دومین بازى باید در کشورى ثالث از االهلى 

عربســتان میزبانى کند و در ســومین بــازى میهمان 
تیم چهارم گروه خواهد بود. به ایــن ترتیب ذوب آهن 
اولین میزبانى در زمین خــود را در چهارمین هفته لیگ 
قهرمانان آســیا تجربه خواهد کرد. این مشــکل براى 
پرسپولیس هم وجود دارد. شاگردان برانکو در هفته اول 
باید در کشورى دیگر از الهالل عربستان میزبانى کنند و 
سپس در دو بازى پیاپى در زمین حریفان به مصاف تیم 
چهارم گروه و الریان قطر بروند. بــه این ترتیب اولین 
بازى پرسپولیس در ورزشگاه آزادى در اولین هفته دور 
برگشت مرحله گروهى مقابل الریان قطر برگزار خواهد 

شد. 

سرمربى سپاهان با گرفتن نظر موافق مسئوالن باشگاه 
براى جذب ستاره تراکتورســازى در تبریز با او مذاکره 

مى کند. 
عبدا... ویســى خواهان جذب ســروش رفیعى شــد. 
البته این باشــگاه پیش از این هم مدعــى جذب این 
بازیکن بود ولى این بار ویســى از رفاقتش با ســروش 
استفاده مى کند تا او را براى پیوستن به سپاهان راضى 

کند.
این در حالى اســت که این بازیکن مدعى اســت قصد 
لژیونر شــدن داشــته و تصمیم اولش ادامه فوتبال در 
خارج از ایران است. آن هم در حالى که برخى منابع غیر 

رسمى مدعى شدند او اصًال پیشنهادى ندارد و یا حداقل 
پیشنهاد قابل توجهى براى بازى در خارج از کشور ندارد.
پیشــنهادات وسوســه کننــده ســرخابى هــاى 
تهرانــى بــه ایــن بازیکــن، او را شــدیداً بــه فکر 
فرو بــرده اســت تــا بهتریــن پیشــنهاد را انتخاب

 کند.
با این حال ویسى نیز دســت به کار شده و در شرایطى 
که مســئوالن ســپاهان را براى جذب رفیعى مجاب 
کرده مــى خواهــد از رفاقــت دیرینه اى هــم که با 
ایــن بازیکن دارد اســتفاده کنــد و او را بــه اصفهان

 بکشاند.

تالش ویسى 
براى جذب بمب لیگ!  

   دور رفت 
بدون میزبانى

  هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال روزهاى پنج شــنبه و جمعه برگزار مى شود. 
سپاهان در این هفته از رقابت ها مهمان تراکتورسازى تبریز است و ذوب آهن هم 

در ورزشگاه فوالدشهر پذیراى پرسپولیس تهران خواهد بود.
دیدارهاى این هفته که مى تواند جذابیت هاى خاص خود را داشته باشد را با هم 

مرور مى کنیم:

گسترش فوالد - استقالل خوزستان
جایگاه دو تیم در جدول نشان مى دهد که آنها براى کسب 3 امتیاز و فرار از منطقه 
خطر تالش مى کنند. گسترش فوالد به لحاظ کسب نتیجه نوسان زیادى داشته 
و براى اینکه اندوخته اى براى نیم فصل دوم داشته باشد، تالش مى کند 3 امتیاز 
بازى خانگى را کســب کند. حریف گســترش فوالد روزهاى خوبى را سپرى 

نمى کند. 
گسترش فوالد با 14 امتیاز در رده دوازدهم و استقالل خوزستان با 15 امتیاز در 

جایگاه دهم قرار گرفته اند.

سایپا - پیکان
هر دو تیم با توجه پیروزى هفته گذشته شــان روحیه خوبى دارند اما شاگردان 
حسین فرکى از روحیه به مراتب باالترى برخوردارند. سایپا که مدت ها روى نوار 
ناکامى بود، پس از استعفاى حسین فرکى و البته پذیرفته نشدن استعفایش توسط 
باشگاه سایپا، موفق شد صنعت نفت آبادان را در زمینشان شکست داده تا با اعتماد 
به نفس بیشترى به ادامه مسابقات بیاندیشد. فرکى به طور حتم این موضوع را 
به شاگردانش گوشــزد خواهد کرد که اگر باز هم اشتباه کنند، نتایج بازى هاى 

قبلى تکرار و تیم دوباره وارد بحران خواهد شــد. در سوى دیگر، شاگردان 
مجید جاللى خوب مى دانند در جایگاهى هستند که اگر مقابل سایپا به 

برترى رســیده و تیم هاى باالیى جدول لغزش داشته باشند، تا رتبه 
سوم باال مى آیند.

ســایپا با 12 امتیاز رتبه ســیزدهم را دارد و پیکانى ها که 19 امتیاز 
گرفته اند، در جایگاه ششم ایستاده اند.

صباى قم - نفت تهران
شاگردان على دایى دو هفته اى است که نتایج خوبى نمى گیرند اما 

با 20 امتیازى که کســب کرده اند در رتبه چهارم ایستاده اند. با وجود 
این، دایى خوب مى داند در جایى قرار دارد که پیروزى مى تواند تیمش را 

مانند مدعى جلوه داده و شکست آنها را به رتبه هاى میانى جدول بفرستد. 
او مقابل تیمى قرار مى گیرد که سال گذشــته هدایت آن را برعهده داشت 

و شناخت خوبى از برخى از شــاگردان فصل گذشته خود دارد. هر چقدر نفتى  ها 
جایگاه خوبى در جدول دارند، صبا حال و روز خوبى ندارد. آنها هفته هاى اخیر را با 
شکست هاى متوالى پشت سر گذاشته و با 9 امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته اند. 
صمد مرفاوى، چاره اى ندارد جز اینکه دو دیدار باقیمانده تا نیم فصل را با برترى 

پشت سر بگذارد.

استقالل - پدیده خراسان
استقالل غم زده از شکست مقابل تراکتورسازى در حالى مقابل پدیده قرار مى گیرد 
که تنها پیروزى در این دیدار مى تواند تا حدى هواداران استقالل را راضى نگه دارد. 
پس از شکست استقالل مقابل تراکتورسازى، انواع و اقسام حواشى در این تیم 
به وجود آمد، درگیرى هاى لفظى علیرضا منصوریان و حسن زمانى عضو هیئت 
مدیره، بحث ماندن یا رفتن سرمربى اســتقالل، شایعه قهر مهدى رحمتى و ... 

مسائلى بود که در این هفته مطرح شد.
رضا افتخارى مدیرعامل باشگاه تمام قد از سرمربى تیمش حمایت کرد تا تمرین 
روز سه شنبه استقالل با نشــاط تر از روزهاى گذشته برگزار شود. منصوریان به 

قرار گرفته است. اگر او نتواند به برترى برسد، خوبى مى داند در چه موقعیتى 
دیگر شعار «داش على منصوریان» شاید در روزهاى آینده 

جــوان اســتقالل کــه جمله را نشنود. سرمربى 
مدتى است سوژه برخى ها شده «فرشــینگ» او 
ندارد که خودش را هم فرشینگ اســت، چاره اى 

در یکى از بازى هاى تیمش که کند. منصوریان 
نتیجه نگرفته بود، خستگى بدنى 

بازیکنانش را عامل این موضوع دانست و بارها از اصطالح «فرشینگ» و «فضاى 
فرشینگ» براى توضیح این موضوع استفاده کرد و گفت: «همه تیم هایى که 
من داشته ام در هفته هاى دوران ابتدایى بدنسازى سنگین داشته اند. بخاطر نوع 
بدنسازى بدن بازیکنان سنگین بود و هنوز به فضاى فرشینگ نرسیده  ایم.»  شاید 
منصوریان امروز به این نتیجه رسیده باشد که خودش نیاز به فرشینگ یا همان 

رفرشینگ داشته باشد.
استقاللى ها با 18 امتیاز در جایگاه هفتم و پدیده 15 امتیازى هم در رده یازدهم 

قرار گرفته اند.

تراکتورسازى - سپاهان
هر دو تیم با روحیه باال به مصاف هم خواهند رفت. تراکتورســازى سرمست از 
شکست استقالل در آزادى به دنبال این است که در دیدار خانگى 3 امتیاز را بگیرد 
و منتظر لغزش پرسپولیس باشد. مشکل فنى تیم امیر قلعه نویى در قلب دفاعى 
است و چه بسا اگر اســتقاللى ها متوجه ضعف خط دفاعى این تیم مى شدند، به 
راحتى به قلب دفاعى تراکتورسازى نفوذ مى کردند. قلعه نویى که پس از مصدومیت 
محسن بنگر، ترکیب دفاعى تیمش را تغییر داده، مى داند که مدافعان تراکتورسازى 
اشتباهات فردى زیادى دارند و اگر این ضعف را برطرف نکند، شاید براى رسیدن به 

بماند. دیگر مشــکل عنوان قهرمانى عقب 

پا به سن گذاشته این تیم تراکتورسازى، بازیکنان 
از جمله ادینیو و کرار جاسم هستند که در بازى با استقالل نمایش خوبى نداشتند و 
سرمربى تراکتورسازى باید فکرى به حال آنها کند. تراکتورسازى با 27 امتیاز در 

تعقیب پرسپولیس صدرنشین است.
در سوى دیگر، شاگردان عبدا... ویسى هفته گذشته با چهار گل صبا را شکست 
دادند تا بلکه ناکامى  هفته هاى گذشته را جبران کنند. البته آنها تیمى را شکست 
دادند که به سایر تیم ها هم «نه» نگفته بود و براى اینکه خوشحالى شان تنها یک 
هفته اى نباشد، باید پیروزى هاى مهمشــان را شروع کنند و چه دیدارى بهتر از 

بازى با تراکتورسازى. شاگردان ویسى با 18 امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارند.
 جذابیت این دیدار وقتى بیشــتر مى شــود کــه تقابل آنها درســت هنگامى 
اتفــاق بیافتد که یک طرف مســابقه در ســوداى قهرمانى نیم فصل باشــد.

تنها دو هفته مانده به پایان دور رفت لیگ شــانزدهم، تراکتورسازِى رده دومى 
تنها تیمى است که مى تواند قهرمانى احتمالى پرسپولیِس صدرنشین در پایان 
نیم فصل اول را به خطر بیاندازد. در چنین شــرایطى کســب حداکثر امتیازات 
از آخرین دیدار خانگــى دور رفت اهمیت زیــادى براى نماینــده تبریز دارد،  
ارتش زرد اصفهــان اما قطعاً به راحتى راضى نخواهد شــد تــا همه امتیازات 

ر  ا د ى ر ز ا ـ ـ تبریز بگذارد و دســت خالى به نصف جهان بازگردد.ب
طور معمول حسنه سپاهان و تراکتورسازى  که روابط به 

قبًال از سوى همگان به عنوان باشگاه هاى متحد نام برده مى شد، بخاطر اتفاقات 
آخرین روز لیگ چهاردهم که منجر به قهرمانى تیم اصفهانى شد و جنجال هاى 
پس از آن، در مقطعى بسیار شــکرآب بود. پس از آن و در پى افول باورنکردنى 
سپاهان در فصل گذشته، از میزان تنش بین دو تیم به تدریج کم شد اما این به 
آن معنى نیست که دیدار آنها حساسیتى نداشــته باشد به ویژه که نه قرمزهاى 
تبریزى دوست دارند از کورس صدرنشــینى و قهرمانى نیم فصل عقب بمانند 
و نه زردهاى اصفهان تمایل دارند تا با قبول یک باخت دیگر دوباره شــرایطى 

شبه بحرانى پیدا کنند.

سیاه جامگان - ماشین سازى تبریز
مصاف این دو تیم را باید دیدار تیم هاى بحران زده نامید. سیاه جامگان دو هفته 
است که شکست خورده و تا رده چهاردهم جدول ســقوط کرده  است. برادران 
عباسى که مالکیت باشگاه را برعهده دارند، خیلى امیدوار بودند با حضور خداداد 
عزیزى تیمشان روند مثبتى در پیش بگیرد اما مدیرفنى سیاه جامگان که به نوعى 
همه کاره تیم است، بیشتر درگیر اعتراض به داور و اظهارات تندش است. با وجود 
این، ســیاه جامگان باید از فرصت دیدار خانگى استفاده کرده و کمى خودش را 
باال بکشد. آنها با تیمى بازى دارند که هفته هاست روى نوار شکست قرار داشته 
و حتى استعفاى رسول خطیبى هم شوکى به این تیم نداد. مدیران این باشگاه 
اکنون فرهاد کاظمى را به عنوان سرمربى انتخاب کرده اند تا بلکه با اتکا به تجربه 
او بتوانند خودشان را از انتهاى جدول بیرون بکشــند. کاظمى در اولین بازى با 

ماشین سازى باید این تیم را به مصاف تیم سابقش بفرستد.

فوالد خوزستان - صنعت نفت آبادان
نبرد تیم هاى جنوبى را باید از دو نگاه متفاوت دید. آبادانى ها هر چقدر در 
داخل خانه نتیجه نگرفته اند، بیرون از خانه پیروزى هایى کسب کرده اند 
که کمى دور از ذهن بود. شاید نادر دست نشان با این تفکر تیمش را 
راهى مسابقه کند اما خوب مى داند اعتراض هاى هواداران به او در 
صورت ادامه ناکامى، بیشتر و بیشتر خواهد شــد. در سوى دیگر، 
فوالدى ها با اولین تجربه ســرمربیگرى نعیم ســعداوى روزهاى 
خوبى را سپرى مى کنند. نتایج فوالد آنقدر خوب بوده که با 19 امتیاز 
خودشان را به رده پنجم رسانده  و چه بسا ممکن است با برد مقابل 

نفت آبادان خودشان را به رده چهارم هم برساند.

ذوب آهن - پرسپولیس
شاگردان مجتبى حسینى پس از شکست در هفته نهم، چهار برد پیاپى کسب 
کردند تا عالوه بر رسیدن به جایگاه سوم جدول خودشان را به عنوان یک تیم 
مدعى نشان بدهند. شاید کمتر کسى تصور مى کرد پس از کنار گذاشتن یحیى 
گل محمدى، ذوب آهن بتواند نتیجه بگیرد اما حسینى با بردهاى متوالى ذوب آهن 
را در مسیر قهرمانى قرار داد. آنها این هفته در برابر پرسپولیس شانس بزرگى پیدا 
کرده اندکه با برد مقابل صدرنشین لیگ، فاصله امتیازى خود را با سرخ پوشان 
کاهش دهند. بنابراین حسینى به شــاگردانش این موضوع را خواهد گفت که 
فرصت طالیى براى ذوب آهن روز جمعه است، جایى که مى توانند خودشان را 
به عرش برسانند یا اینکه امیدهایشان کمرنگ شود. از طرف دیگر، ارتش سرخ 
با فرماندهى برانکو ایوانکوویچ پس از برد شیرین هفته گذشته مقابل پدیده در 
ثانیه هاى آخر بازى، با روحیه اى مضاعف به مصاف ذوب آهن خواهد رفت. آنها 

قصد ندارند صدرنشینى خود را از دست داده و به تراکتورسازى تعارف کنند.  
 از آنجا که همزمان با دمیده شدن در سوت پایان این بازى پرونده رقابت هاى هفته 
چهاردهم لیگ برتر هم بسته مى شود، نتیجه اى که جمعه شب روى اسکوربرد 
ورزشگاه فوالدشهر نقش مى بندد احتماًال بسیار مهم و معنادار خواهد بود و ممکن 
است تا حدود زیادى روایتگر داستان قهرمانى لیگ شانزدهم در پایان دور رفت 
باشد زیرا از یک طرف در پى اتمام این بازى تنها یک هفته دیگر از نیم فصل اول 
باقى مى ماند و از سوى دیگر پیش از آن نتیجه بازى تراکتورسازى و سپاهان در 

تبریز هم مشخص شده است.
باید دید سبزپوشان اصفهانى به روند پیروزى هاى متوالى خود برابر صدرنشین 
لیگ هم ادامه مى دهند و از این طریق نقش ُپررنگى در تعیین معادالت باالى 
جدول ایفا خواهند نمود یا برعکس با تقدیم امتیازات این بازى خانگى به حریف 

راه را براى قهرمانى سرخ هاى تهران در نیم فصل هموار خواهند کرد.

 نگاهى به دیدارهاى هفته چهاردهم لیگ برتر

اصفهانى ها قهرمان نیم فصل را تعیین مى کنند؟

برنامه 
کامل دیدارهاى هفته 

چهاردهم
پنج شنبه25 آذر 95

استقالل تهران-پدیده خراسان، ورزشگاه آزادى تهران، ساعت: 16:20
سایپا تهران- پیکان تهران، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت: 15:00

صباى قم- نفت تهران، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم، ساعت: 15:15
گسترش فوالد تبریز- استقالل خوزستان، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز، ساعت: 14:30

جمعه 26 آذر 95
ذوب آهن اصفهان-پرسپولیس، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت: 17:20

تراکتورسازى تبریز-فوالد مبارکه سپاهان، ورزشگاه  اختصاصى تراکتور سازى، ساعت:14:00
سیاه جامگان مشهد- ماشین سازى تبریز، ورزشگاه ثامن مشهد، 

ساعت: 14:30
فوالد خوزستان- صنعت نفت آبادان، ورزشگاه غدیر اهواز، 

ساعت: 15:30

صداى هواداران

  دوئل جامداران 
و بى جام ها!

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

info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هــواداران فوتبــال بــه ویــژه دوســتداران 
ســپاهان و ذوب آهــن در صفحــات مجازى 

دارد.
 

■ من نمى دانم چرا بعضى ســایت هاى خبرى 
منتظرند تا یک خبر بد و دلهره آور را براى هواداران 
مخابره کنند. حاج صفى در تمرین ســپاهان چند 
دقیقــه زودتر بــه رختکن رفــت، آن وقت همه 
سایت ها این خبر را مخابره کردند که حاج صفى 
مصدوم است و حضورش در دیدار با تراکتورسازى 

در هاله اى از ابهام قرار دارد! 

■ خیلى دلــم مى خواهــد که پرســپولیس در 
دیدار با ذوب آهن زمینگیر شود و حسابى حالش 
جا بیاید. البته خیلى هم دوست ندارم تراکتورسازى 
قهرمان شــود. امیدوارم ذوب آهن یا ســپاهان 
بیایند و اجازه ندهند ایــن دو تیم جام را از آن خود 

نماید.

■ امیدوارم هواداران فوتبال اصفهان در دیدار با 
پرسپولیس به ورزشــگاه فوالدشهر بیایند. حتى 
آنهایى که ذوب آهنى نیستند. سپاهانى ها در کنار 
همه اختالفاتى که با ذوب آهن دارند بهتر است در 
این دیدار به فوالدشهر بیایند تا پرسپولیس نتواند 

پیروز میدان باشد.

■ آقاى آذرى! یادت باشد! چه سکوهاى هواداران 
ذوب آهن پر شود و چه نشود نباید بیش از 10 در 
صد به هواداران پرسپولیسى سهمیه بدهید. اینکه 
ما مهمان نوازى مى کنیــم و اینجور حرف ها در 
فوتبال حرفه اى هیچ معنایى ندارد و فقط  معناى 
خود شیرینى براى هواداران رقیب را مى دهد. 10 

درصد و الغیر! 

■ خدا وکیلى کانون هــواداران ذوب آهن یک 
برنامه ریزى همه جانبه داشته باشد که سکوهاى 
متعلق بــه این تیم در فــوالد شــهر در دیدار با 
پرسپولیس پر شود. فوالدشــهر گنجایش کمى 
دارد و اینکه نتوانیم همین ورزشگاه کوچک را پر 

کنیم خیلى زشت است.

■ االهلى عربســتان که همگروه  ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آسیاست براى یک دیدار تدارکاتى 
با بارسلونا اسپانیا بازى مى کند آن وقت ذوب آهن 
هم اوج دیدارهاى تدارکاتــى اش دیدار با گیتى 
پسند یا امیدهاى خودش است! واقعًا که محشره! 
با این شرایط عمراً ایرانى ها تا سالیان سال به  جام 

باشگاهى آسیا دست پیدا کنند.

■ دیدار سپاهان- تراکتورسازى بهترین فرصت 
براى عبدا... ویسى است تا قدرت سپاهان جوان 
و ســاخته و پرداخته خود را بر امیــر قلعه نوعى و 
تیم پر مهره تراکتــور دیکته کند. ویســى باید 
نشــان دهد که بى جهت بهتریــن مربى فصل 
گذشته لیگ نشــده و در مصاف با پر افتخارترین 
مربى لیگ برتر باید توانمندى هاى خود را نشان 
دهد. دیدار ســپاهان در تبریــز از آن دیدارهایى 
اســت که موفقیــت در آن مى توانــد اعتماد 

هواداران بــه کادر فنى فعلــى را مضاعف 
نماید تا در سایر دیدارها خویشتندارى 

بیشــترى را از خــود نشــان 
دهنــد. بــه امید پیــروزى 

و  رافتخارتریــن  پ
جامدارترین تیم لیگ 
برتر بر تیــم پر ادعایى 

که هنوز یک کاپ لیــگ برتر هم در 
کارنامه ندارد! 

دیگرشعار «داش على منصوریان»شاید در روزهاى آینده 
جــوان اســتقالل کــه جمله را نشنود. سرمربى
مدتى است سوژه برخى ها شده «فرشــینگ» او 
ندارد که خودش را هم فرشینگ اســت، چاره اى 

در یکى از بازى هاى تیمش که کند. منصوریان 
نتیجه نگرفته بود، خستگى بدنى 

تنها تیمى است که مى تواند قهرمانى احتمالى پرسپولیِس صدرنشین در پایان 
نیم فصل اول را به خطر بیاندازد. در چنین شــرایطى کســب حداکثر امتیازات 
از آخرین دیدار خانگــى دور رفت اهمیت زیــادى براى نماینــده تبریز دارد،  
نخواهد شــد تــا همه امتیازات راض راحت ارتش زرد اصفهــان اما قطعاً به

ر  ا د ى ر ز ا ـ ـ ب
روابط به 

ى ش ى
ى خودش است! واقعًا که محشره! 
مراً ایرانى ها تا سالیان سال به  جام 

ست پیدا کنند.

تراکتورسازى بهترین فرصت  ن-
است تا قدرت سپاهان جوان  سى
داخته خود را بر امیــر قلعه نوعى و 
کتــور دیکته کند. ویســى باید 
ه بى جهت بهتریــن مربىفصل

ــده و در مصاف با پر افتخارترین 
 باید توانمندى هاى خود را نشان 
پاهان در تبریــز از آن دیدارهایى 
قیــت در آن مى توانــد اعتماد 

فنى فعلــى را مضاعف  کادر
 دیدارها خویشتندارى

ز خــود نشــان
ید پیــروزى

و ون ون ونننننننن ونن ون ــــریــننن تخارت
لیگ  م
 ادعایى 

پ لیــگ برتر هم در 

وضعیت احسـ
شـنبه و در هن
خورد و بـه دل

لزومى نداشـت
وى ادامـه د
اسـت و االن
مشـکل خاص
پزشـک تیمف
بازیکنان این

زاده که در بازى
مشکلى ندارند

بارسلون
در یک دیدار د
ث در ورزشـگاه

رفتند.
در این

پرگل
ده

لیگهم ادامه مىدهند و از این طریق نقش پررنگى در تعیینمعادالت باالى
جدول ایفا خواهند نمود یا برعکس با تقدیم امتیازات این بازى خانگى به حریف 

راه را براى قهرمانى سرخ هاى تهران در نیم فصل هموار خواهند کرد.

ن اما قطعا به راحتى راضى نخواهد شــد تــا همه امتیازات
تبریز بگذارد و دســت خالى به نصف جهان بازگردد.

طور معمول حسنه سپاهان و تراکتورسازى  که 



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

پرهیــزگار در ســختى هــا آرام و در ناگــوارى هــا بردبــار و در 
خوشى ها سپاسگزار است. به آنکه دشمن دارد ستم نکند و نسبت به آن 
که دوست دارد به گناه آلوده نشود. پیش از آنکه بر ضد او گواهى دهند 
به حق اعتراف مى کند و آنچه را به او سپرده اند ضایع نمى سازد و آنچه 

موال على (ع)را به او تذکر دادند فراموش نمى کند.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زرین شهرروابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شاهین شهر

 مژده که میالد شه خاتم است مژده که میالد شه خاتم است
عید سعید نبى اکرم استعید سعید نبى اکرم است

مژده که مسرورى عالم رسیدمژده که مسرورى عالم رسید
خرمى عالم و آدم رسید . . .خرمى عالم و آدم رسید . . .

 هفــده ربیــع االول، ســالروز طلــوع  هفــده ربیــع االول، ســالروز طلــوع 
خورشید خورشید پرفروغ آســمان علم الهى و پرفروغ آســمان علم الهى و 
برگیرنــده نقاب از چهــره حقایق، برگیرنــده نقاب از چهــره حقایق، امام امام 
جعفــر صــادق علیه الســالم بــر همه جعفــر صــادق علیه الســالم بــر همه 

مسلمانان عالم مبارك مسلمانان عالم مبارك باد!باد!
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حراج حضورىحراج حضورى توجهتوجه

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه بشرح ذیل
 را از طریق حراج حضورى بفروش رساند: 

ند.  ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  با رم  ران  یدا

1) تعداد 2700 دستگاه موتورسیکلت اوراقى و قابل شماره گذارى 

محل بازدید وسایط نقلیه
اصفهان : فلکه دانشگاه- جاده تهران- تقاطع سوم- سمت چپ- جنب بازار بزرگ آهن و فوالد- پارکینگ امیر 

اصفهان: جاده شیراز- نرسیده به بهارستان- سمت چپ- پارکینگ تمرکزى جنوب 

شهرضا: کمربندى شهرضا- پارکینگ مهر 

زمان بازدید:  یکشنبه مورخ 95/09/28  از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: دوشنبه مورخ 95/09/29 ساعت 9 الى 13 

تلفن تماس: 43- 031-36283540  

محل برگزارى حراج: 
اصفهان: پل خواجو- خیابان چهارباغ خواجو- خیابان فلسطین- مجموعه بهار  

1- نام و نشانى مناقصه گزار: اداره کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
به نشانى: اصفهان خ توحید نبش خیابان شهید موحدى نیا (قزلباش) پالك 2

2- موضوع مناقصه: نگهدارى نهاده هاى دامى به ظرفیت 40/000 (چهل هزار) تن
3- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شماره: 2173980201003 بانک ملى شعبه مرکزى اصفهان و 
یا ضمانت نامه بانکى به نام مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و با اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانکها 

و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: (1/920/000/000 ریال) یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال به نام اداره کل پشتیبانى امور دام 

استان اصفهان
5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى: 

1-5 -مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 95/10/1 مى باشد. 
2-5 -مهلت برگشت پاکت  ها تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/11 مى باشد. 

3-5 -جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز یکشنبه 95/10/12 واقع در نشانى مناقصه گزار مى باشد. 
6- خرید اســناد: مناقصه گران مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) (غیرقابل اســترداد) به شماره حساب 
2163980202009 (قابل واریز در کلیه شــعب بانک کشاورزى) در زمان مهلت خرید اســناد (ردیف 1-5 آگهى) به آدرس اینترنتى
www.iranslal.com مراجعه و اسناد مناقصه را از قسمت مناقصه ها (سال 1395) دریافت و سپس با در دست داشتن اصل معرفى نامه 

و اصل فیش واریزى در مهلت خرید اسناد، جهت دریافت پاکت هاى مناقصه و ثبت مشخصات به نشانى مناقصه گزار مراجعه فرمایند. 
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى شماره آگهى مناقصه عمومى شماره 5757//9595

بت
نو

ول
 ا

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2706/ش مورخ 95/7/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از اراضى 
تجارى واقع در سطح شهر شاهین شهر و بر اساس تقویم کارشناس رسمى 

دادگسترى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/11 به دبیرخانه شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى تجدید مزایده عمومى آگهى تجدید مزایده عمومى 
(نوبت  دوم)(نوبت  دوم)

اپ 
چ

دوم
 

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر حسین امیرى- شهردار شاهین شهر 

  شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شــماره 627 مورخ 95/9/20 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمینى به مساحت 3000 مترمربع متعلق به شهردارى 
واقع در بلوار جانبازان ضلع شرقى جایگاه سوخت CNG با کاربرى تجارى- خدماتى 
(تاالر) را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند، لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 95/10/8 به شهردارى مراجعه نمایند. 

بت             آگهى مزایده             آگهى مزایده
نو

ول
 ا

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  جواد جمالى- شهردار زرین شهر  



آگهىآگهى 2828پنج شنبه  25 آذر ماه 0909

مزایده
شماره آگهى: 139503902004000231 شماره پرونده: 139404002004000045 آگهى مزایده پرونده 
شماره بایگانى: 9400115 ششدانگ یکباخانه پالك 114/243 (دویســت و چهل و سه فرعى از یکصد و 
چهارده اصلى) واقع در قریه منشیان بخش 20 ثبت اصفهان به مساحت 160/18 متر مربع واقع در بخش 20 
اصفهان به آدرس: اصفهان، روستاى منشیان، خیابان معراج، نبش کوچه شهید ردانى پور که سند مالکیت 
آن در صفحه 158 دفتر 49 امالك ملکى آقاى رمضان درى کفرانى فرزند مسیب ثبت و صادر شده است و 
طبق نامه 1394/43/48800 – 94/03/17 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد 
شماًال: بطول 19/7 متر دیوار پالك 825 فرعى شرقاً: بطول 8/10 متر درب و دیواریست به گذر جنوبا: بطول 
19/7 متر درب و دیواریســت به گذر غربا: بطول 8/70 متر دیوار بدیوار پالك 245 حقوق ارتفاق ى ندارد که 
طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یکباب منزل مسکونى به مساحت عرصه 160/18 متر مربع بوده که 
طبق نامه شماره 11/109-90/3/4 دهیارى منشیان مقدار 24 متر مربع آن در تعریض گذر واقع گردیده و 
مساحت باقیمانده عرصه بعد از عقب نشینى 136/18 متر مربع مى باشد. ملک از شرق و جنوب به گذر و دو 
ضلع دیگر به پالك هاى مجاور و اعیانى ملک در یک طبقه جمعا بمساحت 110 متر مربع از دیوارهاى آجرى 
و سقف تیرچه بلوك، نماى داخلى حیاط از سنگ و نماى بیرونى آجر زبره که قسمتى از آن سنگ شده، پوشش 
دیوارهاى داخلى گچ و رنگ، درب هاى داخلى چوبى، درب هاى خارجى فلزى، کف فرش موزائیک، کابینت 
آشپزخانه فلزى داراى انشعابات آب، برق گاز طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد. طبق سند رهنى شماره 
113836 – 90/06/19 دفتر اسناد رسمى شماره 4 اصفهان در رهن بانک کشاورزى شعبه اصفهان واقع مى 
باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 95/10/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 640/000/000 
ریال (ششصد و چهل میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوطه به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 95/9/25 درج و منتشر مى گردد در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده: مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى ثبت اصفهان، به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسائى معتبر الزامیست ضمنا برنده مزایده مابقى خرید را تا پایان  وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 

در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف:26543 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/108
مزایده

شماره نامه: 9510113742200707 شماره پرونده: 9209980229101165 شماره بایگانى شعبه: 940341  
نظر به اینکه در پرونده کالســه 940341  این اجرا در خصوص نیابت ارسالى از شــعبه 31 دادگاه حقوقى 
شهرستان تهران آقاى حشمت اله کاوه باغبادرانى به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ بیست و هشت میلیون و چهارصد 
هزار ریال بابت هزینه واخواست سفته و نیز خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم دلبر کالنى و نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است در این خصوص میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان پالك ثبتى شماره فرعى از 656  اصلى بخش 9 ناحیه 9 به مساحت 74416 مورد ثبت به شماره 62 
در صفحه 101 دفتر 12 به نام آقاى حشمت اله کاوه توقیف گردیده است این اجرا در نظر  دارد ملک موصوف را 
جهت استیفاء حقوق محکوم له از طریق مزایده به فروش رساند مشخصات این ملک طبق نظریه کارشناسى 
به شرح ذیل مى باشد این ملک واقع در مزرعه کیهانیه (وشمندجان) باغبهادران مى باشد محل مورد بازدید 
داراى هفتاد و چهار هزار و چهارصد و شانزده مترمربع عرصه و حدود چهارصد تا هفتصد مترمربع اعیانى (از 
قبیل سا ختمان مسکونى قدیمى، تراس، محوطه، اسطبل و باربند) مى باشد و محصور است به دیوار با جنس 
مصالح ساختمانى و نرده هاى فلزى و مشجر است به انواع درختان مثمر و غیرمثمر و راه اختصاصى منتهى به 
ساختمان مسکونى اصلى و نیز یک باب ساختمان قدیمى سرایدارى و باغبانى در جنب ساختمان مسکونى 
پیشگفته مى باشد. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مســاحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و 
متعلقات ارزش هر مترمربع از ملک فوق االشاره معادل دو میلیون ریال برابر دویست هزار تومان 200/000 و 
در مجموع ارزش ششدانگ از پالك ثبتى به شماره ملک 656  اصلى به مساحت 74416 مترمربع بخش نه 
ثبت اصفهان داراى سند مالکیت به شماره ملک 656  اصلى و شماره ثبت 62 صفحه 101 و دفتر 12 معادل 
چهارده میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون تومان و ارزش یک دانگ مشاع از ملک پیشگفته معادل دو 
میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان (2/480/000/000) تومان معادل بیست و چهار میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال ارزیابى و اعالم مى گردد لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق جلســه مزایده اى در 
تاریخ 1395/10/22 برابر با بیست و دوم دى ماه ســال نود و پنج راس ساعت 9 صبح در دفتر اجراى احکام 
حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید. طالبین مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک 
به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از 
مزایده باالترین قیمت پیشــنهادى را به همراه ده درصد از مبلغ را به سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. 

م الف: 829  اجراى احکام مدنى دادگاه باغبهادران/9/686
حصروراثت

آقاى صفى ا... سلحشورى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 394 بـه شـرح دادخواست به کالسه 118/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم سلحشورزاده بشناسنامه 
1622 در تاریخ 1395/04/09  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- میالد سلحشــورى فرزند صفى اله ش.ش 160389888ت.ت 1379 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 2- مهراب سلحشــورى فرزند صفى الــه ش.ش 1160431442 ت.ت 1380 صــادره از لنجان 
(پسر متوفى) 3- معراج سلحشــورى فرزند صفى اله ش.ش 1160573956 ت.ت 1387 صادره از لنجان 
(پســر متوفى) 4- صفى اله سلحشــورى فرزند کلبعلى، ش.ش 394 ت.ت 1345 صادره از ایذه (همســر 
متوفى) 5- بیگ زاده پور سلحشــور فرزند صیدمراد، ش.ش 104 ت.ت 1338 صادره از ایذه (مادر متوفى)
 6- شیرعلى سلحشور زاده فرزند سوارعلى ش.ش 398 ت.ت 1335 صادره از ایذه (پدر متوفى)و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 821 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/9/689
حصر وراثت

لیال رجب پور داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 409/95  ش/1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر رجب پور بشناسنامه 472 در تاریخ 94/10/16  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 5 دختر و 3 پسر و یک 
همسر دائمى که عبارتند از: 1- فاطمه رجب پور به شماره شناســنامه 4 متولد 46/6/15 ،  2- داود رجب پور 
به شماره شناسنامه 6 متولد 51/6/17 (فرزند متوفى) 3- على رجب پور به شماره شناسنامه 1180037881 
متولد 71/3/7 (فرزند متوفى) 4- مهدى رجب پور به شماره شناسنامه 3 متولد 63/2/9،  5- زینب رجب پور به 
شماره شناسنامه 2 متولد 56/7/1 (فرزند متوفى) 6- مریم رجب پور به شماره شناسنامه 22 متولد 65/4/28 
(فرزند متوفى) 7- لیال رجب پور به شماره شناسنامه 1 متولد 60/3/20 (فرزند متوفى) 8- سکینه رجب پور به 
شماره شناسنامه 10 متولد 61/7/1 (فرزند متوفى) 9- ماهرخ رجب پور اردرانى به شماره شناسنامه 195 متولد 
25/7/1 (همسر متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 337 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اردستان 

(مجتمع شماره یک) /9/691
حصر وراثت

یاسر دهقانى داراي شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 411/95  ش/1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا دهقانى بشناسنامه 2 در تاریخ 95/5/10  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 4 دختر و یک همسر 
دائمى که عبارتند از: 1- جواد دهقانى به شماره شناسنامه 2 متولد 63/2/15 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 
2- یاسر دهقانى به شماره شناسنامه 5 متولد 64/6/30 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 3- فریبا دهقانى به 
شماره شناسنامه 16 متولد 67/9/24 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- ستایش دهقانى به شماره شناسنامه 
1230119051 صادره از نطنز (فرزند متوفى) 5- فرزانه دهقانى به شماره شناسنامه 1180431211 صادره 
از اردستان (فرزند متوفى) 6- ام البنین دهقانى به شماره شناسنامه 1180024656 صادره از اردستان (فرزند 
متوفى) 7- مهین صادقى به شماره شناسنامه 6 صادره از اردستان (همسر متوفى). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 336 شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اردستان/9/692
حصر وراثت

بیگم جان عیدى وندى داراي شناسنامه شماره 185 به شرح دادخواســت به کالسه 1153/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفى یار عیدى وندى بشناسنامه 532 
در تاریخ 1394/12/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
صاحب جان عیدیوندى ش.ش 281،  2- عزت ا... عیدى وندى ش.ش 2513،  3- نبى اله عیدیوندى ش.ش 
282،  4- زینب عیدیوندى ش.ش 280،  5- زهرا عیدى وندى ش.ش 8925 (فرزندان متوفى) 6- بیگم جان 
عیدیوندى ش.ش 185 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2755 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /9/693
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423730200449 شــماره پرونده: 9509983730200216 شماره بایگانی شعبه: 
950216 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510093730201021 و شماره دادنامه مربوطه 
9509973730200707 محکوم علیهم: 1- محمد محمودى به نشانى: مجهول المکان و 2- صفرعلى روئینه 
فرزند قباد به نشانى: اصفهان- نجف آباد امیرآباد خ بهشتى ك ش خرم کاظمى پ 19 محکوم است به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آنکه 
محاســبه آن با اجراى احکام اســت در حق محکوم له: غالمرضا صالحى فرزند داغى به نشانى: اصفهان- 
نجف آباد یزدانشهر خ 30 مترى منتظرى غربى جنب مدرسه پ 34 با وکالت مجید محمدى جوزدانى فرزند 
فیض اله به نشانى: نجف آباد جوزدان خیابان امام خمینى جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل کالسیک 
پالك 43 کدپستى 8085117935 به انضمام پرداخت مبلغ 10/750/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2753 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/9/694
اجراییه

شماره: 474/95 ش ح 2- 1395/8/29 به موجب راي شــماره 695 تاریخ 95/6/31 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: مرتضى بختیارى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 690/000 ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 89/7/18 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه: مهدى صالحى 
به نشانى: نجف آباد- میدان میوه و تره بار غرفه 3 جنوبى محکوم به پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان 

نیم عشر دولتى مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 2728 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/695

حصر وراثت
حسین رضائى آبادچى داراي شناسنامه شماره 2641 به شرح دادخواست به کالسه 1155/95 ش ح/14  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه بیگم اسماعیلى آبادچى 
بشناسنامه 13 در تاریخ 95/4/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- داود رضائى آبادچى به ش.ش 1289،  2- حســین رضائى آبادچى به ش.ش 2641،  3- جواد 
رضائى آبادچى به ش.ش 3752 (پسران متوفى) 4- اعظم رضائى آبادچى به ش.ش 1811،  5- مریم رضائى 
آبادچى به ش.ش 851 (دختران متوفى) 6- امراله رضائى آبادچى به ش.ش 11 (همسر متوفى) و متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2759 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/696
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 669/95 ش ح/2- 1395/8/11 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: احمد امیرکاوه دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ یک میلیون و ششصد و هفت هزار تومان به طرفیت خوانده على برجى 
به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 669/95 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/13 ساعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. در ضمن خوانده جهت استماع شهادت شهود در محل شورا حاضر شوند. م الف: 

2431 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/697
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641123897- 1395/9/16 چون ورثه سید میرمحمد قریشى فرزند سیدجمال به استناد دو 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ پالك 1285 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 65 دفتر 529 
ذیل ثبت 123311 و سند مالکیت 587298 که بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2757 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/698

مزایده
در پرونده کالســه 950035 اجرایى و به موجب دادنامه 1541-940 صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى  علیرضا مانده على فرزند محمدرضا محکوم است به پرداخت 44459364 تومان 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 19483465 ریال نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. 1-رزوه ژاپنى  دستگاه تراش 
به مبلغ 140/000/000 ریال مستعمل در حد اســقاط 2- تبر کله زن آلمانى به مبلغ 110/000/000  ریال 
مستعمل 3- تراش روى مستعمل به مبلغ 130/000/000 ریال 4- پرس کله زن مستعمل آلمانى به مبلغ 
125500000 ریال جمعا به مبلغ 495500000 ریال مورد ارزیابى قرار گرفته اســت.که با توجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و در تاریخ 95/10/12 ســاعت10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرســد.برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل ازمزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف: 2756  اجراى احکام شعبه اول 

دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/9/700
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973731500679 شــماره پرونده: 9509983731500319 شماره بایگانى شعبه: 
950324 خواهان : آقاى روح اله علینقى بیگى فرزند قدمعلى با وکالت آقاى مجید محمدى جوزدانى فرزند 
فیض اله به نشانى: نجف آباد جوزدان خیابان امام خمینى جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل کالسیک 
پالك 43 کدپستى 8585117935 ، خوانده: آقاى حسین الچینانى فرزند مصطفى به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه، دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور رأى مینماید. 
راى دادگاه: در خصوص دادخواست روح اله علینقى بیگى با وکالت مجید محمدى به طرفیت حسین الچینانى 
به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسى 
و با توجه به نتیجه استعالم از واحد اجراى احکام مدنى که داللت بر صدور اجرائیه نسبت به گزارش اصالحى 
صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد داشته و صرف نظر از اینکه خواهان مى توانست نسبت به ارائه رسید مورد 
ادعایى خود در پرونده مربوطه اقدام و به این طریق دفاع نماید، با عنایت به اینکه صدور گزارش اصالحى در 
پرونده مذکور داللت بر سازش طرفین داشته و خواهان نیز چنانچه مدعى پرداخت مبالغى من غیرحق مى باشد 
بر علیه خود اقام نموده است، لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور دعوى خواهان را مقرون صحت تشخیص 
نداده و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مینماید. راى 
صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف: 2754 خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/9/701
حصر وراثت

شهین شکیبا داراي شناسنامه شماره 861 به شرح دادخواست به کالسه 1142/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على شکیبا بشناسنامه 720 در تاریخ 1395/6/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مینا شکیبا ش.ش 
1111،  2- مهسا شکیبا ش ملى 1272045161،  3- ندا شــکیبا ش.ش 6749،  4- مریم شکیبا ش.ش 
372،  5- حمید شکیبا ش.ش 1229 (فرزندان متوفى) 6- شهین شکیبا ش.ش861 (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2751 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/702
حصر وراثت

اسدا... حاجى عرب داراي شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالســه 1149/95 ش ح/14  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احسان حاجى عرب بشناسنامه 
2-021387-108 در تاریخ 95/6/15 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- نسرین جعفرى 1130292746 (همسر متوفى) 2- خاتون على بابائى به ش.ش 2 (مادر 
متوفى) 3- اســدا... حاجى عرب به ش.ش 31 (پدر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 2750 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/703
اجراییه

شماره: 296/95 ش ح 5  - 1395/8/22 به موجب راي شــماره 696 تاریخ 95/5/17 حوزه 5 شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مجید زارعى به نشانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت دو میلیــون و چهارصد و 
هفتاد و هزار ریال بابت هزینه دادرســى و نشــر آگهى و خســارت تاخیر تادیه و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه که توســط اجراى احکام محاســبه مى گردد در حق محکوم له: على افشارى به وکالت محمد 
لطفى به نشــانى: نجف آباد خ امام بعد از چهارراه شــهردارى نبش کوچه شــهامت طبقه فوقانى اجرایى 
و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دادگســترى به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان مى باشــد. 
ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی  
ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف: 2729 شــعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد 

(امیرآباد)/9/704
اجراییه

شماره: 475/95 ش ح2 - 1395/8/29 به موجب راي شــماره 675 تاریخ 95/6/29 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: عباس یارى به نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 4/967/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 610/000 ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان دادخواست 95/4/28 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 248/360 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: مهدى صالحى 
به نشــانى: نجف آباد میدان میوه و تره بار غرفه 3 جنوبى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2727 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف  آباد (مجتمع شماره یک)/705/ 9
حصر وراثت

محسن خسروى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1080120947 به شرح دادخواست به کالسه 874/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد خسروى نجف آبادى 
بشناسنامه 425 در تاریخ 1394/11/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمود خســروى نجف آبادى ش.ش 523،  2- محسن خســروى نجف آبادى ش 
ملى 1080120947،  3- اکرم خســروى نجف آبادى ش.ش 59،  4- عفت خسروى نجف آبادى ش.ش 
630،  5- مرضیه خســروى نجف آبادى ش.ش 1418،  6- اعظم خســروى نجف آبــادى ش.ش 739 
(فرزندان متوفى) 7- طیبه قضائى نجف آبادى ش.ش 21941 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2082 شــعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/706
حصر وراثت

 حسین جعفرى داراي شناسنامه شماره 16 به شــرح دادخواست به کالسه 171/95 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صالح جعفرى بشناسنامه 7 درتاریخ 95/07/24  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضوان نجفى دورکى 
به ش.ش 16 همسر متوفى 2- حســین جعفرى به ش.ش 16 پدر متوفى 3- شهین خسرویان چم پیرى 
به ش.ش 19 مادر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 825 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبهادران/9/710

اجراییه
شماره: 336/94 ش ح 12 به موجب راي شماره 232 تاریخ 95/02/25 شعبه 12حقوقى شوراي حل اختالف 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حمیدرضا ســلیمانى دهنانى فرزند مرتضى به نشانی مجهول المکان 

محکوم اســت به حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ طبق تعرفه به عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
ى وکیل و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/4/20 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى.
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.

م الف: 2766 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/714 
حصر وراثت

على یزدانیان نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 16 به شــرح دادخواست به کالسه 1161/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله یزدانیان نجف آبادى بشناسنامه 
876 در تاریخ 1390/3/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- على یزدانیان نجف آبادى ش.ش 16 ، 2- محمد یزدانیان نجف آبادى ش.ش 32347 (فرزندان متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2769 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/716
اجراییه

شماره: 462/94 ش ح 2 – 1395/8/26 به موجب راي شماره 400 تاریخ 95/04/26 حوزه دوم حقوقى شوراي 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه نعمت اله رسته به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 26/800/000 ریال بابت مجموعه هاى تکمیل شده و مبلغ 195/000 ریال 
هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از زمان دادخواست 94/6/25 الى صدور حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/340/000 به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد.مشخصات محکوم له: صغرى 
قربانى به نشانى نجف آباد میدان امام حسین خ طالقانى کوچه شهید هارونى پالك 9 .ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2764 شعبه دوم  حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/718
حصر وراثت

زهرا هادى پور داراي شناسنامه شماره 23118 به شرح دادخواست به کالســه 1143/95 ش ح/14 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه على عسکرى نجف آبادى 
بشناسنامه 20168 در تاریخ 94/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- زهرا هادى پور به ش.ش 23118،  2- مینا هادى پور به ش.ش 2537،  3- عزت هادى پور 
چمگردانى به ش.ش 22716،  4- عفت هادى پور چمگردانى به ش.ش 185،  5- ایران هادى پور چمگردانى 
به ش.ش 872 (دختران متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2763 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/720
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شــماره نامه: 9510113730401142 شــماره پرونده: 9509983730400203 شــماره بایگانى شعبه: 
950205  تجدیدنظرخواه آقاى رسول یزدانى فضل آبادى دادخواستى به طرفیت خواندگان احمد فرامرزى و 
رسول خزائیلى تقاضاى تجدیدنظر نسبت به دادنامه دادنامه 950-820 نموده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده رسول خزائیلى به نامبرده ابالغ میگردد. مقتضى است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاســخى دارید ظرف ده روز پس از رویت به این دادگاه 
تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 2760 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان نجف آباد/9/721
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9510103759206560 شــماره پرونده: 9509983759201046 شماره بایگانى شعبه: 
951063 خواهان خیراله رضائى دادخواستى به طرفیت خوانده آرمیک طروسیان خویگانى به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمى ملک و تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالى غیر منقول تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و 
میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201046 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/02/02 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: 1359 شعبه 2  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/723
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9510103759303896 شــماره پرونده: 9509983759301243 شماره بایگانى شعبه: 
951275 خواهان زهرا قنبرى دادخواستى به طرفیت خوانده ابراهیم قنبرى به خواسته طالق به درخواست 
زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301243 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/03 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت 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: 1366  شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/9/725
مزایده

شماره درخواست: 9510463759600045 شماره پرونده: 9409983759100741 شماره بایگانى شعبه: 
940176 در پرونده کالسه فوق و به موجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر 
طى دادخواست آقاى سید محمدرضا رفیعى الحسینى ف سید محمد و علیه خواندگان 1- سازمان مسکن و 
شهرسازى اصفهان 2- آقاى مسعود اعتزازى ف محمد مجهول المکان و 3- آقاى امیرحسین اعتزازى ف 
مسعود مجهول المکان دستور فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونى با مشخصات ذیل صادر گردیده، که 
ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى شده است و مصون از اعتراض باقیمانده است.صورت 
اموال مورد مزایده ششدانگ دانگ پالك ثبتى شماره 14697 فرعى مجزى شده از پالك هاى تجمیعى 498 
تا 520 فرعى از 406 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان بنشانى شاهین شهر خ شهید بهشتى بین فرعى 11 و 12 
شرقى نیم ف اول پ 65 که به صورت ساختمانى ویالیى با موقعیت شمالى مساحت عرصه 275 متر و اعیان 
حدودا 135 متر. داراى سه خواب پوشش دیوار اتاق خواب گچ و رنگ و کف موزاییک و آشپزخانه معمولى با 
دیوار کاشى و کف سنگى دربها چوبى و پنجره ها فلزى میباشد سیستم گرمایش گازسوز و سرمایش کولرآبى. 
داراى اشتراکات آب و برق و گاز. قدمت ساخت 25 ســال و نیاز به تعمیرات داخلى دارد. که با در نظر گرفتن 
جمیع جهات به میزان 3/015/000/000 ریال ارزیابى شده اســت.و با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان: 1395/10/12 ساعت 9:30 الى 10:30 مکان: شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین 
شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشد تا به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290277002 واریز نماید و در صورت موافقت این اجرا حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
مزایده درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 1378  اجراي احکام مدنى شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه/9/727
 حصر وراثت

آقاى محمدرضا غفارى به شناسنامه شماره 524 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 508/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان دلبر محمود صالحى 
به شناسنامه شماره 323 در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1-  حشمت اله غفارى فرزند غالم شماره شناسنامه 496 نسبت با متوفى (فرزند) 2- منوچهر غفارى فرزند 
غالم شماره شناسنامه 533 نسبت با متوفى (فرزند) 3- محمدرضا غفارى فرزند غالم شماره شناسنامه 524 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- اعظم غفارى فرزند غالم شماره شناســنامه 33 نسبت با متوفى (فرزند). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1365 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/9/728
حصر وراثت

عباسعلى نیکونام داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 215/95 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان محمد نیکونام به شناسنامه شماره 1627 در تاریخ 
95/07/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- گل افروز 
اسفندى به ش . ش 79 ، 2- مصطفى نیکونام به ش.ش 32 ، 3- عباسعلى نیکونام به ش.ش 35 ، 4- مجید 
نیکونام به ش.ش 2 مى باشند و وارث دیگرى ندارند .اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1367 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع ش ماره یک)/9/729
حصر وراثت

سوسن محمدى سروى به شناسنامه شماره 414 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 503/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سپهر طاهرى نیا 
به شناسنامه شماره 5-229767-127 در تاریخ 94/08/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- سوسن محمدى سرو ى فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 414 نسبت با متوفى (مادر) 2- محسن 
طاهرى نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه 169 نســبت با متوفى (پدر) .اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1363 شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/730
حصر وراثت

آقــاى على آریان نــژاد به شناســنامه شــماره 6907 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت 
شناســنامه ورثه، درخواســتى به شــماره 519/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته است که 
شــادروان زهرا امرى رکابى به شناســنامه شــماره 22169 در تاریــخ 1395/07/22درگذشــته و ورثه 
وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- على آریان نژاد فرزند عبده شــماره شناســنامه 6907 نســبت با 
متوفى (فرزند) 2- غالمعلى آریان نژاد فرزند عبده شــماره شناســنامه 127 نســبت بــا متوفى (فرزند)

 3-عبدالحس ن آریان نژاد فرزند عبده شماره شناسنامه 727 نسبت با متوفى (فرزند) 4- غالمحسین آریان 
نژاد فرزند عبده شماره شناســنامه 5734 نســبت با متوفى (فرزند) 5- بتول آریان نژاد فرزند عبده شماره 
شناسنامه 745 نسبت با متوفى (فرزند) 6- صغرى آریان نژاد فرزند عبده شماره شناسنامه 675 نسبت با متوفى 
(فرزند)7- کبرى آریان نژاد فرزند عبده شماره شناسنامه 927 نسبت با متوفى (فرزند) 8- فاطمه آریان نژاد 
فرزند عبده شماره شناسنامه 807 نسبت با متوفى (فرزند) 9- طیبه آریان نژاد فرزند عبده شماره شناسنامه 
723 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1379 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/731
حصر وراثت

گل بهار یزدانى مونکى به شناسنامه شماره 215 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 511/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نعمت اله احمدى 
دول امیرى به شناسنامه شماره 141 در تاریخ 1395/07/12 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 

از: 1- گل بهار یزدانى مونکى فرزند محمدقلى شماره شناسنامه 215 نسبت با متوفى (همسر) 2- آسیه احمدى 
دول امیرى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 5182 نسبت با متوفى (فرزند) 3- فاطمه احمدى دول امیرى 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 1296 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1375 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/732 /9
حصر وراثت

فاطمه زمانى جزى به شناسنامه شماره 5100156503 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 515/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان حجت ا... 
آقاجانى به شناسنامه شماره 1099 در تاریخ 95/08/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1-  فاطمه زمانى جزى فرزند محمد شماره شناسنامه 5100156503 نسبت با متوفى (همسر) 2- آتنا آقاجانى 
فرزند حجت شماره شناسنامه 5100481382 نسبت با متوفى (فرزند دختر) 3-محمد مهدى آقاجانى فرزند 
حجت شماره شناسنامه 5100517255 نسبت با متوفى (فرزند پســر) 4- بى بى جان توکلى فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1250289513 نسبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1388 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/733
حصر وراثت

توران مالکى به شناسنامه شماره 570 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 521/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان روح انگیز مالکى به شناسنامه 
شماره 35657 در تاریخ 95/08/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-  مهرانگیز مالکى 
فرزند محمد شماره شناسنامه 954 نسبت با متوفى (خواهر) 2- توران مالکى فرزند محمد شماره شناسنامه 
570 نسبت با متوفى (خواهر) .اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1390 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/734
اجراییه

شماره: 919/94 ش ح/8- 95/9/6 به موجب راي شــماره 4730474 تاریخ 95/7/1 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- نیما فردوسیان 2- مینا قریشى هر 
دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت خوانده ردیف 2 به انتقال سند خودرو پراید 
به شماره 199 ه 39- 13 و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ شصت و پنج هزار ریال هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: 
آرش فردایى با وکالت سولماز پرویزى، هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. به استناد ماده 19 
آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: 
پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا 
دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 1377 اسالمیان رئیس شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/736
حصروراثت

اعظم علوى بختیاروند داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 1160095620 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 
127/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى علوى 
بختیاروند بشناسنامه 395 در تاریخ 95/06/16  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- ابوالقاســم علوى بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 63 ت.ت 1357 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- محمد علوى بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 174 ت.ت 1359 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 3- مجتبى علوى بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 310 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 4- فاطمه علوى بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 144 ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- زهرا علوى بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 427 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- اکرم 
علوى بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 71 ت.ت 1361 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 7- اعظم علوى 
بختیاروند فرزند مصطفى، ش.ش 1160095620 ت.ت 1369 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- اشــرف 
غالمى سده فرزند محمد تقى، ش.ش 41 ت.ت 1335 صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

837 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/737
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- محمد محبت 2- سید مهدى هدایت خواهان آقاى بهنام عدیلى 
نسب دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند شماره تلفن 09131142384 به طرفیت شما به شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالســه 51/95 ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 95/10/25 
ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى  مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف: 1312 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /9/765
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463757300032 شماره پرونده: 9409983757300415 شماره بایگانى شعبه: 
940452 خواهان: آقاى على کریمى علویجه فرزند عباسعلى، خوانده: آقاى فرزاد سیاوشى فرزند عبدا... به 
نشانى: مجهول المکان موضوع: وقت رســیدگى: مورخ 1395/11/04 ساعت 9 صبح محل حضور: دادگاه 
عمومى بخش مهردشت خواسته: اعســار از پرداخت هزینه دادرســى مرحله تجدیدنظر به دین وسیله به 
شما ابالغ مى گردد آقاى على کریمى علویجه فرزند عباسعلى دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر اعسار از 
پرداخت هزینه دادرســى مرحله تجدیدنظر مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت 
کالسه 940452 تحت رسیدگى مى باشــد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن 
شما به استناد ماده 73 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شــوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور 
کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 28543 شعبه دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/9/777
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100351508800 شــماره پرونده: 9509980351500737 شماره بایگانى شعبه: 
950891  خواهان شــهرام نصر اصفهانى دادخواستى به طرفیت خوانده یوســف صفرپور به خواسته تامین 
خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
348 ارجاع و به کالسه 9509980351500737  ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/10/27 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: 28471 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/781
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000747/1 شــماره بایگانى پرونده: 9501491/1 شــماره ابالغیه: 
139503802003000184 بدینوسیله به 1- رسول سلیم افجانى نام پدر: مرتضى تاریخ تولد: 1366/12/26 
شماره ملى: 1292345403 شماره شناسنامه: 19197 به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى خیابان نبرد کوچه 
ارشاد کوچه گلزار 2- امیررضا صائبى نام پدر: ذبیح اله تاریخ تولد: 1364/06/30 شماره ملى 1292747961 
شماره شناسنامه: 3816 به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى خیابان فتوت کوچه گلزار پالك 157 و 3- حمید 
سلیم افجانى نام پدر: مرتضى تاریخ تولد: 1362/01/07 شماره ملى 1285080815 شماره شناسنامه 238 به 
نشانى اصفهان خیابان امام خمینى خیابان نبرد کوجه ارشاد کوچه گلزار ابالغ مى شود که بانک سپه به استناد 
قرارداد بانکى شماره 1394/04/09 – 119413794 جهت وصول موضوع الزم االجرا: 645,224,372 ریال 
که شامل – اصل طلب 490,000,000 ریال – سود 78,292,602 ریال- خسارت تاخیر تادیه: 76,931,770 
ریال ، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/05/10 – خسارت تاخیر روزانه: 467,089 ریال ، بانضمام خسارت 
تاخیر متعلقه از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9501491 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا  به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت..م الف: 28125 اسدى 

رئیس اداره اجراى اسناد رسمى شهرستان اصفهان/9/784

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:9510113733802117 شــماره پرونده: 9509983725400495 شماره 
بایگانى شعبه:950992 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوســیله به آقاى وحید رحیمى 
مجهول المکان که در پرونده 950922 متهم است به مشــارکت در سرقت ابالغ مى  
شود در تاریخ 16/11/95  1120 جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه  
حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع 
رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود.م الف: 95/607 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/9/643

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760200202 شماره پرونده: 9409983761900034 شماره 
بایگانى شعبه: 940629 شاکى خانم الهه رئیسى فرزند کرامت اله به نشانى شاهین شهر 
ردانى پور پشت پمپ بنزین بلوار یاس پالك 19 متهم: آقاى سید جواد میر مسیب فرزند 
سیدرضا به نشانى شاهین شهر.اتهام ترك انفاق راى دادگاه:  در خصوص اتهام آقاى سید 
جواد میرمسیب فرزند سید رضا دایر بر ترك نفقه همسر دائمى خود موضوع شکایت خانم 
الهه رئیسى توجهاً به محتویات پرونده، اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله تحقیقات  
مقدماتى و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر انتساب بزه به 
ایشان محرز و مسلم مى باشد و مســتنداً به مواد 53 قانون حمایت خانواده و 19 قانون 
مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیرى محکوم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف:1384 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه( 102 جزایى سابق)/9/735 



1010فناورىفناورى 2828پنج شنبه  25 آذر ماه 

دسکتاپ

آسیب پذیرى جدید
Netgear در روترهاى 

نصف جهان دو آســیب پذیرى جدید که در روترهاى 
شرکت Netgear شناسایى شــده اند به هکرها این 
توانایى را مى دهند تا با در اختیار داشتن امتیازات ریشه 
کدهاى مخرب خود را به مرحلــه اجرا درآورند. بدون 
شک این خبر خوشایندى براى دارندگان این روترها 
نیســت.روترهاى مــدل R7000 و R6400 که از 
جدیدترین میان افزارهاى این شرکت استفاده مى کنند، 
متاسفانه به میان افزارهاى رخنه پذیرى آلوده هستند 
که  به هکرها اجازه مى دهنــد تا حمله تزریق کد را به 

مرحله اجرا درآورند. 
کارشناســان امنیتى گزارش کرده انــد که نمى توان 
آمار دقیقى در ارتباط بــا کاربرانى که آلــوده به این 

آسیب پذیرى هستند ارائه کرد. 
روز یک شنبه دانشگاه کارنگى ملون در بانک اطالعاتى 
آســیب پذیرى هاى عمومى این دانشــگاه به نقل از 
کارشناســان امنیتى نوشــت: « هکرها براى آن که 
موفق شوند حمله خود را بر مبناى این آسیب پذیرى ها 
عملیاتى کنند، تنها باید کاربر را تشویق کنند تا از سایت 
آلوده اى بازدید کند. زمانى که کاربران کنجکاو شوند 
تا سایت هدف را مشــاهده کنند، کدهاى مخربى که 
روى این ســایت قرار دارد و به منظور سوء استفاده از 
این آسیب پذیرى طراحى شده است به مرحله اجرا در 
مى آیند. در این حالت دستورات مخرب روى روترهاى 
آلوده به این آسیب پذیرها همراه با امتیازات ویژه اجرا 

مى شوند.»

نصف جهان  «برندپوشان» با هدف زمینه سازى و بهینه سازى امکان خرید اینترنتى محصوالت و برند هاى بروز خارجى 
در ایران و با هدف فراهم سازى امکان خرید محصوالت از کشور ترکیه راه اندازى شده است.

گروه تجارى I.T.O Group با انجام ســرمایه گذارى در داخل و خارج از منطقه، استقرار در کشور ترکیه ، استفاده از 
نیروى مجرب و همچنین تجارب خود قادر به ارایه یک مجموعه زیبا و متنوع محصوالت معتبر با مارك هاى شناخته شده 
خارجى با نام برند پوشان مى باشد و همچنین توانسته با تکیه بر فعالیت هاى چند ساله خود در زمینه ها تجارت مواد اولیه و 
حمل و نقل بین المللى و امورات بازرگانى بین ترکیه و ایران هزینه هاى مربوطه براى مصرف کننده را به میزان بسیار قابل 
توجهى کاهش دهد.برند پوشان با تجربه هاى قابل توجه در زمینه تجارت الکترونیکى و آگاهى از محدودیت هاى موجود 
همواره سعى در کاهش محدودیت ها در این زمینه داشته و با بهره بردار از مزایایى نظیر شناخت ظرفیت هاى منطقه، نیاز 
بازار، مسائل حقوقى و گمرکى، ارتباط نزدیک و طوالنى مدت با تأمین کنندگان و شرکت هاى حمل و نقل شناخته شده 

توانسته است گامى مهم در امکان دسترسى کاربران و مصرف کنندگان به این مجموعه بردارد.
www.brandpooshan.ir :وب آدرس

نصف جهــان  Derelict – FPS Game بازى جدید و هیجان آور در ســبک بازیهاى اکشــن و تفنگى اول شخص 
(First-person shooter) از استودیوى Juan Enrique Pedraza Rejon براى اندروید است که داستان بازى را 
اینگونه از زبان سازنده بیان مى کنیم: بیست سال پیش، این ایستگاه فضاى رها شده است! از این ایستگاه فضایى به 
عنوان تحقیق در مورد موجودات خطرناك استفاده مى شود و هم اکنون شما با در دست گرفتن سالح هاى مختلف 

به این ایستگاه فرستاده مى شوید تا اطالعاتى را در مورد ان بدست بیاورید! 
 Survival آیا تنها شما در این ایستگاه فضایى حضور دارید؟! بازى به طور کلى یک حالت را شامل مى شود و آن حالت
Mode نام دارد که در آن شما باید مراحل مختفى را پشت سر بگذارید و با هدف زنده ماندن ساعت ها خود را سرگرم 

سازید! 
از ویژگى هاى کلى بازى نیز مى توان به مواردى چون امکان حرکت آزادانه و جست و جو در ایستگاه فضایى، انواع 
سالح هاى مختلف براى استفاده و شلیک به سمت دشمنان، کنترلرهاى لمسى خوب براى هدایت کارکتر، بازى در 

مکان هاى مختلف، طراحى خوب و گیم پلى قابل قبولش اشاره کرد! 

چى بپوشم؟!
بازى اَکشن اول 
شخص «ایستگاه 
فضایى متروکه»

 
انتخاب آسان متون در اندروید 

با اپلیکیشن مایکروسافت
 Clip نصف جهــان  اخیراً مایکروســافت اپلیکیشن
Layer را براى سیستم عامل اندروید عرضه کرده 

است که مى تواند تا حد زیادى کاربران را در انتخاب 
متون یارى دهد. براى این کــه کلیپ الیر جادوى 
خود را عملى کند نیاز دارد که جایگزین حالت فشار 
طوالنى دکمه هوم گوشى شما شــود. بنابراین اگر 
دستگاه شــما بر روى اندروید مارشــمالو یا باالتر 
اجرا مى شود نیاز است تا آن را به عنوان یک برنامه 
دســتیار به سیســتم معرفى کنید.بدین منظور بعد 
از اجــراى Clip Layer  بر روى اولیــن دکمه در 
منوى اصلــى برنامه ضربه بزنید. ســپس به منوى 
 Device یا Assist app ( تنظیمات سیستم و بخش
assistance app در نســخه هاى قدیمى) ارجاع 

داده مى شوید.
 Use سپس مطمئن شوید که دکمه روبروى گزینه 
text from screen فعال باشــد. بعد از آن بر روى 

 Clip ضربه بزنید. در آخر بر روى برنامه Assist app

Layer و سپس بر روى دکمه Agree ضربه بزنید.

 از این پس هروقت که مى خواهید قسمتى از متن 
نمایش داده بر روى صفحه را کپى کنید کافیســت 
بر روى دکمه Home  ضربــه طوالنى زده تا رابط 
کاربرى برنامه کلیپ الیر را مشاهده کنید. بعد از آن 
کافیست بر روى هر واژه اى که مى خواهید انتخاب 

شود ضربه بزنید. 

ترفند

هرچقدرهــم فراینــد نصــب وینــدوز 10 زمان بــر 
و خســته کننده باشــد، اما کامپیوتر را بــه حال خود 

نگذارید!
بیشتر کاربران هنگام ارتقا سیستم عامل ویندوز، آن را 
رها مى  کنند و ممکن است این مسأله به فرایند طوالنى 
و خســته کننده ارتقاء ویندوز 10 مربوط باشد، اما این 
موضوع از طریق دور زدن سیســتم امنیتــى ویندوز، 

مى تواند موجب بروز مشکالتى شود.
به گــزارش ایتنا از ایســنا، هنگام ارتقــاء ویندوز 10، 
مى توان بدون نیاز به نرم افــزار اضافى و با وجود اینکه 
بیت الکر نصب اســت رابط خط فرمان را با دسترسى 
کامل باز کرده و کارهاى خرابکارانه انجام داد. البته این 
مسأله به مایکروســافت گزارش شده و این کمپانى در 

حال حل این مشکل است.
بیت الکــر (BitLocker) قابلیتــى امنیتى اســت 
که از نســخه هاى نهایــى (Ultimate) و تجارى 
(Enterprise) ویندوز ویســتا به بعــد، به ویندوز 
اضافه شــده و وظیفــه رمزگذارى بــر روى داده ها را 
برعهده دارد. هنــگام ارتقاء ویندوز 10، کافى اســت 
کلیدهاى Shift + F10 را فشــار دهیــد تا رابط خط 
فرمان با دسترســى root برایتان باز شــده و بتوانید 

بیت الکر را دور بزنید.
اگر براى امنیت سیســتم خود به نرم افــزار کدگذارى 
بیت الکر ویندوز اعتماد کرده اید، با توجه به گزارشى که 
در مرکز مدیریت امداد و هماهنگى عملیات رخدادهاى 
رایانــه اى (ماهر) آمده اســت، باید بدانید کســى که 
به سیستم شــما دسترســى فیزیکى دارد مى تواند به 
اطالعات شــما نیز دسترسى داشــته باشد. کل کارى 

که الزم اســت هکر انجام دهد، فشــار دادن هم زمان 
کلیدهاى Shift+F10 هنگام ارتقاء ویندوز 10 است. 
سامى الیهو (Sami Laiho) -محقق امنیتى- این 

روش دور زدن بیت الکر را کشف کرده است.
وقتى شــما در ویندوز 10 در حال نصب یک سیســتم 
عامل جدید هســتید، هکــر مى تواند با فشــار دادن 

 Command) رابــط خط فرمــان Shift+F10
Line Interface) را با دسترســى هاى سیستمى 
باز کند. سپس با وجود فعال بودن بیت الکر در سیستم 
قربانى، رابط خط فرمان دسترسى کامل هارد دیسک 
را به هکر مى دهد، زیرا در زمان ارتقاء سیســتم عامل 
 Pre-installation Windows PE یــا (

Environment) براى نصب ایمیج جدید ویندوز 
مجبور است بیت الکر را غیرفعال کند.

یکى از ویژگى هاى حل مشــکل ویندوز این است که 
به شما اجازه مى دهد کلیدهاى Shift+F10 را فشار 

دهید تا رابط خط فرمان برایتان باز شود. 
متأســفانه این ویژگى بــا غیرفعال کــردن بیت الکر 
دسترســى به تمام اطالعات هارد دیســک را در حین 

ارتقاء ویندوز ممکن مى کند.
بنابرایــن هکر براى سوء اســتفاده نیاز به دسترســى 
فیزیکى کوتاه مدت به کامپیوتر هدف دارد، پس از آن به 
راحتى مى تواند بیت الکر را دور زده و دسترسى مدیرى 
(Administrator) پیدا کند. مسئله اى که مى تواند 
روى ابزارهایى که در حوزه اینترنت اشیا از ویندوز 10 

استفاده مى کنند تأثیر بگذارد.
به عنوان اقدام  متقابل، به کاربران توصیه مى شــود که 
در حین ارتقاء ویندوز خــود آن را رها نکنند. همچنین 
مى توان به کاربران توصیه کرد از ویندوز 10 نســخه 
LTSB اســتفاده کنند چون این نســخه از ویندوز 
10 به طــور خــودکار ارتقاء یــا به روزرســانى انجام

 نمى دهد.
کاربــران وینــدوز 10 همچنیــن مى تواننــد بــا 
 SCCM -System Center اســتفاده از
دسترســى   Configuration Manager
بــه رابــط خــط فرمــان در حیــن ارتقــاء ویندوز 
را مســدود کننــد. بــراى ایــن کار الزم اســت

 در پوشــه Setup\Scripts سیســتم عامل، یک 
 DisableCMDRequest.tag فایل بــا نــام

ایجاد کنند.

رایانه خود را رها نکنید

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قمصر

 جهان جهان را حق به عشقش آفریده را حق به عشقش آفریده
 وجودش کِل هستى را خریده وجودش کِل هستى را خریده

بگویم از مه روِى محّمدبگویم از مه روِى محّمد
 کسى زیباتر از  کسى زیباتر از او را ندیده . . .او را ندیده . . .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان

دو چشِم دو چشِم آمنه بر روى احمدآمنه بر روى احمد
 گره خورده دلش بر موى احمد گره خورده دلش بر موى احمد
گهى خندان گهى محو تماشاگهى خندان گهى محو تماشا
 چو مى بیند خِم ابروى چو مى بیند خِم ابروى احمد احمد

خجسته میالد پیامبر اکرم مبارك بادخجسته میالد پیامبر اکرم مبارك باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر منظریه

گوش کن هفت آسمان در شور و حالى دیگرندگوش کن هفت آسمان در شور و حالى دیگرند
عرشیان و فرشیان نام محّمد مى برندعرشیان و فرشیان نام محّمد مى برند
والدت حضرت محمد  بر همگان مباركوالدت حضرت محمد  بر همگان مبارك

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

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

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

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

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

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

آگهى مزایدهآگهى مزایده بت
نو

ول
 ا

  احمدى- شهردار طالخونچه   احمدى- شهردار طالخونچه 
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  پایش|  رئیــس پلیــس آگاهى اســتان 
سیستان و بلوچســتان گفت: کارآگاهان پلیس، 
آدمربایى سه هویتى را به همراه همدستش که قصد 
اخاذى 270 میلیون تومانى از خانواده فرد ربوده شده 
را داشتند در عملیاتى پیچیده در شهرستان پاکدشت 

دستگیر کردند.
سرهنگ ابراهیم مالشاهى گفت: در پى آدمربایى 
فردى 26 ساله در یکى از خیابان هاى شهر زاهدان 
در تاریخ چهاردهم مهر ماه ســال جارى، بررسى 
موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 

قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهى سیستان و بلوچستان با اشاره 
به اینکه آدمربایان طى چند مرحله تماس تلفنى با 
خانواده فرد ربوده شده درخواست مبلغ 270 میلیون 
تومان وجه نقد براى آزادى وى را داشــتند، افزود: 
کارآگاهان پلیس با پایش هاى تخصصى خودروى 
پژو که با استفاده از آن آدمربایى انجام شده بود، در 
یک عملیات غافلگیرانه یکى از آدمربایان را دستگیر 

و خودرو را نیز توقیف کردند.
این مقام انتظامى به ادامه تحقیقات تخصصى پلیس 
اشاره کرد و گفت: مأموران در ادامه رسیدگى به این 
پرونده، عامل اصلى آدمربایى را که پس از ارتکاب 
جرم به شهرستان پاکدشت متوارى شده بود و با سه 
هویت جعلى، خود را از چشم مأموران مخفى کرده 
بود، شناسایى کردند و پس از هماهنگى با مراجع 
قضائى وى را در شهرستان پاکدشت دستگیر کردند.

این مقــام انتظامى گفــت: متهــم در تحقیقات 
تخصصى به ارتکاب آدمربایى به دلیل اختالفات 
مالى اعتراف کرد و مأموران فرد ربوده شــده را که 
در کوه هاى اطــراف زاهدان نگهدارى مى شــد 

آزاد کردند.

 میزان | مرد جوان که اوایل فروردین سال جارى همسرش 
را در خیابان زرکش تهران به قتل رسانده بود، سرانجام پس از 

هشت ماه فرار، شناسایى و دستگیر شد. 
ساعت 11 روز هفدهم فروردین امسال از طریق مرکز فوریت 
هاى پلیسى 110 یک فقره کشف جسد در طبقه دوم (واحد سوم 
ساختمان) یک مجتمع مسکونى در خیابان زرکش تهران به 

کالنترى 127 نارمک اعالم شد.  
با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد 
جسد متعلق به خانمى 29ساله به نام «آیدا» است که جسدش 
در داخل اتاق خواب -در حالى که آثار کبودى بر روى گردنش 

کامًال مشهود بود- کشف شده است.  
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به دستور 
بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحیه 27 تهران، پرونده براى 
رســیدگى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.  
با حضور کارآگاهان در محل کشف جسد و انجام تحقیقات اولیه، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که یکى از همسایه هاى مقتول روز 
قبل کشف جسد، متوجه صداى درگیرى بین آیدا و همسرش 
از داخل خانه شان شده و فردا براى پیگیرى علت درگیرى به 
سراغ مقتول رفته اما او پاسخگوى زنگ زدن هایش نمى شود 
لذا در ادامه با اعضاى خانواده آیدا تماس گرفته و موضوع را به 

آنها اطالع مى دهد. 
پس از حضور اعضاى خانواده آیدا و عدم پاســخگویى وى به 
تماس هاى مکرر اعضاى خانواده اش، نهایتاً موضوع به آتش 
نشانى اطالع داده شده و با حضور مأموران ایستگاه آتش نشانى 
در محل و ورود آنها به داخل خانه، جسد متوفیه در داخل اتاق 

خواب کشف مى شود.  
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در بازرسى دقیق 
از محل ارتکاب جنایت موفق به پیدا کردن دست نوشته اى با 
دست خط متعلق به همسر مقتول به نام «رضا» 39 ساله شدند  
که در آن صراحتاً عنوان شده بود که جنایت توسط او انجام شده و 
در ادامه نیز مطالبى را در خصوص انگیزه ارتکاب جنایت و دخالت 
برخى از اعضاى خانواده همسرش در زندگى او و آیدا نوشته بود.  
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که رضا و آیــدا پیش از ازدواج با 
یکدیگر رابطه فامیلى داشــته و همین موضوع زمینه آشنایى 
خانواده آنها با یکدیگر و نهایتاً ازدواجشــان در حدود دو سال 
پیش شــده و طى این مدت نیز رضا به عنوان پیک رستوران 

مشــغول به کار بوده و همین موضوع (نداشتن شغل ثابت و 
مشخص از سوى رضا) به تدریج زمینه آغاز اختالفات آنها بوده 
است.  در ادامه تحقیقات پلیسى، کارآگاهان موفق به شناسایى 
دقیق موتورسیکلت شخصى متعلق به رضا شده ، با توجه به 
احتمال متوارى شدن رضا از محل وقوع جنایت ، دستور توقیف 
موتورسیکلت به همراه دستگیرى سرنشین آن در سیستم جامع 

پلیس آگاهى ثبت شد.  
سرانجام ســاعت 15 ظهرروز دوشنبه مأمورین گشت آشکار 
پلیس آگاهى تهران بزرگ ، در محدوده خیابان امام خمینى(ره) 
– حسن آباد موفق به شناسایى موتورسیکلت متعلق به رضا با 
یک نفر سرنشین شده، بالفاصله به راننده موتور دستور ایست 
داده اما راننده اقدام به فرار از از دست مأمورین مى کند.  راننده 
موتورسیکلت با وجود ترافیک خیابان هاى سطح شهر و عدم 
امکان فرار با موتورسیکلت، این بار با پاى پیاده به فرار خود ادامه 
داده اما سرانجام توسط مأموران دستگیر و به اداره دهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل مى شود.    رضا پس از شناسایى دقیق 
از سوى کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران، صراحتاً به 
ارتکاب جنایت و قتل همسرش اعتراف کرد. وى در اعترافاتش 
به کارآگاهان گفت:«با همسرم نســبت فامیلى دارم و مدت 
دو سال است که با یکدیگر ازدواج کردیم؛ این اواخر همسرم 
به دالیل مختلف به ویژه شــغلم، دائماً به من ایراد و اشکال 
مى گرفت و همین موضوع زمینه آغاز مشاجرات و درگیرى ما دو 
نفر بود، همسرم دائماً بهمراه دوستانش بیرون مى رفت تا اینکه 
روز حادثه بر سر همین موضوع با یکدیگر درگیر شدیم. او از من 
خواست تا به سرکار رفته و به نوعى قصد داشت تا مرا از خانه 
بیرون کند اما من به حرف هاى او گوش نکرده، داخل اتاق رفته و 
دراز کشیدم ؛ ناگهان آیدا مقدارى آب به روى من پاشید و مجدداً 
خواست تا از خانه بیرون بروم و همین موضوع باعث از سرگیرى 

درگیرى ما دو نفر شد.»
مرد همسرکش در خصوص نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان 

گفت: «آیدا قصد داشت تا با ایجاد سر و صدا از منزل خارج شود 
که من از پشت سر، او را گرفته و در حالى که گردنش را فشار مى 
دادم به داخل اتاق خواب کشاندم. بعد از چند ثانیه متوجه شدم که 
دیگر صدایى از آیدا نمى آید. پس از اطمینان از مرگ آیدا، دست 
نوشته اى نوشته و به سرعت خانه را ترك کردم و طى این مدت 
نیز با هیچکدام از اعضاى خانواده، دوستان و بستگان خود نیز 
ارتباط نداشتم. پس از فرار، با هویت مجعول در یک رستوران در 
منطقه پاچنار به عنوان پیک موتورى مشغول به کار بودم تا اینکه 

توسط گشت آگاهى شناسایى و دستگیر شدم.  
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس 
آگاهى تهران بزرگ ، با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوى  
قاضى ایلخانى بازپرس ویژه قتــل تهران  صادر و متهم براى 
انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت.

قاضى دادگاه کیفرى 2 شیراز براى نوجوانى به اتهام 
حمل یک گرم شیشــه از مجازات هــاى جایگزین 

حبس استفاده کرد.
به گزارش خبر جنوب، این پرونده که در آن نوجوانى 
متهم به نگهدارى شیشه است، در دادگاه کیفرى 2 
شیراز رسیدگى مى شود و با توجه به اظهارات شاکى 
و گزارش نیروى انتظامى ارتکاب این جرم از ســوى 
متهم محرز اســت. این نوجوان نــزد قاضى پرونده 
نیز به بزه ارتکابى اعتراف کرد و در راســتاى اعمال 
مجازات هاى جایگزین حبس، حکم جالبى براى این 

متهم صادر شد.
قاضى پرونده با توجه به ســن کم متهم و بى سواد 
بودن وى نامبرده را به یادگیرى سواد ظرف یکسال 

در کانون اصالح و تربیت محکوم کرد.

  ایرنا| ساعت 16 یک شنبه 21 آذر ماه سال جارى 
مأموران کالنترى 164 قائــم در جریان مرگ مرموز 
دختر نوجوانى قرار گرفتند و در ادامه تیمى از مأموران 
اداره 10 پلیس آگاهى تهران همراه بازپرس ویژه قتل 

در صحنه جرم حاضر شدند.
کارآگاهان در گام نخست پى بردند که دختر 15 ساله 
از بالکن طبقه 5 ساختمان به پایین سقوط کرده است و 
در این مرحله به سراغ مادر قربانى سقوط مرگبار رفتند.
مادر جوان به مأموران گفت: «در خانه بودم و دخترم 
داخل اتاق سرگرم درس خواندن بود که ناگهان صدایى 

از اتاق به گوش رسید که به سرعت وارد اتاق شدم.»
وى افزود: «دخترم داخل اتــاق نبود و وقتى به بالکن 
رفتم دیدم دخترم به پایین ســقوط کرده و نمى دانم 
چه اتفاقى افتاده اســت چون دخترم انگیزه اى براى 
خودکشــى نداشــت و احتمال مى دهم داخل بالکن 
تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط کرده است.»

بنا به این گزارش، بازپرس ســجاد منافى آذر از شعبه 
سوم دادسراى امور جنایى تهران در این مرحله دستور 
تحقیقات براى علت ســقوط مرگبار را در دستور کار 

مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار داد.

قاتل آیدا   دستگیر شد
 مرد همسرکش: زنم با دوستانش زیاد بیرون مى رفت

مرگ مرموز دختر 15 ساله 
در سقوط از بالکن

حکم جالب یک قاضى براى 
نوجوان حامل مواد مخدر

بازداشت آدمرباى 
3 هویتى

نسیم بهـشتنسیم بهـشت

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زواره

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت امشب سخن ازجان جهان بایدگفت 

 توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت

در  شام  والدت دو  قـطب عالم در  شام  والدت دو  قـطب عالم 

تبریک به  صاحب الزمان (عج) باید گفت . . .تبریک به  صاحب الزمان (عج) باید گفت . . .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر رضوانشهر

خورشید عشق را، ره شام و زوال نیستخورشید عشق را، ره شام و زوال نیست
بر هر دلى که تافت، در آن دل ضالل نیستبر هر دلى که تافت، در آن دل ضالل نیست

در آسمان دلبرى و آستان عشقدر آسمان دلبرى و آستان عشق
نور جمال دلبر ما را مثال نیست . . .نور جمال دلبر ما را مثال نیست . . .



1212آگهىآگهى 2828پنج شنبه  25 آذر ماه 

نوع کاربرى ردیف
شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورو سیستم

تهران 19-19115قرمز 2964106828173782کویر 54730125

8330258 405712بهمن 54731110
تهران 35-47451مشکى83دستکوب

اصفهان 24-4376قرمز 21222448212400082صدف 54732125

مشکى250265288260361182پیشرو 54733125
اصفهان 13-

75295 دست 
نویس 

اصفهان 43-6121قرمز 22003689203928383سپند 54734125
624-71232قرمز 1208941832346583رایکا 54735125
-قرمز 1483274125497383هوندا 54736125
-مشکى 316103438292653682کبیران 54737125

پیشران 54738
-قرمز 125250252458165957981

1812811 هوندا 54739125
-مشکى642271281دستکوب

-آبى57064210618160یاماها 54740
تهران 15-44619مشکى10000326820031482آتش 54741

8124713 20445348فارا 54742
-نقره اى 82دستکوب

-آبى 00006068857857685نیکران 54743
-مشکى63338861832066583هرمز 54744
-آبى58187610354981یاماها 54745100
-مشکى 6362544853518485هرمز 54746
اصفهان 68-9772مشکى-مخدوش 3002531سفید 54747

1238078 1463115هوندا 54748
بروجرد 11-4148سفید 80دستکوب

629-22192مشکى 51200109840380984میهن 54749
-آبى 822152382فاقد شماره رایکا 54750
-مشکى 101156823039482شهاب 54751
اصفهان 76-5323آبى 346860831030283هرمز 54752
-مشکى -مخدوش 54753-32607068
-مشکى 2308193842542984بهرو 54754
تهران 14-92952مشکى -3040029700003498پیشرو 54755
--311348218275238182تیزتک 54756
624-38934مشکى -129998300810ترنا 54757
اصفهان 67-9453مشکى 25016031804067180پیشرو 54758
-نقره اى 2005014128410052484تیزتک کار 54759

مخدوش 32622دایچى 54760
-مشکى831115783

اصفهان78-4912مشکى6150925285391085توریست54761
-نقره اى -3041899635015108پیشرو 54762
-مشکى 311458558376468683هوندا54763
اصفهان 9-5855قرمز -4157 دستکوب2063292شوکا 54764
-نقره اى -930041471417782پرند 54765
-قرمز 100311530983783سایر 54766

2997304کویران 54767
دستکوب

 8311640
-مشکى83دستکوب

اصفهان58-9412مشکى33056588302007983سفید 54768
-قرمز 292175512530841040684رایکا 54769125
-مشکى5517803811080شهاب 54770
-مشکى204057851029685کوثر 54771
-نقره اى 2302234830576483سریر 54772
-نقره اى 36015489840669584بهران 54773
اصفهان 29-1734آبى6343811830258683هرمز 54774
624-38775مشکى250004308295305982سفیر54775
627-14581مشکى310846608270331282تیزتک 54776
622-55318مشکى7672843204984هوندا 54777
623-48292قرمز 21216358212344182اسمارت 54778
اصفهان 45-6641-83303210557300883جترو 54779
اصفهان 44-6191نقره اى 1222966834377283رایکا 54780

دستکوب 30502420تیزتک کار54781
تهران 16-95677نقره اى 822514982

اصفهان67-3549مشکى-مخدوش100154زره 54782
-قرمز -236118314038یاماها 5478380
اصفهان 12-1756مشکى827131982مخدوشپارت 54784
اصفهان29-6498آبى-009947- 52310442یاماها 54785100
-قرمز -001298- 2000012982یاماها 5478680
اصفهان79-3679قرمز8638561286038561286یاماها 54787100
-قرمز -012280- 57101902یاماها 54788100

619-76294 قرمز 3219503831362683صدف 54789
دست نویس

-قرمز 74دستکوب 368674768یاماها 54790100

414668 756772کاوازاکى54791
تهران 47-47262-75دستکوب

اصفهان 28-9315قرمز 18805486- 1880540486یاماها 54792
-قرمز 317778878163768681پیشرو 54793
اصفهان 55-1461قرمز 2005009618410059384تیزتک کار 54794
-قرمز 316053128290914382کبیران 54795
618-43465مشکى311302848274317382تیزتک 54796
625-34861مشکى 001121831307083شتاب 54797
تهران 29-15835مشکى 200414758840437784کوثر 54798

اصفهان 13-مشکى 2952606826206382کویر 54799
86311

آگهى ابالغ
نظر باینکه تعداد 1200 دستگاه موتور سیکلت موجود در پارکینگ نصر اصفهان بشرح زیر، بدلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از 

کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به 
دادگسترى شهرستان اصفهان (دفتر دایره سرپرستى) یا اداره آگاهى اصفهان مراجعه نمایند.

-قرمز 2905752820903682رایکا 54800
بروجرد 1-8439نقره اى 108294819898181تالش 54801
شیراز 8- 4229نقره اى 310865088271103882تیزتک 54802
تهران 23-88846مشکى 1208123832258083رایکا 54803
-قرمز 2154537887276988تیماس 54804
-قهوه اى 0052231833948283جترو 54805150
-آبى -52210342002101یاماها 54806100
625-32326آبى 2929440824401682کویر 54807
-آبى1209802821731382رایکا 54808

621-75929 مشکى 000142382876824882پیشرو 54809
دست نویس

-نقره اى 341288843580784جترو 54810
-مشکى 85004930859701685پرند 54811
-مشکى 12017857082047482پیشرو 5481270
-نقره اى 4324600825606582پارت 54813
-نقره اى 200621295851960485تیزکار54814
-مشکى 12027875845379084پیشرو 54815
اصفهان 33-1137آبى7881841638684لینهاى54816

2911283 کویر 54817
اصفهان 45-9143آبى 840016184دستکوب

تهران 17-71641قرمز 311429098275787783تیزتک 54818
624-66886مشکى 311114748273102282تیزتک 54819
621-31518آبى5303052820639182هرمز 54820
-مشکى2932088854784485بهرو 54821
اصفهان36-2336مشکى 019917033234683پیشرو 54822
-مشکى 31820328851103385پیشرو 54823
-قرمز 8329789005106483جترو 54824150
621-73556نقره اى 243098383فاقد شماره پرند 54825

اصفهان 14-قرمز -1039801001049سوزوکى 54826
75448

-قرمز 133534821164582الگانس 54827
تهران 19-82243- -01124- 21372622نامى 54828
-قرمز 190690107867478پیشرو 54829
--311269838274655282تیزتک 54830
-آبى2234820933482لینهاى 54831
-آبى538069610916080تیزتک 54832
-قرمز 6903369854754285سریر 54833

دستکوب سفر 54834
628-22964قرمز-52191188223734

دستکوب 10023978کارا 54835
-قرمز802082480

اصفهان-1-5866قرمز2280678710030971هوندا 54836
-آبى2913488840193484رایکا 54837
اصفهان13- 6992قرمز129608757487تندرو 54838100
625-17242قرمز3119424311149183هرمز 54839
624-65959مشکى3027389842552184کبیر 54840
-آبى27011829829363182کبیر54841
-قرمز 311421468273282682تیزتک 54842
-قرمز 1200270821105982رایکا 54843
622-26767قرمز 310607848163715681پیشرو 54844
تهران18- 43844مشکى12023277082000170تندر 5484570
26-39245قرمز 8340212121663583رایکا 54846
-مشکى33014193812283181بهران 54847
-قرمز -360688- 511917100سوزوکى 54848

1214119 گلکسى 54849
دستکوب

دستکوب 
-مشکى-8334579

8211241 127333الگانس 54850
623-58624آبى82دستکوب 

-مشکى5084491874351187الگانس54851
اصفهان 78- 2568آبى2125501852000685ریسر54852

8128800 20419405رایکا 54853
627- 59786قرمز 81دستکوب

تهران 17-37922مشکى3015888842057884صدف 54854

7019783 2210291هوندا 54855
- -83دستکوب 

اصفهان77- 2713نقره اى 1224471834633283رایکا 54856
-قرمز 3003007082035073682کبیران 54857

0303186 ویال 54858
دستکوب 

 833291
تهران 24-72136مشکى 83دستکوب

-نقره اى 200624792852476885تیزکار 54859
61-58656آبى 311498458376820183تیزتک 54860
اصفهان 53- 6392قرمز 61252851853434485مهران 54861
اصفهان 66-8626قرمز 0402828850022085کویر 5486270

خمینى شهر قرمز 03231138280805483کویر 5486370
8233-2

تهران 11- 88793قرمز 1007835791113379سوزوکى 54864
-نقره اى 30385583827060982کبیران 54865
اصفهان 51-6531آبى 971215794797020082982سوزوکى 54866
اصفهان 22-6957مشکى -3110448282712727تیزتک 54867
-مشکى 53702438333593883لیزر 54868
ایران 619-31177مشکى 207258301089183هارداستون 54869
تهران 23-99687آبى120855383247483رایکا 54870125
-قرمز 301534683201380183پیشرو 5487170

اصفهان 13-مشکى200414789840532284کبیران 54872125
75443

مخدوش هرمز 54873125
اصفهان 46-2742قرمز 63359399832032483

اصفهان 29-7725قرمز 3464883- 043574483جترو 54874125

اصفهان 13-آبى2306893840551084رایکا 54875125
47918

اصفهان 23- 8285 مشکى0112986820305128782ساکورا 54876125
دست ساز 

-آبى-مخدوش 2931353کبیر 54877125

اصفهان 13- مشکى31755030805284180پیشرو 54878125
49791

83014158- 3314271سفیر 54879125
s12583 اصفهان 28-7719قرمز

اصفهان 12-4172آبى837060238332169283بهمن 54880110

کاوازاکى 54881
10011030909092G-E9090 قرمز-

فاقد پالك مشکى 8370579919729B11083بهمن 54882110

کاوازاکى 54883
624-48628 مشکى 100010638508018300880

دست نویس 
-مشکى 8201093912173B11073بهمن 54884110
-قرمز 32600479853842885پارت 54885125
-مشکى 204195850967685کوثر 54886125
-قرمز -مخدوش 2973729رایکا 54887125
-نقره اى 435832833476683جترو 54888
تهران 23-94957نقره اى 4120056830494983توربو 54889125
تهران 28-39814آبى 6318499822795682هرمز 54890125
اصفهان 46-7541مشکى 4338913835496583پارت 54891125
اصفهان 6-7941مشکى -18644836600044هوندا 54892

ایران 54893
-آبى1030658580020248880دوچرخ 100

اصفهان 14-نقره اى 000316882524588باختر 54894125
22995

اصفهان 8- 1313قرمز -0206254581003698شوکا 54895125

اصفهان 14-قرمز 317733528163293489پیشرو 54896
25188

دستکوب 31011686نیکرو 54897
اصفهان 5- 9371قرمز 804295280

-نقره اى 61253208853443385بهران 54898
شکسته 364قرمز 779678852885985باختر قرمز 54899
-مشکى6361526842937584هرمز 54900125
اصفهان 13- 6436مشکى8201627822777282الگانس 54901125
625-95337مشکى 050389638400368284بهتاز 54902125
-نقره اى 61031441852213585احسان 54903125
-قرمز 100566851239185زره 54904125
اصفهان 7-5722قرمز 25012764803402880پیشرو 54905125

فونیکس 54906
تهران 17-51343آبى 1258205074382403582

624-66993مشکى 200413576820756782کوثر 54907125
499-27998مشکى 2606841574184لینهاى 54908125
-قرمز 6349259830439783هرمز 54909125
اصفهان 67- 3332مشکى --54910-02062680
-آبى -3442536006773یاماها 5491180
-قرمز -16745766323267هوندا 54912125
اصفهان 59- 2422قرمز 42426387854897785سفر 54913125
629- 24999آبى 3037176853339880صدف 54914125

دستکوب 20326109تکتاز 54915125
اصفهان 13- 6499مشکى -003038

625- 19223مشکى 835022808217369882الگانس 54916125
اصفهان 52- 1147مشکى 414028638402230084سفر 54917125
اصفهان 9- 1676مشکى 317955128165220281پیشرو 54918125

اصفهان 13- قرمز -036983- 42063712یاماها 54919
24595

دستکوب 20328655افرا 54920125
اصفهان 15- مشکى 812779481

19833
619- 14342مشکى -16697586319619هوندا 54921
-مشکى -22002165520003546پیام 54922125

اصفهان 14- --30445188712307پیشرو 54923100
65417

دستکوب 25211سانیا 54924
623- 65124قرمز 82135282

اصفهان 41- 8947قرمز 2910645832037383کبیر 54925125
اصفهان 65- 8472مشکى 41442978858343585سفر 54926125
اصفهان 18- 8243قرمز 311149318273446783تیزتک 54927125

دستکوب 67256ایساکو 54928125
625- 76641آبى 811905881

619- 58649 آبى 145766863870786جترو 54929
627- 75848مشکى 311446268376579883تیزتک 54930125

اصفهان 15- قرمز 1096928102090981دلتا 54931125
13779

-نقره اى 058604850746585شوکا 54932125
اصفهان 77- 5991نقره اى 087193856056185تیماس 54933
اصفهان 24- 1663مشکى 822613182مخدوش -54934

54935-1099514 834518
اصفهان 14- آبى 83دستکوب 

92342
اصفهان 41- 3746قرمز -270237604953510کویر 54936125

نیروموتور 54937
اصفهان 13- 3824مشکى 12500004043817683081

اصفهان 48- 7339قرمز 7528684- 01934384تیزکار 54938125


