
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 13  دى  ماه 1395 / 2  ژانویه 2017 / 3  ربیع الثانى 1438
سال سیزدهم / شماره 2842  /12  صفحه  / 1000 تومان

افزایش سفر آمریکایى  ها به ایرانزنگ خطرى که عطارى ها به صدا درآورده اندچند هواپیما در آسمان ایران مى پرند؟ جهان نمااجتماعجهان نما  کویرگردى و «آف ُرد» با خودروهاى لوکس!پاى شتر چگونه به بحث دیه وارد شد؟ اجتماعاقتصاد
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در صفحه جهان نما بخوانید

در صفحه حوادث بخوانید

عربستان براى حج 96 از 
ایران دعوت نکرد!

شگردهاى 
«مهندس شایان»

وزیر حج عربستان گفته از ایران براى حضور 
در حج آینده دعوت کرده اما سازمان حج ایران 
مى گوید؛ هیچ دعوتنامه رسمى از عربستان 

دریافت نکرده است.

پرسه کارتن خواب ها در ترمینال کاوه

وام هاى 
1000 میلیارد 
تومانى را پس 
نمى دهند!
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230 روستاى اصفهان 
متروکه شد
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افزایش افزایش 15661566 در صدى کشف فیلم هاى در صدى کشف فیلم هاى
 غیر مجاز در اصفهان غیر مجاز در اصفهان

 در تاریخ 3 آبان ماه امســال پرونــده اى با 
موضوع کالهبردارى و به دســتور بازپرس 
شــعبه نهم دادســراى ناحیه یک تهران در 
اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
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هوش مصنوعى یک تهدید است؟

فعالیت 170 هزار کانال تلگرام فارسى در کشور

نمایش صلح از دریچه جنگنمایش صلح از دریچه جنگ

نتایج اولیه سرشمارى در استان نشان مى دهد

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات خرید آسفالت جهت معابر شهردارى منطقه یک و دو نجف آباد با برآورد اولیه 
به مبلغ 3/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات تملک دارائیهاى سرمایه اى سال 1395 

شهردارى و براساس کمترین قیمت پیشنهادى.  
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى منطبق 

با موضوع مناقصه باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 95/10/22 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/25 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ (150/000/000) ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکى بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان 

اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى تجدید مناقصه

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

نوبت 
دوم
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 استقالل با کاوه 
 چه مى کند؟

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید. 
موضوع مناقصه: 

خرید آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال                                     - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/25 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 95/10/26 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 95/11/10 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه   نوبت دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ 
دوم

آغاز جشنواره زمستانىآغاز جشنواره زمستانى
 فروش محصوالت ایران خودرو  فروش محصوالت ایران خودرو 

مدل 1396 2009 
   2070

نمایندگیهاى 2009 و  2070 ایران خودرو
اصفهـــــــــان- هاشم زاده

  فروش فورى، نقد و اقساط با مدل فروش فورى، نقد و اقساط با مدل 13961396

* نمایندگى 2009 خیابان جى شرقى تلف ن: 35242441- 35213737  
* نمایندگى 2070 خیابان جى غربى تلفن: 35242442- 35242443

با پیوستن به کانال تلگرام ما از کلیه شرایط فروش محصوالت در لحظه باخبر شوید
@hashemzadeh ikco

* 206 تیپ 2
* تندر اتوماتیک 

* تندر پیکاپ  
* سوزوکى  گرند ویتارا   

فرو ش نقدىفروش اقساطى
* پژو 405 + کارت هدیه

* پژو SLX 405+ کارت هدیه
* 206 تیپ 2

* 206 تیپ 5 + کارت هدیه
V8 206 صندوقدار *

* سمند LX+ کارت هدیه

* سورن ELX + کارت هدیه
EF7  سمند *

* رانا+کارت هدیه
* تندر پیکاپ + کارت هدیه

* تندر اتوماتیک + کارت هدیه

گذرى بر نمایشگاه «صلح روى کاغذ» در موزه هنرهاى معاصر اصفهانگذرى بر نمایشگاه «صلح روى کاغذ» در موزه هنرهاى معاصر اصفهان
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طبق آخرین برآوردهاى صورت گرفته از ســوى وزارت 
راه و شهرسازى در حال حاضر ایرالین هاى ایرانى رقمى 
نزدیک به 250 فروند هواپیما ملکــى به نام خود دارند. 
هواپیماهایى که عملکرد آنها در طول سال هاى گذشته 
نشان از آن دارد که بهره ورى پایین اصلى ترین شاخصه 

ناوگان مسافرتى ایران بوده است.
به گزارش ایســنا، زمین گیر بودن نزدیک به صد فروند 
هواپیماى شرکت هواپیمایى ایران نشان از آن دارد که 
نزدیک به 40 درصد از کل ناوگان امــکان پرواز ندارد. 
اطالعات به دست آمده حاکى از آن است که از این صد 
فروند هواپیما نزدیک به 50 فروند باید براى همیشــه با 
پرواز کردن خداحافظى کنند امــا50 فروند دیگر هنوز 

امکان آن را دارند که به پرواز در آینده امید داشته باشند.
این هواپیماها نیاز به دریافت قطعاتى دارند که از دو محور 
متفاوت تأمین آنها امکانپذیر است. یکى از محورها بحث 
احتمال باز شدن بازار براى تأمین قطعات هواپیماها پس 
از اجراى برجام است. البته این مسئله منوط به آن خواهد 
بود که شرکت هاى هواپیماساز هنوز قطعات مربوط به 
هواپیماهاى قدیمى زمین گیر ایــران را تولید کنند و یا 

امکان تهیه آنها در بازار وجود  داشته باشد.
در غیر اینصورت اگر نقشه راهى شبیه به عملکرد شرکت 
هواپیمایى آسمان که با وارد کردن چند فروند فوکر 100 
زمین گیر قطعات آنها را به دیگر هواپیماهاى خود پیوند 
زد، عمل شود، این شانس وجود خواهد داشت که الاقل 

بخشى از این هواپیماها رنگ آسمان را ببینند.
موضوع دیگرى که شــرایط صنعت هواپیمایى ایران را 
متحول مى کند، بحث مربوط به چگونگى استفاده روزانه 

از ناوگان فعال است.
میانگین ســاعات پرواز هواپیماها در طول 24 ساعت 
حدود 9 ســاعت تخمین زده مى شــود. در صورتى که 
ایرالین بتواند شــرایط را طورى مدیریت کند که براى 

انجام این دو پرواز تعداد نشست و برخاست ها به کمترین 
سطح خود برسد، این شانس وجود دارد که بهره ورى به 

حداکثر برسد.
یک منبع آگاه به ایسنا گفت: در حال حاضر متوسط زمان 
پروازى هواپیماهاى مسافرتى در ایران حدود 6/5ساعت 
از 24 ساعت شبانه روز اســت. این دیدگاه که باال رفتن 
زمان پروازهاى یک هواپیما در طول روز مى تواند عملکرد 

منفى داشته باشد به هیچ عنوان درست نیست. بلکه در 
حال حاضر ناوگان ایران به دلیل محدودیت هایى که دارد 
مجبورشده است با حدود سه ســاعت فاصله نسبت به 

استانداردهاى جهانى فعالیت خود را ادامه دهد.
به گفته وى در حال حاضر پنج فروند بوئینگ 737 فعال 
در ناوگان ایران با توجه به شــرایط مثبتى که در قیاس 
با دیگر هواپیماها دارند، توانســته اند با زمانى نزدیک به 

اســتانداردهاى بین المللى پرواز کنند حتى تعدادى از 
ایرباس هاى 300-600 و 320 ایران نیز توانایى انجام 
عملیات بیش از متوســط داخلى را دارند اما در مجموع 
مى توان گفت که فاصله مــا با بهره ورى جهانى نزدیک 
به سه  ساعت در طول روز است و این نشان مى دهد که 
ناوگان ایران نتوانســته خود را با استانداردهاى جهانى 

همراه کند.

رئیس سازمان بازرسى کل کشــور با بیان اینکه افراد 
دوتابعیتى مشغول در پست هاى دولتى به مراجع قضائى 
معرفى مى شوند، گفت: گزارش نهایى در این خصوص 

به مراجع ذیصالح ارسال شده است.
ناصر سراج در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که 
آیا کار سازمان بازرســى در رابطه با فیش هاى حقوقى 
نجومى به پایان رسیده است، گفت: کار ما در این رابطه 
هیچ وقت تمام نمى شود و بررســى ها همچنان ادامه 

دارد.
رئیس سازمان بازرسى کل کشور با اشــاره به مرحله 
بندى بودن کار بازرسى کل کشور در رابطه با فیش هاى 

نجومى، گفت: در رابطه با مرحله اول کارمان تمام شده 
و بر مبناى همین گزارش، پرونده در حال پیگیرى است.

رئیس ســازمان بازرســى کل کشــور در رابطه با به 
کارگیرى دوتابعیتى ها در نهادهاى دولتى و پست هاى 
کشورى گفت: اقدامات و پیگیرى هایى  در این رابطه 
از سوى سازمان بازرسى کل کشور انجام شده است و 
قطعًا افراد و موارد تخلفى را بــه مراجع قضائى معرفى 

مى کنیم.
قاضى ســراج تصریح کرد: حتى گزارشى در خصوص 
دوتابعیتى ها در پســت هاى مختلف دولتى به مراجع 

ذیصالح ارسال کردیم.

وزیر خارجه هند خطاب به همتاى ایرانى خود نوشت، به 
دلیل دســتور قضائى نمى تواند به بانوى ایرانى متهم به 

قتل غیرعمد در ایالت اودیشاى هند کمک کند.
به گزارش فارس، «سوشما کواراج» در حساب کاربرى 
خود در توئیتر نوشت، به دلیل دستور قضائى امکان کمک 
به نرگس کلباسى بانوى ایرانى که از سوى دادگاه رایاگادا 
در شرق هند به یکسال زندان و پرداخت 300 هزار روپیه 

محکوم شده، وجود ندارد.
نرگس کلباســى بانوى ایرانى-انگلیسى است که طى 
چندین سال گذشته در شرق هند اقدامات انسان دوستانه 
براى کودکان هندى انجام مى داد و آذر ماه سال جارى به 

ارتکاب قتل غیرعمد متهم شد.محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه کشورمان در پاســخ به نامه جمعى از هنرمندان، 
اساتید و حقوقدانان کشــور مبنى بر درخواست کمک و 
مساعدت در پرونده کلباسى اطمینان خاطر داد تا حصول 
نتیجه مطلوب به مساعى خود در این زمینه تداوم خواهد 
داد.وزیر خارجه هند خطاب به محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه کشــورمان و «بوریس جانســون» وزیر خارجه 
انگلیس نوشت گزارشــى درباره شرایط نرگس کلباسى 
دریافت کرده اما از آنجایى که این مسئله قضائى است و 
دستور قاضى روى پرونده وجود دارد، نمى تواند مداخله 

و کمک کند.

دو تابعیتى ها به مراجع 
قضائى معرفى مى شوند

پاسخ منفى وزیر خارجه هند به 
ظریف درباره بانوى اصفهانى

شکایت الریجانى 
از فرشتگان ُمقربش!

رئیس مجلس در جریان بررسى     خبر آنالین |
الیحه برنامه ششـم توسـعه زمانى که با حضور چند 
نماینده در کنارش مواجه شد که مانع گوش دادن او به 
نظرات موافق و مخالف مى شدند به شوخى گفت که 

ما چند ملک مقرب اینجا داریم.
علـى الریجانـی در جریـان بررسـی بند 6 مـاده 57 
الیحه برنامه ششم توسعه جلسه علنی دیروز وقتی در 
تالش بود تا به نظر موافقان و مخالفان گوش دهد، با 
حضور چند نماینده در کنار خودش که مانع تمرکز او 
بودند،  مواجه شد. امرى که باعث شد او با لحن خاص 

خودش بگوید: دو سه تا ملک مقرب اینجا داریم.
الریجانی در ادامه وقتی پیشنهاد حذف بند 7 این ماده 
مطرح شد،  اظهار داشت: یکی از عجایب روزگار این 
است که جناب کاتب خودشان پیشنهاد حذف دادند و 

در لیست مخالفان هم هستند. این را هم بدانید.

مطهرى: دفترم توسط دولت 
احمدى نژاد شنود مى شد

على مطهرى گفت: دفتر کارم    آفتاب  نیوز  |
توسط وزارت اطالعات دولت قبل شنود مى شد.

نایب رئیـس دوم مجلس شـوراى اسـالمى در جمع 
خبرنگاران اظهار داشـت: پرونده هاى شیراز، مشهد 
و شـنود از دفتـر شـخصى مـن براسـاس قوانیـن و 
چارچوب هاى مشـخص در حال رسـیدگى اسـت و 
ما منتظر گزارش کمیسـیون شـوراها در مورد حادثه 
مشهد نیز هستیم و مسببین حادثه شیراز نیز مشخص 
شـدند که باید با آنها برخورد شـود.وى افـزود: طبق 
اعالم وزارت اطالعات در دولت قبل از دفتر من شنود 
مى شد، که با عامالن این موضوع نیز برخورد شده و از 

مجموعه وزارت اطالعات اخراج شدند.

ایران را 
از روى نقشه محو مى کنیم!

 فارس | «اوگتاى آسـادوف» رئیس پارلمان 
جمهورى آذربایجان در جلسه پارلمانى گفت که ایران 
نمى تواند در امور داخلى ما دخالت کند.  وى با اشـاره 
به تهدید ایران علیه باکو مبنى بر سفر اخیر «بنیامین 
نتانیاهو» به این کشـور گفت: ما در سـفر اخیر رئیس 
جمهور ایران به باکو هیچ واکنشـى نشـان ندادیم اما 

باید در روابط دو طرف احترام متقابل حاکم باشد. 
«قدرت حسـن قلى اف» یـک نماینـده پارلمانى نیز 
در نطـق خـود تهدید ایـران علیـه آذربایجـان بعد از 
سـفر نتانیاهو را تهاجم خواند و گفت این تهدید نباید 
بدون پاسـخ بماند. این نماینده پارلمان آذربایجان در 
ادامه اظهـارات تند خود مدعى شـد که اگـر ایران به 
آذربایجان حمله کند از روى نقشه محو و به پنج کشور 

تقسیم خواهد شد!

آمارهاى متفاوت درباره 
یک تخلف!

  ایسنا| در حالـى کـه مجلـه «نیچـر» تعداد 
محققان درگیر در ارسال 58 مقاله رد شده را 258 نفر 
ذکر کرده است ولى آمارهاى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشـکى نشـان از 199 نفر و وزارت علوم، 

تحقیقات و فناورى 398 نفر دارد.
احسـان شمسـى کوشـکى دبیر کمیته ملـى اخالق 
در پژوهـش پزشـکى وزارت بهداشـت، علـت وجود 
اختـالف در آمارهـاى وزارت بهداشـت و علـوم بـا 
آمارهـاى «نیچر» را چنین توضیح مى دهد: بررسـى 
ما نشـان مى دهد که عنـوان التین برخى از اسـامى 
نویسندگان به صورت هاى متفاوتى درج شده است، 
به طور مثال نام محمد على یک بار به صورت سرهم 
(Mohammadali) و بـار دیگـر بـه صـورت جـدا 
(Mohammad ali) درج شده که «نیچر» این افراد را 
با تصور اینکه افراد متفاوتى هستند، دوبار در آمارهاى 
خود آورده اسـت.وى همچنین در خصوص اختالف 
زیاد آمـار وزارت بهداشـت با علـوم یادآور مى شـود: 
آمارهاى وزارت علوم نشان مى دهد تعداد نویسندگان 
مقاالت مورد شمارش قرار گرفته اسـت و از آنجایى 
که نام نویسندگان در مقاالت مشابه بوده است، از این 
رو اسامى نویسـندگان چندین بار مورد شمارش قرار 

گرفته است.

توئیتر

وزیر حج عربستان گفته از ایران براى حضور در حج آینده 
دعوت کرده اما سازمان حج ایران مى گوید؛ هیچ دعوتنامه 

رسمى از عربستان دریافت نکرده است.
«محمدصالح بن طاهر بنتن»  وزیر حج و عمره عربستان 
به تازگى گفته که از 80 کشــور اسالمى به منظور تنظیم 
مناسک حج دعوت کردیم و ایران نیز جزو این 80 کشور 

است.
او اظهار کرده که عربستان از تمام حجاج جهان اسالم بدون 
توجه به جنسیت و گرایش مذهبى آنها استقبال مى کند و به 
آنها خدمات مى دهد. وزارت حج و عمره تالش مى کند تا 
حجاج، مناسک حج خود را به آسانى و آرامش انجام دهند و 

براى اسکان و حمل و نقل آنها خدماتى را ارائه خواهد داد.

این درحالى است که ســازمان حج و زیارت ایران اعالم 
کرده؛ تاکنون هیچ دعوتنامه اى از وزارت حج عربســتان 

دریافت نکرده است.
حجت االسالم والمسلمین مهدى شهسوارى مدیرکل حوزه 
ریاست و روابط عمومى سازمان حج و زیارت نیز با تأیید این 
مطلب، به ایســنا گفت: معموًال عرف اســت وزارت حج 
عربستان براى تنظیم مناسک حج به کشورهاى اسالمى 

دعوتنامه بفرستد، اما فعًال چیزى دریافت نشده است.
با این حال سرپرست حجاج ایرانى، حدود یک هفته پیش 
از تالش براى فراهم کردن مقدمات حج و عمره خبر داده 

و گفته بود: امیدواریم این بار عربستان شرایط ما را بپذیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى نیز از مذاکره با وزارت خارجه 

و شورایعالى امنیت ملى براى هموار کردن مسیر حج و عمره 
سخن گفته و تأکید کرده بود: عربستان باید شرایط مد نظر 

مقام معظم رهبرى را تأمین کند.
او همچنین گفته بود: اگر عربســتان شرایط الزم را که در 
سیاست هاى نظام ما تعریف شده فراهم کند، حتماً دولت و 
مجموعه نظام، مسیر را براى حضور انبوه زائران ایرانى در 
حج و عمره فراهم خواهند کرد اما اگر دشمِن متحجر این 
مسیر را مسدود کند، در دنیاى اسالم خوار و ذلیل خواهد شد.

سرپرست جدید سازمان حج و زیارت نیز تأکید کرده بود: 
انتظارات ما از عربستان همان چیزى است که سال گذشته 
مطرح شده بود. همچنان انتظار داریم تضمینى براى امنیت، 
 تسهیل امکانات و قائل نشــدن تفاوت بین زائران ایرانى 
و سایر کشورها لحاظ شود. اگر سعودى ها این توقعات را 

تأمین کنند، ما نیز تصمیم مى گیرم.
ایران از اواخر فروردین ســال 94 تاکنون به دنبال حادثه 
فرودگاه جده، عمره را تعلیق کرد. شــرط ایــران براى از 
سرگیرى عمره، اجراى حکم اشد مجازات براى دو مأمور 
خاطى سعودى و ارائه تضمینى براى تأمین امنیت و حفظ 
شأن زائران ایرانى بود که عربستان تا به امروز به هیچیک از 

این مطالبات پاسخ نداده است.
سال گذشته پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت عربستان با 
ایران، حج تمتع نیز تحت تأثیر روابط سیاسى دو کشور قرار 
گرفت. عربستان حاضر نشد به خواسته هاى ایران درباره 
محل صدور ویزا، تأمین امنیت و 20 پیشنهادى که در قالب 

یک نامه ارائه کرده بود، پاسخى دهد.

عربستان براى حج 96 از ایران دعوت نکرد!

عضو هیئــت تحقیق وتفحــص ازصنــدوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: برخى افــراد مى گویند رقم تخلفات 
این صندوق از هشت هزار میلیارد تومان بیشتر است 
در حال بررســى این موضوع هستیم همچنین ده نفر 
وام هایى از 500 تا هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند 

که حاضر به بازگرداندن نیستند.
به گزارش تسنیم،  با مشخص شدن فساد مالى هشت 
هزار میلیاردتومانى صندوق ذخیره فرهنگیان و ورود 
دادستانى کشور به این ماجرا، برخى افراد براى انجام 
بازجویى احضار و بازداشــت شــدند که شهاب الدین 

غندالى مدیرعامل ســابق صندوق فرهنگیان یکى از 
افراد بازداشت شده است.

هر چند در ابتدا فساد مالى هشت هزار میلیارد تومانى 
صندوق ذخیره فرهنگیان از سوى مسئوالن صندوق 
پذیرفته نمى شد و آنها از بدهى سه هزار میلیارد تومانى 
پنج نفر به بانک سرمایه خبر داده و دولت هاى گذشته 
را متهم مى کردنــد اما این روزها حتــى معاون اول 
رئیس جمهور نیز رقم هشت هزار میلیاردى و تخلف در 
برخى از شرکت هاى زیرمجموعه صندوق فرهنگیان 

را تأیید مى کند.

در این رابطه امیر خجسته عضو هیئت تحقیق وتفحص 
ازصندوق ذخیره فرهنگیان به تسنیم گفت: برخى افراد 
عنوان کرده اند که رقم تخلفات از هشت هزار میلیارد 
تومان بیشتر است و هیئت تحقیق و تفحص در حال 

بررسى رقم دقیق تخلفات است.
وى افزود: هشــت هــزار میلیــارد تومان ســرمایه 
فرهنگیان به دســت افراد خاصى است که تعداد آنها 
حدود 30 نفر اســت و ده فرد اصلــى 500 تا یکهزار 
میلیــارد تومــان وام دریافت کرده اند کــه حاضر به 

بازگرداندن آنها نیستند.

خجسته گفت: به این افراد اولتیماتوم داده ایم تا سرمایه 
فرهنگیان را بازگردانند و قوه قضائیه نیز به ماجرا وارد 
شــده اســت تا بتوانیم با همراهى یکدیگر سرمایه 

فرهنگیان را بازگردانیم.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى افزود: در صندوق ذخیره فرهنگیان 
مدیریت ها به صورت فامیلى و خانوادگى بود و قسمت 
عمده پول ها بدون تضامین محکــم به افراد خاص 
پرداخت شده است و این ها از باند و شبکه هاى خودشان 

بودند.

به نوشته «فایننشال تریبیون»، تعداد آمریکایى هایى 
که از ایران بازدید کرده اند،11/5درصد افزایش یافته 

است.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از العالم، وبســایت 
«فایننشال تریبیون» در مطلبى نوشت: بنا بر اعالم 
اداره ســفرهاى داخلى و گردشــگرى آمریکا، تعداد 
آمریکایى هایــى که از ایــران بازدید کــرده اند در 
یکســال منتهى به سپتامبر ســال 2016 (شهریور 

95)11/5درصد افزایش یافت.
ســفر آمریکایى ها به ایــران از زمان لغــو تدریجى 
تحریم هاى غرب علیه ایران، رو به افزایش بوده است. 
همچنین بنا بر اطالعات منتشر شده از سوى تهران، 
تعداد آمریکایى هایى که در دو سال گذشته به ایران 

سفر کرده اند، 12 درصد افزایش یافته است.
هنوز اطالعات مرتبط با صنعت گردشگرى ایران در 
سال 2016 منتشر نشده است ولى بنا بر اعالم مراکز 
ذیربط در ایران، در سال 2015 بیش از پنج میلیون و 

200 هزار گردشگر به این کشور سفر کردند.
هدف ایران، جذب ساالنه 20 تا 25 میلیون گردشگر 
تا سال 2025 اســت که در قیاس با ارقام کنونى، از 
افزایشــى چهار برابرى حکایت خواهد داشت. درآمد 
کنونى ایران از محل گردشگرى ساالنه7/5میلیارد 
دالر است؛ رقمى که مقامات ایران امیدوارند تا سال 

2025 به ساالنه 30 میلیارد دالر برسد.

100 فروند هواپیماى شرکت هواپیمایى ایران زمین گیر است

چند هواپیما در آسمان ایران مى پرند؟
افزایش سفر آمریکایى  ها 

به ایران

وام هاى 1000 میلیارد تومانى را پس نمى دهند!

احمدى نژاد و یارانش
 قصد ورود به صف بندى هاى سیاسى را ندارند

اســتاندار تهران در دولت دهم گفت: با توجه به اینکه 
اعالم موضع صریح از ســوى احمدى نژاد انجام گرفته 
است، به طور طبیعى بحث دعوت در مراسم اصولگرایان 
هم منتفى اســت و در کل قصد ورود به مســائل صف 

بندى هاى سیاسى نخواهیم داشت.
مرتضى تمدن در گفتگو با ایلنــا، در مورد عدم حضور 
احمدى نــژاد و حامیانــش در همایش هــاى اخیــر 
اصولگرایان، گفــت: بعد از فرمایشــات رهبرى و بعد 
از اطالعیه اى که در پاســخ به توصیه رهبرى توســط 
احمدى نژاد منتشــر شــد، او به هیچ وجه بناى ورود به 

صف بندى هاى سیاسى در انتخابات را نداشته و ندارد.
استاندار تهران در دولت دهم در پاســخ به اینکه آیا از 
ســوى اصولگرایان دعوتى براى حضور در مراسم هاى 
اخیر از احمدى نژاد شده اســت، گفت: باتوجه به اینکه 
اعــالم موضع صریــح از ســوى احمدى نــژاد انجام 
گرفته اســت، به طور طبیعى بحث دعوت در مراســم 
اصولگرایان هم منتفى اســت و در کل ورود به مسائل 
و صف بندى هاى سیاســى نخواهیم داشــت و مسئله 

روشن است.
 تمدن دربــاره اینکه دلیل عدم حضــور احمدى نژاد و 
یارانش در مراســم هاى اصولگرایان چیست، افزود: در 
کل بناى ورود به مباحــث را نداریم و عدم حضور افراد 
منتسب به جریان احمدى نژاد در مراسم هایى همچون 9 

دى دلیل خاصى ندارد و شاید اطالع رسانى در این مورد 
صورت نگرفته اســت اما به صورت کلى قصدى براى 

ورود به گروه هاى سیاسى نداریم.
گفتنى است با نزدیک شدن به انتخابات اردیبهشت ماه 
سال آتى گروه هاى نوپاى اصولگرا پا به میدان رقابت ها 
گذاشته اند و با وجود اینکه درترکیب آنها افراد نزدیک به 
رئیس دولت نهم و دهم مشاهده مى شود اما مرزبندى 
جدى بین خود و جریان احمدى نژاد و شخص او ایجاد 
مى کنند و حتى کســانى که با حمایت از احمدى نژاد در 
عرصه سیاسى شــناخته شــدند، به هر نحوى درصدد 
پاك کردن چهره جبهه و تشکیالت خود از احمدى نژاد 

هستند.
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رئیس اداره پیشگیرى و درمان سوءمصرف مواد وزارت 
بهداشــت، مهمترین چالش در درمان اعتیاد ناشــى از 
مصرف مخدرهاى صنعتــى و روانگردان ها را، درمان 
روانشــناختى طوالنى مدت و همچنین پرهزینه بودن 

آن اعالم کرد.
حمیدرضا فتحــى در گفتگو بــا ایســنا، در خصوص 
چالش هاى درمان اعتیاد ناشــى از مصرف مخدرهاى 
صنعتى و روانگردان ها در کشور، اظهار داشت : چالش ما 
در مورد محرك ها، مداخالت روانشناختى طوالنى مدتى 
اســت که براى خانواده ها نیز هزینه باالیى در بر دارد. 
برنامه هایى در این خصوص در وزارت بهداشت در دست 

تدوین است اما در حال حاضر در تمام دانشگاه هاى علوم 
پزشکى، مدرس و درمانگر، تربیت شده  و آموزش ها به 

صورت آبشارى به افراد منتقل مى شود.
وى در ادامه بیان کــرد: درمان طبى این نــوع از مواد 
اعتیادآور مانند مخدرها به صورت مستند و مدون وجود 
دارد و در عین حال پیچیدگى زیادى نیز ندارد. عالیم آن 
پرسر و صداســت و به راحتى با بعضى درمان هاى طبى 

قابل کنترل است.
فتحى، مهمترین مشکل درمان این حوزه را ولع مصرف 
و عود آن در فرد عنوان کرد و گفت: بهبود این وضعیت، 

نیاز به برخى مداخالت روانشناسى طوالنى مدت دارد.

رئیس پلیس فتا گفت: بیش از 170 هزار کانال تلگرام 
فارسى زبان در کشور فعال هستند.

سردار ســید کمال هادیانفر افزود: در حال حاضر بیش 
از 29 میلیون تن از کاربران این فضا جوانان هســتند و 
بیش از 170 هزار کانال فارسى در تلگرام فعال است که 
بخش زیادى از این کانال ها در اختیار قشــر جوان قرار 

دارد.  
وى با اشاره به اینکه ارتباطات سالم در فضاى مجازى 
و لزوم هوشیارى جوانان و خانواده هاى آنان نسبت به 
تهدیدات فضاى سایبر باید در درجه نخست اولویت آنها، 
نهادهاى رسمى و غیر رسمى کشــور قرار گیرد، ادامه 

داد: متأســفانه امروز فضاى شبکه هاى اجتماعى مملو 
از اخبار نادرست و ضد و نقیض است که بسیارى از آنها 
در نمایش متن، عکس و فیلم مى تواند مسیر انحرافات 

اجتماعى جوانان و خانواده ها را رقم بزند. 
رئیس پلیس فضــاى تولید وتبــادل اطالعات نیروى 
انتظامى در ادامه فضاى مجــازى را به عنوان جادوى 
جهان نماى هزاره ســوم برشــمرد و گفــت: تعامل 
دســتگاه ها و نهادهاى دولتى براى نهادینه ســاختن 
فرهنگ استفاده از فضاى سایبر ، آگاهى از فرصت ها و 
تهدیدات این فضا امرى ضرورى است و باید زیر ساخت 

ها در این حوزه قوى تر از گذشته شود.

فعالیت 170 هزار کانال تلگرام 
فارسى در کشور

چالش اصلى وزارت بهداشت 
در درمان مخدرهاى صنعتى

پذیرایى در فرودگاه 
رضـا حسـین زاده گوینـده خبر بـا انتشـار ویدوئى از 

معطلى در فرودگاه و تأخیر در پروازها گالیه کرد. 
وى گفـت: چـرا در کشـورهاى دیگر وقتـى پروازى 
2 سـاعت تأخیر دارد مسـئولین پـرواز عذرخواهى و 

پذیرایى مى کنند ولى اینجا اینطور نیست.
حسین زاده افزود: در اینجا مى گویند تا ساعت 12 یا 
1 بامداد منتظر بمانید، وقتى که حالمون بد شد، شاید 

هواپیمایى بیاد.
این گوینـده مشـهور خبر بیـان کرد: در کشـورهاى 
دیگر بر خالف اینجـا همه حقوق شـهروندى دارند؛ 
وقتى هواپیما تأخیـر زیاد دارد، براى مسـافرین هتل 
و پذیرایى در نظر گرفته مى شـود ولى اینجا اینگونه

 نیست.

گور خوابى بزرگنمایى شد! 
پرویز افشار با بیان اینکه در قضیه گورخوابى گورستان 
نصیرآباد شهریار رسـانه ها این موضوع را بزرگنمایى 
کردند، گفت: فقط یک معتاد در گورستان وجود داشت 
که آن هم به مرکز اخوان تحویل داده شد و مابقى این 
افراد بیماران مزمن روانى، متکدیان و کارتن خواب ها 

بوده اند.
سـخنگوى سـتاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: 
تعداد افـرادى که در گورسـتان نصیر آباد شـهریار به 
عنوان گورخواب ها حضور داشـته و مشهور شده اند، 
به اندازه اى که رسـانه ها اعالم مى کنند نبوده اسـت 
هر چند که رسـانه اى شدن این مسـئله و بزرگنمایى 
انجـام شـده در خصوص تعـداد آنهـا محل سـئوال

 است.

دستور ابتکارى 
رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست از سید محمد 
مجابى معاون توسعه مدیریت، حقوقى و امور مجلس 
خواست تا در صورت تمایل سـید محمد باختر سرباز 
مریوانى، نسبت به استخدام وى در سازمان حفاظت 

محیط زیست اقدام شود.
دسـتور رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست براى 
جذب سـید محمـد باختـر سـرباز مریوانـى در حالى 
است که وى روز شـنبه 27 آذرماه سـال جارى براى 
نجات جان سگى گرفتار در سیم هاى خاردار و بر اثر 
انفجار مین در محوطه، پاى راسـت خود را از دسـت 

داد.

به حذف «جناب خان» 
راضى نشوید

کمـال تبریـزى خواسـتار بازگشـت «جناب خـان» 
به «خندوانه» شـد و گفـت: منصفانه بایـد گفت اگر 
ایشان نباشند برنامه دچار خسـران جدى خواهد بود 
و مثل این اسـت کـه بخشـى از قلب و مغز کسـى را 
برداشته باشند! جسارتاً به نمایندگى از سوى مخاطبان 
«خندوانه» تقاضا مى کنم حضور جناب خان را جدى 
بگیرنـد و بـه سـادگى راضـى بـه حـذف او از برنامه 

نشوند!

عین ماشین جوجه کشى بچه 
تولید مى کنند و مى فروشند

مدیر کل اجتماعى و فرهنگى استاندارى تهران گفت: 
باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن خواب، عقیم سازى 
صورت گیرد تا جلوى بسیارى از آسیب هاى اجتماعى 

گرفته شود.
سیاوش شهریور در گفتگو با ایلنا، درباره «عقیم سازى 
کارتن خواب ها» که این روزهـا انتقادات زیادى را به 
دنبال داشته است، با اشـاره به اینکه این زنان عالوه 
بر توزیع مواد مخدر، خودشان هم مصرف مى کنند و 
به روسپى گرى هم مشغول هستند، افزود: باالى 20 
درصد این زنـان ایدز دارند و انواع و اقسـام بیمارى را 

گسترش مى دهند.
وى ادامـه داد:برخـى از این زنـان عالوه بـر اعتیاد و 
کارتن خوابى و توسعه فحشا، عین ماشین جوجه کشى 
بچه تولید مى کنند و چون بچه ها سرپرست ندارند، به 

فروش مى رسند.

چرك نویس

المانیتور نوشت: «آف ُرد» و سفر به بیابان و کویر و کوهستان و جنگل 
چند سالى است بیش از گذشــته در میان جوانان ایرانى باب شده است. 
جوانانى که البته عموماً از بنیه مالى قوى ترى برخوردارند و با خودروهاى 

لوکس کویرهاى زیباى ایران را فتح مى کنند.
به گزارش انتخاب، این رسانه آورده است براى آشنایى بهتر با جزئیات 
کویرنوردى و گروه هاى آف ُرد با یکــى از قدیمى هاى این کار گفتگو 
کردیم از حواشى و جزئیات بگوید. محمدعلى مجدآبادى که حدود ده 
سالى است با خودروهاى مختلفش (میتسوبیشى و پرادو) به بیابان مى رود 
از پیشینه تشکیل گروه هاى طبیعت گردى مى گوید: «پیشینه موضوع 
به بیش از 40 سال قبل باز مى گردد که افراد بسیار مرفه و طبقاتى خاص 
با ماشین هاى آمریکایى و انگلیســى نظیر چروکیچف، رنج رور و بلیزر 

براى شکار و بیابان نوردى و ماهیگیرى به مسیرهاى صعب العبور 
مى رفتند. اما روند جدید آن تقریباً از ده سال پیش شروع شده 

و تشکیل تورها به صورت منظم تر حدود پنج سالى 
است که شکل گرفته است. تورهایى که ابتدا 

بیشتر از روى عشق و عالقه به طبیعت 
بوده اما در ادامه نگاه تجارى هم پیدا 

مى کند.»
کافى است واژه کویرنوردى را 

در گوگل فارسى جستجو 
کنید، صفحات متعددى 
از تورهــا و شــرکت 

هایى که شــما را بــا مبالغ 
مختلف و متفاوت و آپشــن هاى 

گوناگون به مناطق کویرى مى برند پیدا 
مى کنید. تورهایى که البته به نظر مى رسد خیلى 

تخصصى نیستند. 
محمد على ادامه مى دهد: «اکثر تورهایى که شما تبلیغاتشان را در 

اینترنت مى بینید نزدیک ترین بخش ها و در دسترس ترین قسمت هاى 
کویر هستند که شما حتى مى توانید با یک ماشین سوارى معمولى هم 
بدون نیاز به تور به آنجا سفر کنید اما حدود ده گروه معتبر امروزه وجود 
دارند که در حوزه بیابانگردى به شهرت رسیده اند و مى توانند مسیرهاى 

صعب العبور و تخصصى را هم بروند.»
اما هزینه این تورها چگونه است؟ با سرچ در اینترنت به مدل ها و الگوهاى 
متفاوتى دست پیدا مى کنید. اما کویر مرنجاب در کویر مرکزى ایران که 
یکى از مقصدهاى معمول و محبوب این روزهاى طرفداران کویر است 
با حدود 57 دالر مى توانید سفرى دو روزه داشته باشید بدون اینکه نیازى 

به وسیله نقلیه داشته باشید.

اما تورهاى تخصصى تر قیمت هاى متفــاوت ترى دارند. محمد على 
مى گوید: «مبالغ بستگى زیادى به نوع سفر و خدماتى که ارائه مى شود 
دارد اما به صورت میانگین مى توان مبلــغ روزانه 35 تا 50 دالر را براى 

تورهاى کویرى در نظر گرفت.»
اما در این تورهاى بیابانگردى دقیقاً چه کارهایى انجام مى شــود و چه 
جذابیتى براى مردم دارد؟ کویر مصر در دشت مرکزى ایران و در میانه 

جاده دامغان به نایین و اصفهان یکى دیگر از مقصدهاى پرطرفدار است 
که به دلیل سهولت دسترسى بسیارى به آنجا سفر مى کنند. براى سفر به 
این طبیعت با یک تور این پیشنهادها به شما ارائه مى شود:  طبیعت گردى 
در کویر مصر، پیاده روى بر روى تپه هاى ماسه اى، دیدن غروب دل انگیز 

آفتاب در پلیگون هاى نمکى کویر، گشت نخلستان. 
امیر یکى دیگر از کسانى اســت که حدود شش سالى است بیابانگردى 
مى کند و با تورهاى مختلف به سراسر ایران سفر کرده است. او به المانیتور 
مى گوید: «معموًال کار خاصى در این سفرها انجام نمى شود. رمل نوردى 
و با ماشین روى رمل ها حرکت کردن، سافارى اصلى ترین بخش این 
سفرها را تشکیل مى دهد. در بقیه اوقات هم به تماشاى شب کویر و لذت 
بردن از طبیعت بکر و بى نظیرى که بسیار دست نخورده مانده و کمتر به 

دست انسان ها تخریب شده مشغول هستیم.»
اما کویرنوردى تنها بخش سفرهاى این گروه ها نیست. در فصل گرما 
و تابستان سفر به کویر تقریبًا غیر ممکن مى شود و گروه هاى طبیعت 
گردى مسیرهاى کوهستانى در شمال و غرب کشور را انتخاب مى نند. 

از محمدعلى درباره ماشین ها و طبقات اجتماعى افرادى که به این تورها 
مى آیند مى پرسم: «البته طبیعى است که بیشتر از طبقات مرفه تر باشند، 
چون براى اینکه شما بتوانید از حضور در این طبیعت لذا ببرید باید ماشینى 
داشته باشید که در شرایط سخت هم سرپا بماند. اما کسانى هم هستند که 
با جیپ هاى معمولى و ارزان قیمت تر مى آیند ولى معموًال کسانى که به 
این سفرها مى آیند تویوتا لندکروز، اف جى کروز، پرادو و هایلوکس و یا 

میتسوبیشى هاى شاسى بلند دارند.»
به هر ترتیب این تفریح الکچرى ایرانیان تنها به جوانان محدود نشده 
و افراد مسن تر و حتى بعضى به صورت خانوادگى هم در این میان دیده 
مى شوند. براى آشــنایى بیشــتر با طبقه اجتماعى این افراد به یکى از 
گردهمایى هایى که در یکى از کافه هاى تهران در مرکز شــهر ترتیب 
داده اند مى روم. جمعى حدوداً 20 نفره که مى گویند هر دوشــنبه اول 
ماه اینجا قرار ثابتشــان اســت. از آنها درباره مشــکالت و استهالك 

ماشین هایشان پس از هربار سفر مى پرسم.
فردى که قدرى جاافتاده تر و مسن تر است پاسخ مى دهد: «طبیعى است 
وقتى به این مسیرهاى سخت مى رویم ماشین احتیاج به سرویس بیشتر 
و منظم ترى داشته باشد، سرویس هایى که بعضاً هزینه هاى زیادى هم 
دارد و حتى منجر به تغییر ماشین در کوتاه مدت تر هم مى شود، ولى لذت 

حس کردن ناب طبیعت به این هزینه ها مى ارزد.» 
همانطور که محمدعلى مى گفت از طبقات اجتماعى مختلف در جمعشان 
دیده مى شود و با اینکه مشخص است بین برخى از آنها اختالف طبقاتى 
مالى زیادى وجــود دارد، طبیعت و طبیعت دوســتى،  عامل نزدیکى و 

صمیمیتشان شده است.

  کویرگردى و «آف ُرد» 
با خودروهاى لوکس! 

گزارش المانیتور از تفریح گرانقیمت و پرطرفدار این روزهاى ایران

ى گردد که افراد بسیار مرفه و طبقاتى خاص 
نگلیســى نظیر چروکیچف، رنج رور و بلیزر 

 و ماهیگیرى به مسیرهاى صعب العبور 
تقریباً از ده سال پیش شروع شده 

منظم تر حدود پنج سالى 
. تورهایى که ابتدا 

قه به طبیعت 
ى هم پیدا

 را 

غ 
ن هاى

 مى برند پیدا 
هنظرمى رسد خیلى

 «اکثر تورهایى که شما تبلیغاتشان را در 
ین بخش ها و در دسترس ترین قسمت هاى 
مى توانید با یک ماشین سوارى معمولى هم 
ر کنید اما حدود ده گروه معتبر امروزه وجود 
ى به شهرت رسیده اند و مى توانند مسیرهاى 

هم بروند.»
ست؟ با سرچ در اینترنت به مدل ها و الگوهاى 
ک ا ا ک ک ا ک ا ا

معلم خاطى بعد از افشا شدن کارش، با حضور مدیرکل آموزش و 
پرورش بر دستان دانش آموز تنبیه شده بوسه زد!  

معلم سنگدل با داغ کردن خط کش بر روى آتش بخارى نفتى 
مدرسه دست دانش آموز کالس اول را سوزاند.

به گزارش جام جم آنالین ، نیما اکرمى دانش آموز کالس اول 
ابتدایى ساکن روستاى شــوتاور که شغل پدر او کارگرى است، 
در این خصوص گفت: «بخاطر بد نوشتن مشق هایم و ندانستن 

یک کلمه معلم مرا تنبیه کرد.»
وى با بیان اینکه معلم تمام دانش آمــوزان را کتک زده و تنبیه 
کرده بود، افزود: «معلممان تمام همکالســى هایم را کتک زد 
و بعد نوبت به من که رســید ابتدا کتک زد و بعد با گذاشتن خط 
کش آهنى بر روى بخارى نفتى آن را بر روى دستم گذاشت و 
مى گفت نباید خط کش را بردارى تا مدت 3 الى 4 دقیقه بر روى 

دستم نگه داشتم.»
این دانش آموز گفت: «هر چه به او التماس کردم که خط کش 
را بردارم ولى نگذاشت و هم اکنون دستم سوخته است و توانایى 

برداشتن جسمى را ندارم.»
مادر نیما اکرمى هم در این خصوص عنوان کرد: «همیشه فرزندم 
به خانه که مى آمد مى گفت که معلم در مدرسه دانش آموزان را 
کتک مى زند تا اینکه یکى از روزهایى که از مدرسه آمد با دست 

سوخته وارد خانه شد که وقتى از او سئوال کردیم گفت معلم با 
خط کش او را سوزانده است.»

وى اضافه کرد: «از آمــوزش و پرورش مى خواهیم با این معلم 
سنگدل برخورد جدى کند.»

گفتنى است، روستاى شــوتاور در 7کیلومتر شهر قلعه رئیسى 
استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

بوســه رئیس آمــوزش و پــرورش و معلم 
چاروسایى بر دستان نیما اکرمى

بعد از درج خبر تنبیه دانش آموز چاروســایى توسط معلم، ظهر 
روز شنبه رئیس آموزش و پرورش، حراست و معاونین آموزش 
و پرورش چاروسا با حضور در مدرسه و منزل این دانش آموز از 

وى دلجویى کردند.
به گزارش فارس محمد شــکوهى رئیس آمــوزش و پرورش 
چاروسا با ابراز نگرانى از این وضعیت با بوسه اى که به دستان نیما 
اکرمى دانش آموز روستاى شوتاور زد، اظهار داشت: «متأسفانه 
اتفاق رخ داده بســیار نگران کننده بود ولى با تحقیقات صورت 
گرفته این معلم از روى عمد چنین نیتى نداشت.» رئیس آموزش 
و پرورش چاروسا عنوان کرد: «در اولین فرصت که این خبر را 
شــنیدم، در منزل این خانواده حضور یافتم و از آنها عذرخواهى 

کردم.»
وى افزود: «با توجه به اینکه شدت جراحت آنچنان زیاد نبود که 
به دیگر شهرها براى درمان انتقال داده شود، ولى خواستار درمان 

این دانش آموز نزد پزشک متخصص شدیم.»
شکوهى با انتقاد از عمل صورت گرفته توسط معلم یادآور شد: «با 
تحقیقات و حضور در کالس درس دانش آموزان که تعداد آنها به 
15 نفر مى رسید، از روند آموزشى بسیار خوبى برخوردار بودند و از 
نظر تدریس کار این معلم بسیار خوب بود، ولى با توجه به سابقه 
تحصیل سه ماهه که این معلم داشت و بسیار جوان بودن وى، 
این اتفاق ناگوار رخ داد.» رئیس آموزش و پرورش چاروسا اضافه 
کرد: «با وجود اینکه این معلم سال اول تدریس خود را مى گذراند 
و بسیار کم تجربه بود ولى با تشکیل پرونده به صورت قانونى با 

این معلم برخورد خواهیم کرد.»
در پایان با حضــور معلم و رئیس آموزش و پرورش چاروســا، 
کامران ارزشــخواه معلم نیما اکرمى بر دستان دانش آموز خود 

بوسه زد.
در همین حال عدل هاشــمى پور  نماینده مردم کهگیلویه در 
مجلس شوراى اسالمى با ارسال نامه اى به مدیر کل آموزش 
و پرورش اســتان کهگیلویه و بویراحمد ضمن انتقاد شدید از 
وضعیت به وجود آمده خواهان برخورد قاطع با معلمان خاطى شد.

تنبیه وحشیانه یک دانش آموز 
در کهگیلویه و بویراحمد

کمتر شهرى در ایران هست که این روزها شاهد مراسم 
میالد حضرت مسیح(ع) و ســال نو مسیحیان نباشد  اما 
کمتر شهرى هست که بتواند بگوید عالوه بر قدیمى ترین 
کلیساهاى ایران،  کوچک ترین کلیساى این کشور را هم 

در خودش دارد.
به گزارش ایسنا، روستاى «جانوســلو» نزدیک ارومیه 
اســت،  االن حدود 500 نفر جمعیت دارد که بیشترشان 
مسلمان هستند،  تا کمتر از صدسال پیش اما همه مردمش 
ارمنى و آشــورى بوده اند، حاال بیشترشــان به شهرها 
مهاجرت کرده اند و روستا خالى شــده است؛ با این حال 
چیزى از اهمیت مکان هاى مقدس منطقه کم نشده است.

«کلیساى مریم مقدس(س)» که مى گویند کوچک ترین 
کلیساى ایران است کمى پس از این روستا قرار دارد؛ در 
دامنه یک تپه مشرف به شهر با باغ هاى پر درخت در دو 

طرفش.
در مورد قدمت این مکان حرف هاى زیادى هست؛  بعضى 
مى گویند اینجا از 1300 ســال قبل مکانى براى عبادت 

آشورى هاى این روستا بوده اســت،  بعضى هاى دیگر 
اما مى گویند قدمتش بیش از 800 سال نیست. با اینکه 

روى تابلو جلو مسیر ورودى به این خانه کوچک سنگى 
نوشته اند «کلیساى مریم مقدس(س)» کمتر کسى براى 

به جا آوردن مراسم مذهبى به اینجا مى آید. مسئول کلیسا 
مى گوید این خانه کوچک در واقع محل دفن زنى بسیار 
مؤمن است که به مرور زمان زمین هایى برایش وقف شده 
است و بنایى بر گورش ساخته اند براى کسانى که در اینجا 
شمع روشن و چند دقیقه اى در اتاق کوچک فرش پوش 
آن عبادت مى کننــد؛ اما اینجا همان چیزى اســت که 
روى درش نوشته اند کلیســاى مریم مقدس(س)، که 
نباید به دیوارهایش سنگ چسباند و نباید با کفش داخل 

ساختمانش رفت.
شــب هاى مقدس ســالگرد تولد حضرت مسیح(ع)را 
بیشتر در کلیساهاى بزرگ جشــن مى گیرند. در ارومیه 
بیشتر مردم مسیحى به کلیساى «ننه مریم» در یکى از 
خیابان هاى اصلى شهر مى روند تا دیدارها را تازه کنند   اما 
این باعث نمى شود کلیساهاى کوچک خالى از تدارکات 
جشن باشند. کوچک ترین کلیســاى ایران هم در این 
شب ها درخت تزئین شده کریسمس دارد و درش به روى 

زیارت کننده ها باز است.

حال و هواى کریسمس در کوچک ترین کلیساى ایران

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفت: 
مقابله با تخلفات عطارى ها نیازمند عزم و اراده جدى 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و همچنین وزارت 
بهداشت اســت که باید نظارت بیشــترى را بر روند 

فعالیت عطارى ها داشته باشند.
به گزارش فارس، همایون هاشمى در رابطه با فروش 
داروهاى ســقط جنین و ترك اعتیاد در عطارى ها، 
گفت: فروش دارو در عطارى ها غیرقانونى است و به 
هیچ عنوان نباید به آنها اجازه چنین کارى داده شود؛ 
نظارت بر عطارى ها باید به صورت دقیق و حســاس 

انجام شود تا اعتماد مردم از این طریق حاصل شود.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس 
شوراى اسالمى، با بیان اینکه عطارى ها به هیچ عنوان 
نباید در فروش دارو مداخله داشته باشند، تصریح کرد: 
عطارى ها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویى هستند 

و از آنجایى کــه از تخصص هاى الزم براى عرضه و 
فروش دارو برخوردار نیستند تحت هیچ شرایطى نباید 

اقدام به فروش دارو کنند.
این نماینــده مــردم در مجلس دهم، بــا یادآورى 
اینکه تنها پزشــکان مجاز به تجویز دارو هســتند، 
گفت: به غیر از داروهاى بدون نســخه(OTC) مانند 
استامینوفن و آسپرین که از داروخانه ها مى توان آنها 
را تهیه کرد مابقى داروها باید توســط پزشک تجویز 

شود.
این نماینده مــردم در مجلس دهم، فروش داروهاى 
ترك اعتیاد در عطارى ها را زنگ خطرى جدى دانست 
و  در رابطه با تأســیس داروخانه هاى گیاهى، گفت: 
داروخانه هاى گیاهى فرآیندى علمى است و علیرغم 
آنکه بستر قانونى وجود دارد اما عمًال شاهد راه اندازى 

این مراکز نیستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

زنگ خطرى که عطارى ها به صدا درآورده اند
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گروهى از دانش آموزان جندق 
معاینه رایگان شدند

220 دانش آموز شهر جندق توســط گروه 30 نفره 
دندانپزشــکى جامعه نگر دانشــگاه علوم پزشکى 

اصفهان معاینه شدند. 
سرپرست این گروه افزود: تیم جامعه  نگر دندانپزشکى 
اصفهان مدتى اســت که با هدف خدمت و ارتقاى 
سالمت در مناطق محروم حضور یافته و ارائه خدمت 

مى دهد.
علیرضا فرزانه خو با عنوان اینکه تمامى خدماتى که 
این تیم ارائه مى دهد رایگان اســت، گفت: اولویت 
خدمت ما دانش آموزان هســتند و خدمات مختلف 
دندانپزشــکى مانند معاینه، ترمیــم، جرم گیرى و 

بهداشت دهان و دندان ارائه مى  دهند.
وى آموزش بهداشــت دهان و دنــدان، مراقبت از 
دندان و اقدامات پیشــگیرانه را از مهمترین اهداف 
و برنامه هاى این تیم عنوان کــردو افزود: آموزش و 
اقدامات پیشگیرانه بســیار راحت  تر از درمان است 

و مى تواند در توسعه سالمت در جامعه مؤثر باشد. 

ارجاع 2000 پرونده تصرف 
اراضى  به محاکم قضائى 

مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان گفت: بیش 
از دو هــزار پرونده در بخش امــالك وحقوقى راه و 
شهرســازى به محاکم قضائى ارجاع شده که بیشتر 

آنها مربوط به تصرف و شکایات است.
حجت ا... غالمى افــزود: ازمهمترین این پرونده ها 
مى توان یک میلیــون و100 هزار مترمربع زمین در 
شرق بزرگراه شهید کشورى معروف به قلعه مروان و 
بیش از یک میلیون متر مربع زمین در بختیار دشت 

اشاره کرد .
وى با بیان اینکه حفاظت از اراضى ملى وظیفه همه 
ماست افزود: الزم اســت 100درصد این اراضى به 

فرماندهان یگان جهت حفاظت تحویل داده شود.

 15 دى ماه، آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتى پاییز

رئیس امور حسابرســى مالیاتى شهرستان شهرضا 
گفت: 15 دى ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 

بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز 95 است.
محمدجواد ناظم عنوان کرد: به موجب قانون، مؤدیان 
نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از 
پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه خود را از طریق 
سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به 

آدرس www.evat.ir ارائه کنند.
وى اظهار داشت: بر این اساس 15 دى ماه ، آخرین 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه 

ماهه پاییز 95 است.
رئیس امور حسابرســى مالیاتى شهرستان شهرضا 
شــرط بهره مندى از تســهیالت قانونى را تسلیم 
اظهارنامه در موعد مقرر قانونى و پرداخت مالیات و 

عوارض اعالم کرد.
ناظم بیان کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 95 
همانند سال گذشته 9 درصد است که 6 درصد مالیات 

و 3 درصد عوارض تعیین شده است.

ترویج فرهنگ ایمنى و 
مصرف گاز در مدارس استان 

شــرکت گاز و اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان به منظور ترویــج فرهنگ ایمنى و مصرف 
بهینه گاز طبیعى در سطح ادارات آموزش و پرورش، 
تربیت همیاران گاز در مدارس و انتقال آموخته هاى 
مرتبط با آن به خانواده ها، توافقنامه همکارى امضا 

کردند.
گســتره اجراى این توافقنامــه را ادارات آموزش و 
پرورش و مدارس استان اصفهان در سه سطح مدیران 
مدارس، مسئوالن خدمات و رابطان آموزشى و دانش 
آموزان اعالم کرد.به موجب این توافقنامه اداره کل 
آموزش و پروش استان متعهد به تهیه فهرست اسامى 
معاونان آموزشــى، نیروهاى خدماتى و سرایداران 
به تفکیک شهرســتان ها و اعالم به شــرکت گاز و 
همچنین تخصیص فضاى آموزشــى مناسب در هر 

شهرستان شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تشریح 
وضعیت توزیع سوخت بنزین و گازوئیل یورو 4 در شهر 
اصفهان اظهار داشت: طبق بررسی هاي به عمل آمده 
مصرف بنزین یورو 4 در کالنشهر اصفهان روزانه بین دو 

تا 5/2 میلیون لیتر برآورد شده است.
حمید ظهرابی گفت: بر اساس اطالعات موجود میانگین 
بنزین یورو 4 توزیع شــده در منطقــه مرکزي اصفهان 
شامل شهر اصفهان و شهرهاي اقماري روزانه بین 8/2 
تا 1/3 میلیون لیتر اســت که حدود 5/2 میلیون لیتر آن 
سهم شهر اصفهان است و بقیه در سایر شهرهاي اقماري 

استان توزیع می گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به 
سیاستگذاري و برنامه هاي میان مدت دولت در خصوص 
کاهش آلودگی هوا اشــاره کــرد و افزود: بــا توجه به 
محدودیت هاي نسبی تولید سوخت یورو 4 که صرفًا در 
تعداد محدودي از پاالیشگاه هاي کشور توانایی تولید آن 
وجود دارد در حال حاضر کالنشهرهاي آلوده در اولویت 
بوده و با توسعه تولید سوخت یورو 4 توزیع این بنزین به 

سایر شهرها نیز تسري پیدا خواهد کرد.
وي  گفت: کیفیت ســوخت هاي مصرفــى به صورت 
ادواري و نامحسوس توسط این اداره کل مورد پایش و 

ارزیابی قرار می گیرد.

معاون توســعه مدیریت و منابع علوم پزشکى دانشگاه 
اصفهان گفت: تا پایان امسال بیمارستان هاى کاشانى 
و خورشید توسعه مى یابند و در حوزه بالینى بالغ برهزار 
و 200تخت به بیمارســتان هاى سطح استان اصفهان 

اضافه شده است.
علیرضا یوسفى اظهار داشــت: با توجه به اینکه یکى از 
درخشــان ترین کارهاى دولت، توجه قابل مالحظه به 
سالمت و ایجاد طرح تحول نظام سالمت است، حوزه 
معاونت و منابع دانشــگاه وظیفه حمایت و پشتیبانى و 
اجراى برخى از برنامه هاى طرح تحول نظام ســالمت 
و بهداشــت را دارد، اجراى این طرح در وسعت زیادى از 

استان از پادنا تا اطراف الهیجان به عهده حوزه توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى است.

وى با اشاره به عملکرد توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
گفت: تا پایان امسال با توسعه بیمارستان هاى کاشانى 
و خورشید و افتتاح بیمارســتان خوروبیابانک برخى از 
مصوبات این طرح به ثمر رسیده است. وى ادامه داد:در 
حوزه بالینى مازاد برهزار و 200 تخت بیمارســتانى به 
مجموعه خدمات رســانى اصفهان اضافه و بالغ بر 200 
هزار متر در سطح اســتان هاى اصفهان مرمت شده و 
همچنین  بالغ بر 200 مرکز و پایگاه بهداشتى و درمانى 

در دست مرمت است.

مصرف روزانه 5/2 میلیون 
لیتر بنزین یورو 4  

اضافه شدن 1200 تخت 
بیمارستانى در اصفهان

 قائم مقام ســتاد سرشــمارى اســتان اصفهان با ارائه 
آمارى از جمعیت روستاهاى اســتان اصفهان بر اساس 
سرشمارى ســال 90 در گفتگو با مهر اظهار مى کند: بر 
اساس این آمار جمعیت روســتایى استان اصفهان 710 
هزار و 989 نفر است که 15 درصد از کل جمعیت استان 

اصفهان را تشکیل مى دهند.
محمد رضا لعلى با اشــاره به اینکه 850 روستا در استان 
اصفهان داراى شوراى اسالمى و 806 روستا نیز داراى 

دهیارى هســتند، اضافه مى کند: روستاى «جوجیل» 
با جمعیتى بیش از شــش هزار نفر از توابع شهرســتان 
فالورجان پرجمعیت ترین روستاى استان اصفهان است.

قائم مقام ستاد سرشــمارى استان اصفهان در خصوص 
آمار روســتاهاى خالى از ســکنه اســتان اصفهان در 
سرشــمارى ســال 95 نیز ابراز مى کند: در این راستا بر 
اساس سرشــمارى اولیه بیش از 230 روستا در استان 
اصفهان خالى از سکنه اعالم شده است که البته این آمار 

نهایى نیست و باید در این خصوص منتظر تأیید نهایى 
مرکز آمار ایران تا اول بهمن ماه باشیم.لعلى با اشاره به 
اینکه روستاهاى خالى از ســکنه استان اصفهان بیشتر 
در شهرستان هاى برخوار، شــاهین شهر و میمه، نایین، 
کاشان، شــهرضا، اردســتان، تیران و کرون و اصفهان 
شناســایى شــده اند، تصریح مى کند: بــه صورت کلى 
مى توان گفت تعداد روســتاهاى خالى از سکنه در شرق 

استان بیشتر از دیگر مناطق است.

230 روستاى اصفهان ،متروکه شد

ساسان اکبرزاده

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان که بــه منظور ارائه 
گزارش دى ماه و ارائه اعداد و ارقامــى از فعالیت هاى 
ناجاى استان اصفهان در 9 ماهه سال جارى در معاونت 
اجتماعى نیروى انتظامى با خبرنگاران نشســت برگزار 
کرده بود ابتدا از استاندار، رئیس کل دادگسترى، اعضاى 
شوراى تأمین، فرمانداران استان، رسانه ها و مردم پویاى 
استان اصفهان بخاطر همکارى در انجام مأموریت هاى 

ناجا در استان اصفهان در سال جارى تشکر کرد.
ســردار عبدالرضا آقاخانى در ادامه، گلــه مندى خود از 
بعضى اقشار مردم خاصه مردم استان بخاطر عدم توجه به 
رعایت مقررات راهنمایى و رانندگى را بیان کرد وافزود: 
بعضى از رانندگان با پلیس و مردم همکارى نمى کنند که 
حاصل آن صدمات جبران ناپذیر بخاطر عبور از خطوط 
عابر پیاده، پارك روى پل ها، پیاده روها و... اســت. این 
در حالى است که 50 درصد جرایم، متأسفانه به واسطه 

این مسائل است.
وى بر توجه والدین به نحوه رفتار فرزندانشان تأکید کرد 
و گفت: مردم در فعالیت هــاى اقتصادى خود به اصول 
معامالت توجه داشته باشــند تا منجر به کالهبردارى 
نشود به خصوص که در 9 ماهه امسال، 59 درصد افزایش 

کالهبردارى را شاهد بودیم. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان سپس به ارائه گزارشى از 
فعالیت هاى انجام شده نیروى انتظامى استان در آذرماه 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت و 
افزود: جرائم خشن در آذرماه سال جارى نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 6 درصد، کشــفیات مواد مخدر 2 
درصد، تجهیزات ماهواره اى 87 درصد، سوخت قاچاق 
2106 درصد و کشف فیلم هاى غیرمجاز 1566 درصد 

افزایش داشت.
ســردار آقاخانى با بیان اینکه در آذرماه سال جارى 120 
هزار تماس با 110 و شــش هزار و 784 تماس با 197 
برقرار شده است ،گفت: در آذرماه سال جارى در تصادفات 
برون شهرى 41 درصد و در تعداد فوتى 35 درصدکاهش 
داشتیم. همچنین در آذرماه سال جارى در کشف سرقت 
42 درصد و کشف سارقین 9 درصد افزایش و در مجموع 

در سرقت هاى مختلف 2 درصد افزایش داشتیم.
وى در ادامه اعداد و آمارى هــم از فعالیت هاى نیروى 

انتظامى استان اصفهان در 9 ماهه سال جارى ارائه داد 
و گفت: در 9 ماهه سال جارى 28 تن مواد مخدر و 498 

هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان اظهار داشــت: در 
9 ماه ســال جارى یک میلیون و 300 هــزار تماس با 
فوریت هاى 110 و 77 هزار و 420 تماس با 197 گرفته 
شد.در این مدت در تعداد دستگیرشدگان مواد مخدر 38 
درصد، قاچاقچیان 14 درصد، افراد شــرور 40 درصد و 
در دستگیرى ســارقین یک درصد در استان افزایش را 

شاهد بودیم.
ســردار آقاخانى که به همراه پلیس هاى تخصصى به 
جمع خبرنگاران آمده بود از تصادفات رانندگى در 9 ماه 
سال جارى هم سخن گفت وافزود:  امسال 3 درصد در 
تصادفات برون شهرى و 10 درصد در تصادفات درون 
شهرى کاهش داشتیم به نحوى که در تصادفات منجر 

به فوت هم 6 درصد کاهش داریم.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه گفت: در 9 ماه 
سال جارى، ســه هزار و 347 فقره پرونده قاچاق کاال 
مطرح شد که در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته، 

4 درصد افزایش داریم. البته در پرونده هاى باالى 500 
میلیون تومان 333 درصد، باالى صد میلیون تومان 92 
درصد و زیر صد میلیون تومان، یک درصد افزایش و در 
دستگیرى قاچاقچیان کاال هم 6 درصد افزایش داشتیم 
که در این رابطه 630 دســتگاه خــودرو ى قاچاقچیان 
هم ضبط شد و عمده کاالهاى قاچاق و ممنوعه شامل 
مشــروبات الکلى، سالح، دســتگاه تجهیزات دریافت 
ماهواره، سوخت، لوازم صوتى و تصویرى، قطعات یدکى 
وسائط نقلیه، سیگار و البسه، لوازم آرایشى و بهداشتى و 

اسباب بازى کودکان بود.
ســردار آقاخانى با بیان اینکه در مواد مخدر سه موضوع 
شــبکه ها و باندهاى مواد مخدر، توزیع کنندگان خرد 
مواد مخدر درمحالت و معتادین ولگرد در مأموریت هاى 
ما قرار دارد ،گفت: در این راستا تاکنون هم فعالیت ها و 

حرکت هاى خوب و تهاجمى انجام شده و استمرار دارد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از به صفر رســیدن 
مزاحمین خیابانى در اصفهان خبر داد و گفت: در اجراى 
ارتقا و امنیت اخالقى و اجتماعى، پلیس تاکنون با اراذل 
و اوباش براى ایجاد نظم امنیت عمومى به خوبى عمل 

کرده و دستگاه قضائى استان هم در این راستا مقتدرانه 
عمل کرده و در ســه ماه آینده نیز عملیات خوبى را در 
کانون هاى جرم خواهیم داشت و در حال نزدیک شدن 

به نقطه صفر در این زمینه هستیم.
ســردار آقاخانى گفت: سربازان نامحســوس ما به خط 
شده اند تا با جرائم سایبرى مبارزه کرده و اشرافیت کامل 
بر جرائمى که در فضاى مجازى در حال وقوع است دارند. 
همچنین ما در 9 ماه سال جارى، 300 میلیارد ریال کشف 

زمین خوارى در استان اصفهان داشتیم.
وى بر استفاده مردم از اماکن داراى مجوز براى اسکان 
موقت، جلوگیرى از ورود گوشــى هــاى دوربین دار به
 سالن هاى استخر و سوناى بانوان، تأکید کرد و گفت: 54 
درصد وقوع تصادفات بر اثر خســتگى و خواب آلودگى، 
17 درصد عدم توانایى و کنترل وسیله نقلیه و... بوده و در 

تصادفات 61 درصد، خودروهاى سوارى مقصر هستند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در پاسخ به سئواالت 
خبرنگاران  هــم گفت: یکى از عملیــات موفق ناجا در 
اســتان، محله محورى بوده و فعالیت هاى ما در کشور 
نمونه بوده است و تا پایان ســال جارى در 35 مرحله با 

کانون هاى جرم برخورد داریم.
سردار آقاخانى افزود: چندى پیش، شبکه و باند سرقت 
احشام در استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و 

بخشى از استان یزد متالشى شد.
■■■    

رئیس پلیس آگاهى هم در این جلســه گفت: هرگونه 
فروش ارز در معابر عمومى ممنوع بــوده و پلیس با آن 
برخورد خواهد کرد و فروش ارز در صرافى ها باید انجام 

شود.
سرهنگ ســتار خســروى افزود: با اجراى طرح هاى 
مقابله اى بــا کانون هاى تولید جرم بــا همکارى دیگر 
سازمان ها، سعى خواهیم کرد تا از وقوع جرم پیشگیرى 

و جلوگیرى کنیم.
وى از دستگیرى باندى که از پزشــکان کالهبردارى

 مى کرد خبر داد و گفت: چند روز پیش، باند سه نفره که 
از 18 پزشک به میزان 600 میلیون تومان کالهبردارى 
کرده و طال، فرش و... خریدارى مى کردند دستگیر شدند.
جانشین پلیس راهور استان اصفهان نیز گفت: در 9 ماه 
امسال در استان اصفهان صد  هزار دستگاه موتورسیکلت 
و 15 هزار دستگاه خودرو وارد اصفهان شده، در حالى که 
تعداد معابر ثابت بوده است. بنابراین ما نیازمند همکارى 
بیشتر مردم هستیم این در حالى بود که ما در این مدت 
دوهزار و 150 گواهینامه که داراى 30 نمره منفى شده 
بودند را ضبط کردیم.سرهنگ علیرضا جان نثار افزود: 
امید است شهروندان و هم استانى هاى فهیم، با مشارکت 
و رعایت مقررات راهنمایى و رانندگى، ما را در دستیابى 
به اهدافمان یارى دهند.ســرهنگ اکبر عاصمى رئیس 
پلیس امنیت اخالقى هم از سرکشــى تیم هاى مجهز 
نیروى انتظامى در بازدید از آرایشــگاه هاى زنانه داراى 
مجوز خبر داد و گفت: با آرایشگاه هایى که فعالیت هاى 
غیرقانونى در واحدهاى خود انجام دهند به شدت برخورد 
خواهد شد.رئیس پلیس فتا نیز مزاحمت اینترنتى، برداشت 
غیرقانونى، کالهبردارى رایانه اى، هتک حیثیت و نشر 
اکاذیب و انتشار فیلم هاى خصوصى را پنج جرم اصلى 
در فضاى مجازى برشمرد.ســرهنگ مرتضویان افزود: 
متأســفانه در روزهاى اخیر کالهبردارى هایى در قالب 
تسلیم یک پیام به شهروندان صورت گرفته که در قرعه 
کشى شرک ت کرده و برنده شده اند که مردم نباید به این 

پیام ها توجه داشته باشند.

افزایش 1566 در صدى کشف فیلم هاى غیر مجاز در اصفهان

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن اصفهان با بیان اینکه 
رکود در بازار فروش محصوالت فوالدى ادامه دارد، گفت: 

این صنف اکنون تعطیلى 80 درصدى را تجربه مى کند.
اکبر شمشیرى با اشاره به وضعیت کنونى بازار محصوالت 
فوالدى اظهار داشت: بازار فوالد فعًال در شرایط رکود به 
سر مى برد، چراکه ساخت وســازها و طرح هاى عمرانى 
و همچنین ســایر موارد مصرف فوالد در وضعیت رکود 

قرار دارند.
وى با بیان اینکه کشــورهاى تولیدکننده فوالد اکنون با 
میزان قابل توجهى از تولید روبه رو هستند، افزود: در حال 
حاضر در کشورهایى مانند ترکیه، روسیه، اوکراین، چین و... 
با اینکه کاهش نسبى مصرف وجود دارد اما افزایش قابل 
توجه تولید دیده مى شود، این کشورها نیز آماده صادر کردن 
محصوالت خود به ایران و سایر کشورها هستند اما به علت 

رکود این اتفاق رخ نمى دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اصفهان ادامه داد: وضعیت 
ما نیز مطلوب نیســت و در مدت اخیر مقــدارى قیمت 
محصوالت باال رفت و بار دیگر برگشت، اما در حال حاضر 

قیمت میلگرد هر کیلوگرم هزار و 750 تا هزار و 800 تومان 
اســت، تولیدکنندگان نیز هر کیلوگرم هزار و 700 تومان 

مى فروشند اما متأسفانه خریدارى وجود ندارد.
وى با اشاره به قیمت تیرآهن در بازار گفت: تیرآهن سبک 
در حال حاضر هزار و 850 تومان و تیرآهن سنگین از سایز 
20 به باال دو هزار و 350 تومان اســت، در تغییر قیمت ها 
افزایش قیمت دالر نیز مؤثر بوده اما همانطور که گفتم رکود 
بازار و توقف طرح هاى عمرانى و بدون معامله بودن بازار 

آهن اکنون بزرگ ترین مشکل این صنف است.
شمشیرى با اشاره به تعطیلى تعداد بسیارى از واحدهاى 
فروشــنده محصوالت فوالدى در اصفهــان، گفت: از 
حدود یکسال و نیم گذشــته اتحادیه پروانه 100 واحد را 
باطل کرد، که افت قیمت، مشــکل رکود، کالهبردارى 
و دردسرهاى دارایى سبب باطل شــدن بسیارى از این 
پروانه ها شــده  اســت، عالوه بر این آنهایــى که پروانه 
خود را باطل نکرده اند نیز انبارهاى خود را بســته اند و در 
واقع این صنــف اکنون تعطیلى 80 درصــدى را تجربه 

مى کند.

تعطیلى 80 درصدى واحدهاى فروش آهن 

در نشست فرماندهان انتظامى استان اعالم شد

متقاضیان شــرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى : گواهى معتبر صالحیت پیمانکارى حداقل پایه پنج در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 
شرایط متقاضیان حقیقى: گواهى معتبر صالحیت پیمانکارى حداقل پایه دو در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 
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آغاز عملیات اصالح  خط 
انتقال آب نابر به کاشان 

عملیات اصالح و بازســازى خط انتقــال آب نابر به 
کاشــان با حضور معاون بهره بردارى شرکت آب و 

فاضالب کشور آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان گفت: این 
طرح آبرســانى افزون بر 30 درصد از کل آب شــهر 
کاشان و شهرك هاى غرب راشامل راوند، طاهرآباد و 
خزاق تأمین مى کند.محمد رضا اسدى اظهار داشت: 
این طرح در مواقــع اضطرارى مى توانــد به عنوان 
پشتوانه تأمین آب شرب شهرستان آران و بیدگل نیز 

مورد استفاده قرار گیرد.

برگزارى آزمون مربیان 
قرآن کریم در خمینى شهر

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر 
گفت: آزمون ارزیابى و رتبه بندى مربیان طرح ملى 

تربیت حافظان قرآن کریم خمینى شهر برگزار شد.
حجت االسالم و المســلمین مهدى قربانى اظهار 
داشــت: این آزمون در دو مرحله کتبى و شفاهى و 
جهت رتبه بندى مربیان قرآن کریم این شهرستان 

برگزار شد.
وى ادامه داد: مربیانى که بتواننــد رتبه هاى باال در 
این آزمون کسب نمایند به یک دوره یک هفته اى به 
شهر مقدس قم جهت گذراندن دوره پیشرفته و اخذ 

گواهینامه اعزام مى شوند.

خبر

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: تاکنون پنج هزار و 538 نفر از کودکانى که 
به علت اشتغال به کار، ابتال به بیمارى صعب العالج و یا 
اتباعى که از تحصیل باز مانده اند، در این استان شناسایى 

شده اند. 
شهین جوانى اظهار داشــت: 95 درصد از این عده براى 
تحصیل جذب شــده انــد. وى افزود: براى شناســایى 
بقیه این کودکان که در حدود 280 نفر هســتند به علت 
نامشــخص بودن محل زندگى، نیازمند مشارکت سایر 
دســتگاه ها هســتیم.وى تأکید کرد: باید باور کنیم که 
آموزش ابتدایى، مبناى توسعه پایدار است بنابراین توسعه 

فرهنگى باید از طریق آموزش و پرورش و از دوره آموزش 
ابتدایى انجام شود.جوانى تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
آموزش دوره ابتدایى، توانمندسازى نیروى انسانى، بهبود 
کیفیت آموزش و توسعه کّمى و کیفى دوره پیش دبستانى 
محورهاى برنامه ریزى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان است.معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان همچنین گفت:  طرح هایى در 
مدارس ابتدایى استان اصفهان اجرایى شده که آموزش 
اولیاى دانش آموزان کالس اول ابتدایى، انتشــار مجله 
یک شروع خوب و مداخله بهنگام براى شناسایى کودکان 

دیرآموز از جمله آنهاست.

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
گفت: با اجراى سیاســت هاى حمایتى شــاهد گسترش 
سطح زیر کشــت و تولید محصوالت گلخانه اى در استان 
اصفهان هســتیم.احمدرضا رئیس زاده با اشاره به آخرین 
وضعیت گلخانه هاى استان اصفهان گفت: تا پایان سال 
93 میزان گلخانه هاى اســتان به هزار 242 هکتار رسید، 
اما خوشــبختانه با اقدامات حمایتى شکل گرفته این رقم 
در سال 94 با رشدى مناسب به هزار و 410 هکتار افزایش 
یافت.وى ادامه داد: همچنین در زمینه گلخانه هاى مربوط 
به سبزى و صیفى شاهد رشد سطح زیر کشت بوده ایم به 
گونه اى که سطح این گلخانه ها  به یکهزار و 266 هکتار در 

سال 94 رشد پیدا کرده است.رئیس زاده اضافه کرد: تا پایان 
سال 94، شهرستان هاى فالورجان با 559 هکتار، مبارکه با 
229 هکتار، اصفهان با 137 هکتار، دهاقان با 131 هکتار و 
خمینى شهر با 80 هکتار بیشترین میزان سطح گلخانه هاى 
اســتان را به خود اختصاص داده اند.مدیر باغبانى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان خاطرنشان کرد: عواملى 
همچون محدودیت منابع آبى، شــرایط جوى نامناسب، 
گسترش آلودگى هاى زیست محیطى، افزایش اهمیت بازار 
پسندى، حساسیت مقوله مبارزه با آفات و مواردى از این 
قبیل منجر به گسترش سطح کشت گلخانه اى در استان 

اصفهان شده است.
گسترش سطح زیر کشت 
محصوالت گلخانه اى

شناسایى 5538 کودك از 
تحصیل بازمانده در استان

جمال نوروزباقرى
کارتن خوابى اصطالحى است که براى افرادى استفاده 
مى شــود که یا از بضاعت مالى بى بهره اند یا به دلیل 
مشکالت دیگر سرپناهى براى زندگى و خواب ندارند. به 
همین خاطر گوشه اى از شهر بساط مى کنند و شب را 

به صبح مى رسانند.
حضور این افراد در شهرهاى بزرگ و به دلیل مهاجرت 
نمود عینى بیشترى دارد. شهردارى متولى سرپناه دادن 
به این افراد و ایجاد برخى از مراکز است اما این دستگاه 
نیز صرفًا مقطعى عمل کــرده و در برهه زمانى خاص 

صرفًا به فعالیت در برخى امور مى پردازد.
 به عنوان مثال مى توان به ایجاد گرمخانه ها در اصفهان 
اشاره کرد آن هم با ظرفیت محدود. مجتبى کاظمى مدیر 
پیشگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى اصفهان 
ظرفیت گرمخانه اصفهان را 50 تا 60 نفر اعالم مى کند 
و مى افزاید: این گرمخانه در گذشته به حالت کمپ بوده 
اما در حال حاضر مجهز به وسایل گرمایشى و سرمایشى 

و تخت خواب در دو سالن بزرگ است.
اما آیــا تعداد کارتن خــواب هاى اصفهــان به همین 
میزان است؟ زنان اصفهانى چه ســهمى از این کارتن 
خوابى دارند؟ آیا کودکان کارتن خواب در اصفهان پیدا 
مى شوند یا همگى داراى ســر پناه و محلى امن و گرم 

هستند؟!
زمانى که این مســئول، مرکزى را بــا ظرفیت محدود 
براى پناه دادن افراد بــى بضاعت و کارتن خواب ایجاد 
مى کند دو نکته را به خوبى نشــان  مى دهد: یا اینکه 

مســئوالن همه حقیقت را نمى گویند یا حائز این نکته 
است که مسئوالن اصفهانى نســبت به این پدیده بى 
خبر هستند و آمار دقیقى نســبت به افراد بى خانه مان

 ندارند.

با گذر از محالت حاشــیه اى شــهر اصفهان همچون 
محله ارزنان و حصه در منطقه 14، محله ناصرخســرو 
در منطقــه 12 و محلــه قائمیه در منطقه 13 شــاهد 
خانه هاى نیمه ســاخته شــده اى هســتیم که سقف 

آنهــا با پالســتیک و کارتن پوشــیده شــده و کارتن 
خواب هاى غیر متجاهــر اصفهانى را در خود جاى داده

 است.
اما فقط این مکان ها نیســتند بلکــه در زیر پل هاى 

اصفهان، آثار باستانى در میادین تاریخى و به خصوص 
در مکان هایى که تردد زیــاد وجود دارد هم حضور این 
افراد ملموس تر اســت. ترمینال هاى مسافرتى هم در 

صدر این لیست قرار دارد. 
ترمینال کاوه در شــمال شــهر،  بهترین مــکان براى 
سر کردن شــب تا صبح است. شــما کافى است بعد از 
نیمه هاى شــب به آنجا بروید در حالى کــه نمى توانید 
فرق بین مســافر و غیر مسافر را تشــخیص بدهید. به 
همین خاطر مى توان  شــب تا صبح را در این مرکز سر

 کرد.
از طرفى پدیده اى که این روزها سر وصداى بسیارى به 
پا کرد، مســئله گورخوابى عده اى از این افراد به همراه 
خانواده و فرزندان خود در قبرستانى در حاشیه شهر تهران 
بود. زندگانى که در پى شــرایط اقتصــادى واجتماعى،  
لبــاس مردگان بــه تن کــرده و صبح هــا از گور خود 
برمى خاســتند. اما آیا در اصفهان هم گور خوابى وجود 
دارد؟ از سازمان متولى (شهردارى) درخواست مى کنیم 
چند شبى سرى به قبرستان ها در اصفهان بزنند شاید زنده 
اى را در میان مردگان پیدا کنند.اما اگر پیدا کردید بگویید: 
اینها آمده بودند که بروند، اما پشیمان شدند... عقیم سازى 
کارتن خواب ها و گورخواب ها نیز بحث داغ همین چند 
روز است. انگار «فقر»،  ژنتیکى است که از پدر و مادر به 
فرزند برسد و بتوان در این تغییر ژنى، چند کروموزوم را 
تغییر داد. شاید فرزند اینها یک رجل سیاسى یاکارخانه 
دار شــد. پس لطفًا در نســل آینده ایــران تغییر ایجاد

 نکنید!

پرسه کارتن خواب ها در ترمینال کاوه
رنگ فقر برکاشى هاى فیروزه اى

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973759201090 شماره پرونده: 9409983759200888 
شماره بایگانى شعبه: 940924 خواهان آقاى مرتضى رووارو فرزند پیران به نشانى 
اصفهان برخوارو میمه مرکزى شاهین شــهر خ مدرس خ کاشانى فرعى 4 غربى 
مجتمع صدف واحد 6 خوانده آقاى علیرضا منصورى به نشــانى مجهول المکان 
خواسته مطالبه وجه سفته راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى مرتضى رووارو 
فرزند پیران به طرفیت آقاى علیرضا منصورى فرزند محمد به خواسته صدور حکم 
مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرسى و خســارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با مالحظه 
رونوشت مصدق سفته هاى مدرکیه به شــماره 224968 به مبلغ ده میلیون ریال 
و 0340236 به مبلغ یکصد میلیون ریــال و 447557 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
که به امضاء خوانده رسیده حکایت از اشــتغال ذمه صادرکننده مى نماید و نظر به 
اینکه خوانده على رغم ابالغ به نامبرده از طریق نشــر آگهى در دادگاه حضور پیدا 
ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه دعویى 
خواهان را حمل بر صحت تلقى و مستندا به مواد 198 ، 515، 519، و 522 قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و شصت میلیون ریال بابت هزینه دادرسى و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون و ســیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/2 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه 
در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م 
الف: 1517شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/450

اجراییه
شــماره: 454/95 ش 9 ح به موجب راي غیابى شــماره 561 تاریخ 95/07/26 
حوزه 9 شــوراي حل اختالف شهرستان شــاهین شــهر که قطعیت یافته است 
محکوم علیها 1- عطاء اله ظاهرى فرزند عیدى 2- جالل ظاهرى هردو به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک 95/4/25 تا زمان وصــول و مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق محکوم له محسن عربى قلعه ناظرى فرزند ابراهیم به نشانى حاجى 
آباد بلوار شاهد کوچه انصار بن بست اول شرقى پالك 21 طبقه همکف پرداخت 
نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیهاست.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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 1534 شعبه 
نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/451

حصر وراثت
حسینعلى صانعیان داراى شناســنامه شماره 18 به شــرح دادخواست به کالسه 
369/95  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مرحوم علیرضا صانعیان بشناسنامه 1513 در تاریخ 95/1/18 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
عباسعلى صانعیان به ش.ش 86،  2- حسینعلى صانعیان به ش.ش 18،  3- فاطمه 
صانعیان بــه ش.ش 60،  4- احمدرضا صانعیان بــه ش.ش 52، 5- محمدرضا 
صانعیان بــه ش.ش 18،  6- معصومــه صانعیان بــه ش.ش 54،  7- مصطفى 
صانعیان به ش.ش 38،  8- مهدى صانعیان به ش.ش 3،  9- هادى صانعیان به 
ش.ش 96،  10- زهرا صانعیان بــه ش.ش 96،  11- خدیجه حیدرى به ش.ش 
1683 (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1544 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/452
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1143/94 شــماره دادنامه 492- 95/5/16 مرجع رسیدگى شعبه 
بیست و ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان سعید قادرى فرزند حسینعلى 

به نشانى اصفهان مشتاق سوم جى شیر ســنجوانمره روبروى مسجد وکیل الهام 
ابوالحســنى فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان خوراســگان خ اباذر اباذرید جنب 
موبایل باران پالك 64  خوانده: تقى هنوباصرى به نشانى مجهول المکان خواسته 
محکومیت خوانده به پرداخت وجه یــک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال 
به شماره 207937- 94/3/3 بانک کشاورزى گردشــکار با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید راى قاضى شورا 
در خصوص دادخواست سعید قادرى به طرفیت تقى هنوباصرى بخواسته مطالبه 
مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک  فقره چک به شماره 207937 – 94/3/3 عهده 
بانک کشاورزى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و 
انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان 
ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
خواهان را حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198 
، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى و به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید 94/3/3  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود  و پس از مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م 
الف: 15764 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/10/500
آگهى اصالحى

بدینوسیله آگهى مزایده منتشــره در صفحه 13 بشماره 2839- 95/10/6 ستون 
چهارم شش سطر مانده به آخر تاریخ انتشار 95/10/16 به تاریخ 95/10/6 اصالح 

گردد.م الف: 28432  اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/613

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم

   شــماره308931/17/1395—23/09/1395 برابر آراء صادره هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان سمیرم به اســتناد اسناد رسمى 
مالکیت مشــاعى و اسناد عادى تســلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه متقاضیان 
محرز گردیده اســت . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى آن مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و ردیف ب دریک نوبت در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشد میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه نســبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک 
ماه نســبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سمیرم تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد

 شد .
ردیف الف :

1- برابر راى شــماره 139360302014001699 مورخــه 1393,03,01 آقاى 
مهدى نوزرى  فرزند دادرس به ش.م 1209870053 موازى پنج و پنج صدم دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 107000 متر 
مربع قسمتى از پالك 439 اصلى که طبق بخشنامه پالك قبلى 315/3 بوده واقع 
در سمیرم مزرعه چشمه خونى به موجب مبایعه نامه عادى  از طرف ورثه شمسعلى 

فرزند نجفعلى مالک اولیه به متقاضى واگذار گردیده
2- برابر راى شــماره 139460302014000435 مورخــه 1394,01,31 آقاى 
مهدى بختیار تل محمدى فرزند رســول به ش.م 1209776960 در موازى یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ  12564,55 متر مربع 
قسمتى از پالك 385 اصلى واقع در سمیرم مزرعه ســواره پادنا به موجب مبایعه 

نامه عادى از طرف ورثه حسین على بختیار 
3- برابر راى شــماره 139460302014000436 مورخــه 1394,01,31 آقاى 
بمانعلى بختیار تل محمدى فرزندحسینعلى به ش.م 1209159538 در موازى پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ  12564,55 متر مربع 
قسمتى از پالك 385 اصلى واقع در سمیرم مزرعه سواره پادنا به موجب مبایعه نامه 

عادى از طرف ورثه حسین على بختیار 
4- برابر راى شــماره 139460302014000437 مورخــه 1394,01,31 آقاى 
بمانعلى بختیار تل محمدى فرزند حســینعلى به ش.م 1209159538 ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 17962,17 متر مربع قسمتى از پالك 385 اصلى واقع 
در ســمیرم مزرعه ســواره پادنا به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه حسین 

على بختیار 
5- برابر راى شــماره 139560302014000928 مورخــه 1395,03,04 آقاى 
غالمحسن امیرى  فرزند عباس  به ش.م 1209548143 ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 340 متر مربع قســمتى از پالك 148 اصلى واقع در سمیرم مزارع اله 
دینى و رئیسى و پیرویه ونک پالکهاى 146 الى 148 اصلى که به پالك 148 اصلى 

تبدیل شده است  به موجب مبایعه نامه عادى از حسینقلى مجیدى 
6- برابر راى شــماره 139560302014001319 مورخــه 1395,03,24 آقاى 
محمود ســلیمانى  فرزند بهمن بــه ش.م 1209554267 ششــدانگ یک باب 
مغازه به مســاحت 88 متر مربع قســمتى از پــالك 29 فرعــى از 145  اصلى 
واقع در ســمیرم شــهر ونک محلــه حکیــم   به موجــب مبایعه نامــه عادى

 از محمد ربانى
7- برابر راى شماره 139560302014001568 مورخه 1395,04,08 خانم فاطمه 
آقائى  فرزند اسداله به ش.م 1209057670 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
2933,70 متر مربع قسمتى از پالك 1 فرعى از 81  اصلى واقع در سمیرم مزرعه 
سورمنده  به موجب سند مالکیت مشاعى  از ابوالقاسم سلمانیان مورد ثبت صفحه 

172 دفتر 12 امالك 
8- برابر راى شماره 139560302014001689 مورخه 1395,04,20 آقاى اصغر 
فیضى شهرضایى  فرزند رمضانعلى به ش.م 1199012981 ششدانگ یک قطعه 
باغ و زمین متصله  به مســاحت 100000 متر مربع قسمتى از پالك 201  اصلى 
واقع در سمیرم مزرعه سکز  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از خانم شمس 

اعظم سترگ
9- برابر راى شــماره 139560302014002309 مورخــه 1395,05,24 خانم 
الهه طغرایى ســمیرمى فرزند محمد مهدى  به ش.م 1209690063 ششدانگ 
یک بابخانه  به مســاحت 208 متــر مربع قســمتى از پــالك 2260 فرعى از 
1 اصلى واقع در ســمیرم خیابان شــیخ کلینى بــه موجب مبایعــه نامه عادى

 از شکراله پیرمرادیان
10- برابر راى شــماره 139560302014002310 مورخه 1395/05/24 خانم 
معصومه خدائى فرزنــد منصور به ش.م 1209108501 ششــدانگ یک بابخانه 
به مســاحت 214/70 مترمربع قســمتى از پالك 3927 فرعى از 1 اصلى واقع 
در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب ســند مالکیت 1464 مورخه 1389/12/25 از

 حمداله کاوه
11- برابر راى شــماره 139560302014002312 مورخه 1395,05,25 آقاى 
حجت اله آصفى فرزندعلى برات به ش.م 1209119021 ششدانگ یک بابخانه 
تحتانى و فوقانى به مساحت 212,60 متر مربع قسمتى از پالك 45 فرعى از 60  
اصلى واقع در سمیرم مزرعه مهر ابواسحاق  به موجب سند مالکیت مشاعى شماره 

5626 دفتر 354 سمیرم مورد ثبت صفحه 229 دفتر 84 امالك
12- برابر راى شماره 139560302014002313 مورخه 1395,05,25 خانم آوا 
صالحى به قیومیت پدرش  فرزند داریوش  به ش.م 1200374002 ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 266,1 متر مربع قســمتى از پالك 6414 فرعى از 1 اصلى 
واقع در سمیرم خیابان شریعتى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف خانم صدیقه 

آقائى مورد ثبت صفحه 118 و 142 دفتر 102 امالك 
13- برابر راى شــماره 139560302014002314 مورخه 1395,05,25 خانم 
مهر انگیز دهقانى  فرزند غالمحسن  به ش.م 1817858092 ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 365,05  متر مربع قسمتى از پالك 2448 فرعى از 1 اصلى واقع 
در سمیرم میدان شهدا به موجب سند مالکیت مشاعى بشماره 1413 بنام متقاضى
14- برابر راى شــماره 139560302014002333 مورخه 1395,05,25 آقاى 
محمد رضا راجى  فرزند محمود  به ش.م 1209660938 ششدانگ یک باب مغازه  

به مساحت 100متر مربع قسمتى از پالك 1177 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم 
خیابان ابن سیناکوچه ستایش به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث محسن 

افشارى فرزند منوچهر
15- برابــر راى شــماره 139560302014002421 مورخــه 1395,06,07 
آقاى محمد نــره اى  فرزنــد قدرالــه  بــه ش.م 1209513366 ششــدانگ 
یــک قطعه بــاغ بــه مســاحت 10260 متــر مربع قســمتى از پــالك 296 
اصلى واقــع در ســمیرم مزرعه ســر چغــا  بــه موجــب مبایعه نامــه عادى

 از مهناز فاتح 
16- برابــر راى شــماره 139560302014002422 مورخــه 1395,06,07 
آقاى اســماعیل نصرتى  فرزنــد حمزه بــه ش.م 1209900025 ششــدانگ 
یک بابخانــه  به مســاحت 374 متر مربع قســمتى از پــالك 361  اصلى واقع 
در ســمیرم روســتاى دهنو ســفلى  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواســطه

 از ورثه خدابخش شیبانى 
17- برابر راى شــماره 139560302014002423 مورخه 1395,06,07 آقاى 
محمد زابلى سى سخت فرزند شــهریار به ش.م 1209355183 ششدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 8015,50 متر مربع قســمتى از پالك 374 اصلى واقع در 

سمیرم روستاى کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از شهریار زابلى
18- برابر راى شــماره 139560302014002424 مورخه 1395,06,07 آقاى 
مسلم خشــک دامن  فرزند عباســعلى به ش.م 1209622191 ششدانگ یک 
بابخانه  تحتانى و فوقانى به مساحت 333 متر مربع قسمتى از پالك 1323 فرعى 
از 1  اصلى واقع در ســمیرم محله دلگر جنب پارك  به موجب مبایعه نامه عادى

 از مهدى افشارى
19- برابر راى شــماره 139560302014002425 مورخه 1395,06,07 آقاى 
جاســم بهرامیان فرزند کیامرث به ش.م 1209896990 ششدانگ یک بابخانه 
تحتانى و فوقانى به مســاحت 262,10 متر مربع قســمتى از پالك 1321فرعى 
از 1  اصلى واقع در ســمیرم محله دلگر جنب پارك  به موجب مبایعه نامه عادى

 از مهدى افشارى
20- برابر راى شــماره 139560302014002426 مورخه 1395,06,07 آقاى 
سید محمد موسوى  فرزند ســیدعلى به ش.م 1200170547 موازى سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششــدانگ  1349 متر مربع قسمتى 
از پالك 397 اصلى واقع در ســمیرم مزرعه خفر زیر به موجب مبایعه نامه عادى 

از سید على موسوى
21- برابر راى شــماره 139560302014002427 مورخه 1395,06,07 خانم 
مهین ســاعدى فرزند خیراتعلى  به ش.م 1209273675 ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت ششــدانگ 1349 متر مربع قســمتى از 
پالك 397  اصلى واقع در ســمیرم مزرعه خفر زیر به موجب مبایعه نامه عادى از 

سید على موسوى 
م الف: 948 تاریخ انتشــار نوبــت اول:  1395/09/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 

1395/10/13 محمد زمانى کفیل ثبت اسناد و امالك سمیرم /9/1003
مزایده

شعبه اول اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4462/94 ش ج/اول که آقاى یوســف جمال پور علیه محمود جاورى به آدرس 
اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقى 50 متر داخل خیابان سمت چپ فروشگاه 
مبلمان هشت بهشت، بابت  محکوم به و هزینه هاى اجرائى به مبلغ 40/092/906 
ریال اموال توقیفى به شرح یک ســرویس مبلمان نو دسته متکایى با رنگ چوب 
طالیى خشن و پارچه آبى قهوه اى نه نفره شــامل یک عدد مل سه نفره + چهار 
عدد مبل یک نفره + دو عدد صندلى میزبان + یک عدد میز عســلى بزرگ + دو 
عدد میز عســلى کوچک با پایه هاى چوبى و رویه شیشــه اى، با توجه به وضعیت 
موجود بازار و جمیع جهات به مبلغ 35/000/000 ریال (سى و پنج میلیون ریال) 
اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد 
جلسه مزایده اى در مورخ 95/11/10 در ســاعت 11 تا 10 صبح در محل اجراى 
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگسترى 
برگزار مى گردد طالبین شــرکت در مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 
5 روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه 
آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. م الف: 30021  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان/10/215
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ویترین

توقف فروش گِل به مردم! 
مدیرعامل میادین میوه و تره بار گفت: سـبزیجات در 
میادین بـدون ِگل و ریشـه عرضه مى شـود، این امر 
باعث شده رقمى معادل 18/5 میلیارد تومان در سال 

توسط مصرف کنندگان اضافه پرداخت نشود.
عبدالحسین رحیمى اظهار داشـت: در سازمان هاى 
میادین میوه و تره بار طرح دستچین عرضه میوه آغاز 
شـده اسـت همچنین سـبزیجات بدون ِگل و ریشه 
عرضه مى شود که این امر باعث شده روزانه 120 تن 

ضایعات به دست مصرف کنندگان نرسد.
وى افـزود:  در سـبزیجات عرضـه شـده 30 درصـد 

محصول داراى ریشه و ِگل است.

یارانه یک ماه تأمین شد!
ولى ا... سیف رئیس کل بانک مرکزى از عرضه اخیر 
حدود شش میلیارد دالر ارز در بازار آزاد خبر داده است 

تا از این طریق افزایش نرخ دالر را کنترل کند.
اگر این شـش میلیارد دالر در بازار آزاد با قیمت هاى 
جدید فروخته شـده باشـد، نشـان مى دهـد، دولت با 
فروش همین شـش میلیـارد دالر، از محـل افزایش 
حدود 500تومانى نرخ ارز در هفته هاى اخیر حدود سه 
هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دسـت آورده است 
که تقریباً معادل یک ماه یارانه نقدى است. این رقم به 
آن اندازه جذاب اسـت که هر دولتى را براى به دست 
آوردن درآمدهاى بیشتر ترغیب به افزایش عرضه ارز 

در بازارهاى آزاد مى کند.  

مدیر عامل صندوق بیمه پنبه با اشاره به وضعیت تولید 
پنبه در کشور اظهار داشت: به دلیل طوالنى بودن زمان 
زراعت پنبه و مقرون به صرفه نبودن تولید، کشــاورزان 

تمایل چندانى به کشت این محصول ندارند.
کاویانى با اشــاره به اینکه نیاز ساالنه صنایع نساجى به 
پنبه 100 هزار تن است، افزود: 40 هزار تن از این میزان 
در داخل و بقیه آن از طریق واردات تأمین مى شــود از 
این رو افزایش قیمت پنبه براساس قیمت تمام شده در 
داخل موجب شده تا صنایع نیاز خود را از طریق واردات 

تأمین نمایند.
وى ادامه داد: در ســالیان نه چندان دور پنبه تولیدى به 

برخى از کشورها صادر مى شد؛ این درحالى است که در 
شرایط کنونى صنایع برخى نیازهاى خود را از کشورهاى 

ازبکستان و تاجیکستان تأمین مى کنند.
مدیر عامل صندوق بیمه پنبه با اشــاره به عوامل مؤثر 
در کاهش سطح زیر کشــت پنبه بیان داشت: برداشت 
ســنتى و قیمت باالى ماشــین آالت و نبود دسترسى 
تمامى کشــاورزان به تجهیزات روز کاهش تولید پنبه 

را رقم زده است.
وى بیان داشت: سال گذشته تولی د پنبه در کارخانه هاى 
مجاز پنبه پاك کنى 27 هزار تن و امسال این میزان به 30 

هزار تن خواهد رسید.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعى با اشــاره به اینکه اکنون 
با پایدارى رشد بدون اشــتغال مواجهیم گفت:پارسال 
هر دقیقه پنج نفر و امســال هر دقیقه 14 نفر به میزان 

متقاضیان کار اضافه شدند.
على ربیعى با بیان اینکه به طور متوســط در ســه سال 
گذشته ساالنه بیش از 600 هزار شــغل ایجاد کردیم، 
اظهار داشت: پارســال 21 میلیون و 972 هزار شغل و 
در تابستان ســال 95 حدود 23 میلیون نفر شغل ایجاد

شد.
وى با بیان اینکه پارسال هر دقیقه پنج نفر و امسال هر 
دقیقه 14 نفر به میزان متقاضیان کار اضافه شدند افزود: 

کارنامه دولت در ایجاد اشتغال ناموفق نبود.تا سال 84، 
ســالى 80 هزار نفر وارد بازار کار مى شدند و تا سال 91 
به طور متوســط حدود پنج میلیون نفر را وارد دانشگاه 
کردیم بنابراین آنها با تأخیر و در این دوره وارد بازار کار 

مى شوند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى ادامه داد: در شــش 
ماه نخســت امســال یک میلیــون و 230 هــزار نفر 
وارد بازار کار شــدند و از طرف دیگر تمایــل به یافتن 
کار افزایــش یافــت و نــرخ مشــارکت از 37 درصد 
به حدود 40 درصد رســیده اســت و مــردم امیدوارتر 

شده اند. 

مرگ تدریجى 
تولید پنبه

هر دقیقه 14نفر 
وارد بازار کار مى شوند

یک مدیر باسابقه بیمه هاى اتومبیل با اشاره به دالیل 
مبنا قرار گرفتن بهاى شــتر براى پرداخت دیه تصریح 
کرد: در کشورهاى اروپایى نرخ بیمه شخص ثالث بعضًا 
معادل یک پنجم اصل قیمت خودرو اســت و بسیارى 
تنها به دلیــل هزینه هاى جانبــى نمى توانند صاحب 

خودرو شوند.
به گزارش فارس على اصغر عنایــت مدیر بیمه هاى 
اتومبیل بیمه پارســیان اظهار داشت: در شرع مقدس 
اسالم اقالم متعددى براى پرداخت دیه در نظر گرفته 
شده است که عبارتند از هزار رأس گوسفند،200 رأس  
گاو، صد رأس شتر،ده هزار درهم نقره، هزار دینار طال 
و پارچه اى یمنى که در قدیم بوده و میزان آن نیز 200 

دست در نظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه پس از انقــالب و در قانون مجازات 
اسالمى در بخش دیات این شش قسم در نظر گرفته 
شد، افزود: بر این اساس فرد مقصر مى توانست یکى را 

انتخاب و به فرد دچار خسارت شده بپردازد.
عنایت خاطرنشان کرد: پس از آن بر اساس برخى فتاوا 
اعالم شد که در حال حاضر تنها سه قسم از موارد گفته 
شده براى پرداخت دیه مصداق پیدا مى کند، زیرا سکه 
نفره باید ساده و بدون نقش باشد که ما هم اکنون سکه 
نقره اى با این مشخصات نداریم،برد یا حوله یمانى هم 
مصداق ندارد و پرداخت هزار سکه طال از سوى مقصر 
نیز بعید به نظر مى رسد، بنابراین پرداخت دیه محدود به 

شتر، گاو و گوسفند شد.

این مدیر باســابقه بیمه هاى اتومبیــل تصریح کرد: 
پرداخت دیه بر اســاس هزار رأس گوسفند هم اکنون 
گران ترین شکل دیه است، پس از آن 200 رأس گاو و 

ارزان ترین هم صد رأس شتر است.
عنایت ادامه داد: هم اکنون بحثى مطرح شده است که 
به همان شش قسم ذکر شده در قانون مجازات اسالمى 
برگردیم و اگر بتوان سکه نقره ضرب کرد، پرداخت دیه 
ارزان تر از ارقام فعلى که با بر اساس قیمت شتر تعیین 

مى شود خواهد بود.
مدیر بیمه هــاى اتومبیل بیمه پارســیان در عین حال 
تصریح کــرد: این موضــوع باید مــورد موافقت قوه 
قضائیه که هر ســال اقدام به تعیین نرخ دیه مى کند، 
قرار گیرد. هم اکنون قوه قضائیه قیمت ســه قســم 
رایج را اعالم و محاکم قضائى نیز بر اســاس آن عمل 

مى کنند.
عنایت با اشــاره به اینکه انتخاب یکى از این سه مورد 
براى پرداخت دیه با مقصر حادثه است، افزود: طبیعتًا 
شتر به دلیل ارزان تر بودن انتخاب مى شود، هم اکنون 
قیمت هر شتر یک میلیون و 900 هزار تومان است که 
بر اساس آن دیه درماه عادى 190میلیون تومان و در 
چهار ماه حرام ســال اگر حادثه رخ دهد،یعنى ماه هاى 
محرم، رجــب، ذى القعده و ذى الحجه یک ســوم به 
رقم دیه اضافه شــده و به حــدود 250 میلیون تومان 

مى رسد.
عنایت در عین حال اذعان کرد: با توجه به پایین بودن 

قدرت خرید در کشور پرداخت حق بیمه شخص ثالث 
براى بسیارى دشــوار اســت. وى افزود: قوه قضائیه 
در ســال  هاى اخیر از 15 درصد تا دو برابر بر رقم دیه 
افزوده اســت و این کار تعهدات شــرکت هاى بیمه را 

هم باال مى برد.
به گفته عنایت قیمت شــتر از 600 هــزار تومان در 
سال هاى قبل به یک میلیون و 900 هزار تومان رسیده 

است و طبیعتًا جوابگو نیست.

یک مدیر بیمه تشریح کرد

پاى شتر چگونه به بحث دیه وارد شد؟
کدام استان 

بیشترین بیکار را دارد؟
آخرین یافته هاى مرکز آمار ایران از آمارگیرى نیروى 
کار حاکى از آن است که 9/5درصد از جمعیت شاغل 
کشــور داراى اشتغال ناقص هســتند و کمتر از 44 

ساعت در هفته کار مى کنند.
به گزارش مهر، مقایســه سهم اشــتغال ناقص در 
بین استان ها حاکى از آن است که استان گلستان با 
19/7درصد باالترین سهم اشتغال ناقص را به خود 
اختصاص داده اســت. این رقم در استان زنجان با 

3/5درصد کمتر از استان هاى دیگر است.
عالوه بر این بررســى نرخ بیکارى در اســتان هاى 
مختلف نشان مى دهد استان کرمانشاه همچنان با 
20/3 درصد باالترین نرخ بیــکارى را دارد و پس از 
آن استان چهار محال و بختیارى با 19/8درصد قرار 
گرفته است. از سوى دیگر پایین ترین نرخ بیکارى با 

6/7 درصد مربوط به استان مرکزى است.
از طرفى مقایسه نسبت اشتغال بین استان هاى کشور 
حکایت از آن دارد که اســتان زنجان با 41/4درصد 
باالترین نسبت اشتغال و استان سیستان و بلوچستان 
با 28/4درصد پایین ترین نســبت اشتغال را به خود 
اختصاص داده اند. نسبت اشتغال کشور در تابستان 
35/3درصد از سوى مرکزى آمار ایران اعالم شده 

است.
همچنین بخش خدمات از اشتغال کشور در تابستان 
امسال 49/1درصد بوده است؛ در این بخش استان 
تهران بــا 65/8درصد باالترین و اســتان زنجان با 
32/6درصد پایین ترین درصد شــاغالن در بخش 

خدمات را به خود اختصاص داده اند.

ابالغ راي
کالسه پرونده: 950864 شــماره دادنامه: 1599- 95/9/11 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: ولى ا... سبحانى به نشانی: اصفهان خ برازنده ك 17  اقاقیا بن اول سمت راست، خواندگان: 
1- احسان رحیمى 2- مهرداد امیرى فارسانى هر دو به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده به 
حضور در دفترخانه و انتقال قطعى سند خودرو بشماره انتظامى ایران 81- 794 ج 21  مقوم به پنجاه میلیون 
ریال به انضمام خسارات دادرسى،  گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوى آقاى ولى ا... سبحانى به طرفیت خواندگان: 
1- احسان رحیمى 2- مهرداد امیرى فارسانى به خواسته الزام خوانده به انتقال قطعى سند خودرو بشماره 
انتظامى ایران 81 - 794 ج 21  مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى نظر به محتویات 
پرونده و استعالم بعمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص آخرین مالک خودرو و با دقت نظر به اینکه مدارك 
خودرو در ید خواهان مى باشد و برگ سبز و کارت خودرو به نام خوانده ردیف اول مى باشد و اصل آن در ید 
خواهان مى باشد و با التفات به اینکه وکالت تعویض پالك به نام خواهان مى باشد لذا شورا دعوى خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 515 و 198 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 10، 219، 220، 
221، 223، 225 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اســناد رسمى و 
انتقال رسمى سند خودرو بشماره انتظامى ایران 81 - 794 ج 21 به نام خواهان و پرداخت مبلغ صد و چهل و 
سه هزار تومان بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف دوم 
با توجه به اینکه به لحاظ عدم مالکیت بر کسى دعوى متوجه شخص خوانده نمى باشد مستنداً به بند 4 ماده 
84 قرار رد دعوى  خواهان صادر و اعالم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در 
خصوص قرار رد دعوى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 30019 شعبه 7 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/229
اجراییه

شماره: 423/95 ش 6 -95/09/29 به موجب راي شــماره 1193 تاریخ 92/07/12 حوزه ششم شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد شمس فرزند هادى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/395/000 
ریال بابت هزینه دادرسى با احتساب نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها 590215 
– 94/05/28  بملبغ 30/000/000 ریال و 590216 – 94/6/28 بمبلغ 000 /7/000 ریال در حق محکوم 
له اسحاق رشیدى فرزند سعداله به نشانى اصفهان خ رباط اول کوچه طالقانى کوچه ستایش پالك 42  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 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: 30066 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/232

اجراییه
شماره: 1232/94 به موجب راي شــماره 417 تاریخ 95/05/03 حوزه 27 شوراي حل اختالف شهرستان  
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیرعباس جاودان به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 690/000 /2 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 910991- 94/1/25 و 910990- 94/1/15 تا تاریخ اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل به مبلغ 552/000 تومان و هزینه هاى نشــر آگهى تا زمان اجراى حکم با احتساب آن 
توسط اجراى واحد اجراى احکام در حق محکوم له هاشم اکبرى با وکالت 1- مرتضى زارعى 2- مرتضى 
قانیا به نشانى اصفهان خ کاوه ابتدا پل چمران ساختمان ادارى آفتاب طبقه 1 واحد 1. 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: 30058 شعبه 27 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/233

اجراییه
شماره: 941239 به موجب راي شماره 513 تاریخ 95/03/30 حوزه ش 11 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مهناز شــاه بندرى قوچانى فرزند لطیف شــغل: خانه دار به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته مطالبه وجه چک به شماره 112944 مورخ 93/10/20 به انضمام مبلغ 335000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشــر آگهى به مبلغ 240/000 ریال و خسارات تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 93/10/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له احســان خانى 
فرزند اسماعیل شغل آزاد به نشــانى میدان انقالب مجتمع تجارى انقالب طبقه اول واحد 113 با وکالت 
مهدى عبدالرحمانى و کامبیز بیانى  صادر و به انضمام نیم عشــر حق االجرا اجراى احکام گواهى و اعالم 
مى گردد. ماده 34 قانــون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 30055 شــعبه 11 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو) /10/234

اجراییه
شماره: 342/95 به موجب راي شــماره 629 تاریخ 95/07/4 حوزه 27 شــوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- سیامک ســلمانى عالیى 2- ایمان ناصرى پور هردو به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به الزام خوانده (محکوم علیه ردیف دوم) به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال یک دستگاه خودروى سوارى اپل کورسا به شــماره انتظامى 871 ط 53 ایران 19 و 
محکومیت محکوم علیه ردیف اول به پرداخت 1/450/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه هاى نشرآگهى در 
حق محکوم له مسعود مختارى هویه به نشانى ملک شهر مفتح خ بهاران جنب کوچه شکوفه منزل مختارى 
و نیم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.  م الف: 30007 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/235
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420352200315 شــماره پرونده: 9409980352201157 شماره بایگانی شعبه: 
941280 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970352201922 
محکوم علیه زهره اکبرى فرزند اسداله به نشانى اصفهان بوستان سعدى بیمارستان سعدى پالك محکوم 
است به پرداخت مبلغ 200000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6280000 ریال بابت هزینه 
دادرســى و پرداخت مبلغ 6000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا  تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان ایمان پور عزیزان فرزند رضا به نشانى اصفهان سپاهانشهر بلوار غدیر مجتمع افق 
امالك کاخ کد پســتى 8748569871 همراه 09131137160 با وکالت سیدرضا طباطبائى منش فرزند 
سید مجید به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 ساختمان میرداماد طبقه دوم واحد 
4 همراه 09131137160 و نیم عشــر اجرایى به مبلغ 10000000 ریــال در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــراء 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 باشــد 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 شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394)م الف:30323 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/406

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420350100394 شــماره پرونده: 9209980350100085 شماره بایگانی شعبه: 
920085 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350103583 و شماره دادنامه 
مربوطه 9209970350101432 و محکوم علیه حســین مشــکین فرزند على به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 346/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه به 
ازاى هر روز مبلغ 87/509 ریال از تاریخ 92/1/31 تا زمان وصول و پرداخت مبلغ 21/499/000 ریال بابت 
خسارت دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم 
له بانک ملت اصفهان به نشانى خ شیخ صدوق شمالى مدیریت امور شعب بانک ملت ط 2 اداره حقوقى با 
وکالت 1- آرش شیرانى فرزند فیض اله به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان اصفهان خیابان فروغى 
روبروى بانک صادرات ابتداى کوچه 23 (کوچه بهمن) 2- داود نیک نام فرزند بهروز به نشانى خیابان چهار 
باغ عباسى جنب ســینما خانواده مجتمع میهن طبقه دوم 2- پرداخت مبلغ 17/300/000 ریال بابت حق 
االجرا 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
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:30308 شــعبه اول  دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/408
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350100396 شــماره پرونده: 9409980350100512 شماره بایگانی شعبه: 
940606 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350103600 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350100733 محکوم علیه جاسم بروایه فرزند سهراب به نشانى مجهول الکان محکوم 
اســت به 1- پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
93/11/20 تا زمان وصول بر اساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى 2- پرداخت مبلغ 000 /405 /2 ریال 
بابت هزینه دادرسى  و مبلغ 3/920/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له سید جمال روحانى 
اصفهانى فرزند سیدفضل اله به نشانى اصفهان خ فردوسى خ منوچهرى پ 20 تلفن همراه 09133180467 
، با وکالت منصور مدح خوان اصفهانى فرزند احمد به نشــانى اصفهان خیابان شیخ بهائى مقابل دارالقران 
ساختمان 110 کد پســتى 8134798314 ، 3- پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت حق االجرا 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 باشــد 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 حســابهاى 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:30303 شــعبه اول دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/409
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350400438 شــماره پرونده: 9409983730400897 شماره بایگانی شعبه: 
941410 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350400628 
و محکوم علیه ســعید توکلى فرزند غالمعلى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
290/000/000 ریال و 9/370/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 9/160/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبناى شــاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که از 
تاریخ سررسید چک ( به شــماره 616309 – 94/3/25 و 616310-94/4/25 و 616311 – 94/5/25 و 
616312- 94/6/25 بانک ملى شعبه عطاران و 352642 – 94/7/30 و 352643 – 94/8/30 بانک سپه 
) لغایت  زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه محاســبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له 
زهرا جعفرى فرزند حسین به نشانى اصفهان خ 24 مترى دوم خ شیخ طوسى روبروى زرین کوب بن بست 
خجسته پ 118 با وکالت زهرا شفیعى باغبادرانى فرزند عبداله به نشانى اصفهان خیابان نیکبخت روبروى 
دادگسترى مجتمع وکالى ماکان 5 طبقه اول واحد 14 و پریسا ساعتى فرزند رضا به نشانى اصفهان خانه 
اصفهان خیابان گلخانه مقابل مسجد المحمود مجتمع پزشکى گلها طبق دوم کدپستى 8196686316  و 
نیز نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت ضمنا با توجه به غیابى بودن دادنامه در اجراى در اجراى آن مفاد 
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسى مدنى رعایت گردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
د یگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394)

م الف:30285 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/410

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420352400400 شــماره پرونده: 9509980352400033 شماره بایگانی شعبه: 
950037 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و دادنامه شــماره 9509970352401038 این شعبه 
محکوم علیهم 1- محمد شــمس الشــرق فرزند على محمد به نشانى اصفهان خ ســروش اول خیابان 
صاحب الزمان کوى فتح المبین پالك 6 ، 2- آمنه شــمس الشــرق فرزند على محمد به نشــانى استان 
اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر محله آ چهار گلستان 2 پالك 215 ، 3- طاهره شمس الشرق فرزند 
على محمد به نشانى اســتان اصفهان خیابان رباط اول کوچه 20 کوچه آفتاب کوچه مهتاب منزل تفنگ 
ساز 4- محمدعلى شمس الشرق فرزند على محمد 5- صدیقه شمس الشرق فرزند على محمد به نشانى 
اصفهان چهار راه اوحدى خ اوحدى خ شیخ طوسى ایستگاه مشــهدى روبروى خ آیت اله شیرازى مجاور 
موبایل فروشــى پالك 124 محکومند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال یک دانگ از پالك 
ثبتى 15187/1777 بخش 5 ثبت اصفهان به محکوم له زهره عیوقى فرزند ســید محمدرضا به نشــانى 
اصفهان خ ســروش روبروى مســجدالغفور کوى فتح المبین پالك 6  با وکالت سیروس مقبل اصفهانى 
فرزند محمدعلى به نشــانى اصفهان خیابان میر خیابان مصلى (آب 250) کوى ارك پالك دوم طبقه 2 و 
همچنین متســاویًا محکومند به پرداخت مبلغ 2/718/000 ریال بابت خسارات دادرسى و مبلغ 30/000 
ریال بابت حق االجراء دولتى. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور 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 دادخواســت 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 حکــم، 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 فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 30264  شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/10/411
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759304185 شــماره پرونده: 9509983759301171 شماره بایگانی شعبه: 
951203 خواهان ابراهیم طهماسبى دادخواستی به طرفیت خوانده سپیده عباسى راکى به خواسته اعسار 
از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759301171 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/07 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1546 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی (دادگسترى) شهرستان شاهین شهر و میمه/10/446
مزایده

در پرونده 1092/94 (اجراى شــورا) و به موجب اجرائیه 249/94 مورخه 94/6/31 صادره از شــعبه اول 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیهم ورثه مرحوم خانم شاه بیگم محسنى دهکردى 
حسن، على، فرخ، ایران، فریبا، فرشــته و زهرا همگى اکبرى چرمهین به پرداخت 15926834 ریال بابت 
اصل خواســته در حق محکوم له محمدتقى کاوه و مبلغ 850/000 ریال هزینه اجرا محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف ملک محکوم علیهم که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده اســت، نموده اســت. شــرح نظریه کارشناســى: یک واحد آپارتمان به مساحت 
تقریبى 64 متر شــامل یکباب اتاق خواب پذیرایى آشــپزخانه و سرویس بهداشــتى آب و گاز مشترك و 
برق اختصاصى 330/000/000 ریال براورد قیمت گردیده اســت. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصــد فروش ملک از طریق 
مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: سه شــنبه 1395/11/5  از ســاعت 9 الى 10 صبح، محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شــهر، محل بازدید از ملک توقیفى: گلدیس- مجتمع 
مسکونى تهران- کاشــف برج- پالك 4- طبقه همکف- مجتمع 16- واحد شماره 2- با موقعیت جنوب 
شرقى، مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد 
شد. برنده مزایده میبایســت 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه 
پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شرکت در مزایده 
میباشــند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از ملک داده شود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود را به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1541  اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
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8 تیم لیگ برترى و 
یک استثنا

11 بازیکـن از 19 بازیکنـى کـه بـه اردوى تیم ملى 
دعوت شدند بازیکنانى هستند که تنها در دو تیم لیگ 

برترى به میدان مى روند. 
کارلوس کى روش فهرست جدید خود را براى حضور 
در اردوى دبى اعالم کرد و در این میان پرسپولیسـى 

ها بیشترین سهم را در این فهرست دارند.
بازیکنانى که به تیـم ملى دعوت شـدند در عضویت 
هشت تیم لیگ برترى قرار دارند و البته در این میان 
یک اسـتثنا نیز وجـود دارد، پرسـپولیس، ذوب آهن، 
تراکتورسازى، استقالل خوزستان، استقالل تهران، 
سپاهان، گسترش فوالد و فوالد خوزستان تیم هاى 
لیگ برترى هستند که نامشان در انتهاى نام بازیکنان 

حاضر در اردوى تیم ملى آمده است. 
البته تیم استثنا در این میان، تیم ترك گروژنى روسیه 
اسـت، با توجه به اینکه هیچ بازیکن لژیونرى به اردو 
دعوت نشـده میالد محمدى تنها بازیکنى اسـت که 
خارج لیگ برتر به اردوى اخیر تیم ملى دعوت شد. در 
لیست اخیر تیم ملى نیز پرسپولیسى ها مانند اردوهاى 

اخیر بیشترین نماینده را دارند.

مدافع تیم ملى 
قراردادش را فسخ کرد

عزت ا... پورقاز  مدافع تیم ملى رسمًا قرارداد خود را با 
تیم استقالل خوزستان فسخ کرد. 

این بازیکـن کـه در ابتداى فصـل با وجود پیشـنهاد 
رسمى از اسـتقالل تهران راهى خوزسـتان شده بود 
چون پیش از اسـتقالل تهران با اهـوازى ها صحبت 
کرده بود در نیم فصل نخست تنها 10 درصد از مبلغ 

قراردادش را دریافت کرده است.
وى پیش از سفر تیم ملى به دبى قرارداد خود را با تیم 
استقالل خوزستان فسخ کرد تا در روزهاى آتى براى 

انتخاب تیم دچار مشکل نشود.

 
2 پیشنهاد 

براى ملى پوش سپاهان
مدافع تیم فوتبال سـپاهان با دو پیشـنهاد خارجى از 

کشورهاى اسپانیا و قطر مواجه شده است.
عارف غالمى ملى پوش تیم فوتبال جوانان و باشگاه 
سـپاهان که در فصـل جـارى مـورد اعتماد عبـدا... 
ویسـى قرار گرفته و در بیشـتر بازى هاى زردپوشان 
اصفهانـى به عنوان بازیکـن ثابت در ایـن فصل این 
تیم را همراهى کرد مورد توجه دو باشـگاه خارجى از 

کشورهاى قطر و اسپانیا قرار گرفته است. 
غالمى از تیم هاى السد قطر و رئال اویدو اسپانیا براى 
نیم فصـل دوم رقابت ها پیشـنهاد دارد با ایـن حال با 
مشـورت هایى که انجـام داده احتماًال راهى کشـور 

اسپانیا خواهد شد.

 
پایان رکورد تاریخى 

سبزپوشان  
 ذوب آهنى ها نتوانستند 14 پیروزى پیاپى خود در جام 
حذفى را ادامه دار کنند تـا در نهایت پس از بهمن ماه 
92 براى اولین بار طعم شکست را در این جام بچشند.  
شکسـت ذوب آهنى هـا در دیـدار نیمـه نهایى جام 
حذفى برابر تراکتورسازى نوار موفقیت هاى این تیم 
اصفهانى را در جام حذفى پاره کرد، آنها نتوانستند 14 

پیروزى خود را در این جام به عدد 15 برسانند. 
بهمـن مـاه سـال 92 آخریـن شکسـتى بـود کـه 
سبزپوشـان در جـام حذفـى پذیرفتنـد، آنهـا در آن 
بازى مقابل اسـتقالل تهـران قرار گرفتنـد و بازى را 
با یک گل بـه حریف واگذار کردند اما پـس از آن نوار
 موفقیت هاى خود را در این جام آغـاز کردند. پس از 
آن بازى سبزپوشان 35 ماه رنگ شکست را ندیدند تا 

اینکه در برابر تراکتورسازان باخت را پذیرفتند. 
ذوبى ها در این زمان در برابر 14 حریف قرار گرفتند و 
توانستند آنها را از پیش رو بردارند، دو قهرمانى پیاپى 
در جام حذفـى و دو بار حـذف کردن سـرخابى هاى 
پایتخـت از گردونه رقابـت ها مهمتریـن عملکردى 
بود که داشـتند و توانسـتند براى اصفهانى ها افتخار 

آفرینى کنند.

تایم اوت

با آغاز تمرینات تیم فوتبال اســتقالل براى نیم فصل 
دوم و در شرایطى که شــایعات درباره بازیکنان جدید و 
لیست فروش به اوج رسیده موضوع کاوه رضایى حاشیه 

ناخواسته اى براى تیم علیرضا منصوریان است. 
رضایى با وجود آغاز تمرینات به دالیل آنچه عدم تعهد 
اســتقاللى ها به قول و قرارشــان مى داند، در تمرینات 
استقالل شرکت نکرده و این موضوع را منوط به رسیدگى 
مدیرعامل باشگاه به خواسته هایش کرده است. موضوع 
رضایى عدم رعایت بندهایى از قرارداد بین او و باشگاه 

استقالل است. 
این اتفاق در شرایطى رخ داده که کمتر شنیده ایم بازیکنى 

به دلیل بدقولى باشگاه غیبتى سه روزه را در دستور کار 
قرار دهد. قبًال اگر هم مشکالتى بین طرفین ایجاد مى شد 
اصوًال بازیکن و باشگاه سریع تر از حد معمول به توافق 
مى رسیدند اما این بار کاوه از موضع خود کوتاه نیامده تا در 
سومین جلسه تمرین نیز غیبت داشته باشد، اتفاقى که 
برخالف نظم یک باشگاه فوتبال است و کمتر در تیم هاى 

دیگر لیگ هم اتفاق مى افتد. 
 در شــرایطى که همــه منتظر بازگشــت کاوه به جمع 
استقاللى ها هســتند منصوریان که نظم و انضباط را از 
مهمترین ستون هاى کارى اش در نیم فصل دوم عنوان 

کرده، از همین ابتدا با چالشى مهم مواجه است.

عمــاد میرجوان مهاجم تیــم ســپاهان در واکنش به 
اخبارى مبنى بر بازگشت به لیگ دسته اول گفت: قرار 
نیســت به لیگ آزادگان بازگردم و این خبرها درست 

نیست. 
 مهاجم ســپاهان درباره جدایى اش از ســپاهان گفت: 
شــرایطم به تفکرات تاکتیکى مربــى نمى خورد. البته 
آقاى ویسى به من گفتند که اگر تصمیم به ماندن دارى 
مى توانى در اینجا بمانى اما به ایشــان گفتم که دوست 
دارم فوتبال بازى کنــم و مى توانند من را در لیســت 

خروجى قرار دهند.
او حضورش در لیگ دســته اول را کذب اعالم کرد و 

افزود: این اخبار را از خودشان مى نویسند به هیچ عنوان 
قرار نیست در لیگ یک بازى کنم. البته پیشنهادهایى از 
لیگ دســته یک دارم اما اولویتم لیگ برتر است و براى 

جابه جایى هم فرصت هست.
میرجوان در دیــدار مقابل نفت تهــران در رقابت هاى 
جام حذفى 10 دقیقه اى به جاى ریکانى در زمین حاضر 
شد. وى درباره این بازى مى گوید: بازى خوبى بود ولى 
موقعیت هاى زیادى از جمله پنالتى  را از دســت دادیم 
و نتوانســتیم پیروز میدان باشــیم. البته نفت تنها یک 
موقعیت داشت و از آن تک موقعیتش به خوبى استفاده 

کرد و توانست به فینال برسد.

شرایطم 
به تفکرات ویسى نمى خورد

استقالل 
با کاوه چه مى کند؟

حاال رؤیاى فینال اصفهانى کامًال بر باد رفته اســت. 
اتفاقى که مى توانســت یک رویدادى تاریخى را براى 
فوتبال اصفهان به ارمغان بیاورد محقق نشد. سپاهان 
در یک دیدارى که سراپا  حمله بود و از حمایت 40هزار 
هوادار در ورزشــگاه نقش جهان بهره مند بود با همه 
حواشى و جنجال هایى که به وجود آمد نتوانست از سد 
نفت تهران بگذرد و یک روز پس از آن جمعه تلخ و سیاه 
براى اصفهانى ها، ذوب آهن هم نتوانست حداقل یک 
طرف فینال را اصفهانى کند و براى سومین سال پیاپى 
به فینال جام حذفى باشــگاه هاى ایران راه یابد. دیدار 
جذاب و فوق العاده ذوب آهن- تراکتور،آه و حســرت 
فراوانى را براى اصفهانى ها و شاگردان حسینى بر جاى 
گذاشت. آنها  با صعود به فینال فاصله چندانى نداشتند. 

اما ناگهان همه چیز عوض شد.
حاال ســپاهان و ذوب آهن باید در دیدار رده بندى به 
مصاف هم بروند. دیدارى که خیالى است و طبق قوانین 

برگزار نخواهد شد.
 نکات ویژه دیدار ذوب آهن- تراکتورسازى که برخى 
از آنها در رسانه ها بازتاب یافت و برخى دیگر نیز کمتر 

دیده شد را با هم مرور مى کنیم.

رؤیاى هت تریک پرپر شد
ذوب آهن با ناکامى در نیمه نهایى نتوانســت سه گانه 

بگیرد و رؤیاى هت تریک قهرمانى را پر پر شده دید.
باوجود اینکه ذوب آهن شــروع خوبــى در هفته هاى 
ابتدایى لیگ نداشت اما به مرور زمان شخصیت واقعى و 
همیشگى خود را پیدا کرد و با تغییرات به موقع، نتایجى 
به دست آورد که پایان نیم فصل در جایگاه سوم جدول 

قرار گرفت و در جام حذفى نیز تا نیمه نهایى باال رفت.
سبز و سفیدپوشان اصفهانى که طى دو سال اخیر دوگانه 
قهرمانى جام حذفى را داشــتند امسال هم با کنار زدن 
تیم هاى اکسین البرز، ماشین سازى و گسترش فوالد 
تبریز به نیمه نهایى راه یافتند تــا دو قدم با دوباره باال 
رفتن از سکوى اول فاصله داشته باشند ولى شاگردان 
مجتبى حســینى  مقابل تراکتورســازى نتوانستند از 
برترى شــان محافظت کنند و دقیقه 90 گل تساوى را 
خوردند و در وقت هاى اضافه هم تساوى را در آخرین 

ثانیه از دست دادند تا از راهیابى به فینال باز بمانند.
ذوب آهن با باخت مقابل تراکتورسازى نتوانست حریف 
نفت تهران در فینال خرمشــهر شــود و در هت تریک 

قهرمانى جام حذفى ناکام بود.

قلعه نویى قاتل ذوب آهن  
قهرمان دو فصل گذشــته جام حذفى ایران بعد از 14 
بازى بدون شکست در این جام طعم تلخ باخت را چشید 
تا در گام آخر براى سومین فینال متوالى و ثبت رکوردى 

جاودانه کم بیاورد. 
ذوب آهن آخرین بــار بهمــن 1392 در مرحله یک 
شانزدهم نهایى جام حذفى مقابل استقالل با یک گل 
شکست خورد که هدایت اســتقالل را در آن روز امیر 
قلعه نویى برعهده داشت.آن روز «جى لوید ساموئل» 
هافبک ترینیداد و توباگویى آبى هاى پایتخت تک گل 
تیمــش را وارد دروازه ذوب آهن کرد و مهدى رحمتى 
هم در دقیقه 87 پنالتى را از ذوبى ها گرفت تا استقالل 

با قلعه نویى صعود رؤیایى را تجربه کند.
بعد از نزدیک به سه ســال از آن روز و 14 بازى بدون 
شکســت و دو قهرمانى در این جام، ذوبى ها یک بار 
دیگر طعم تلخ شکست را در این تورنمنت چشیدند و در 
فوالدشهر مقابل دیدگان طرفداران خود در یک بازى 
پرافت و خیز و پرگل با نتیجه 3-2 به تراکتورى باختند 
که باز هم امیر قلعه نویى را روى نیمکت خود مى دید 
که اتفاقًا باخت آنها درست مثل آخرین باخت ُپر بود از 
اتفاقات غیر قابل پیش بینى چون در دقیقه 120 ذوب 
آهن بازى را به تساوى کشید اما تراکتورى ها یک دقیقه 
بعد با ضربه دیدنى محمد نورى به گل ســوم و برترى 

خود رسیدند. 
    

ستاره اى که عامل ناکامى شد
یکى از درخشان ترین ستاره هاى فصل جارى ذوب آهن 
با اخراج بچه گانه در بازى با تراکتورســازى و 10 نفره 
کردن بى دلیل تیمش مقصر اصلــى حذف تلخ مدافع 

عنوان قهرمانى دو دوره اخیر جام حذفى لقب گرفت.
 مرتضى تبریزى بــا زدن ده گل در لیــگ برتر و جام 
حذفى بــراى ذوب آهن نه تنها بهتریــن گلزن فصل 
جــارى تیــم اصفهانــى به حســاب مى آیــد که در 
کورس آقاى گلــى لیگ شــانزدهم هم قــرار دارد.

مهاجم ذوب آهن یک مزیت ویژه 

نیز نسبت به آقاى گل فعلى مسابقات دارد و آن اینکه 
برخالف ساسان انصارى هیچیک از گل هاى این فصل 

خود را از روى نقطه پنالتى به ثمر نرسانده است.
به واسطه همین درخشــش بود که دعوت از مرتضى 
تبریــزى بــه اردوى امــارات قابل پیش بینى تریــن 
اتفاقى بــود که به خصــوص در غیــاب لژیونرهاى 
نســبتًا ُپرشــمار تیــم ملــى احتمالــش مى رفت.

کاپیتان ســوم ذوب آهــن امــا در جریان دیــدار با 
تراکتورسازى از مرحله نیمه نهایى جام حذفى در یک 
لحظه نتوانست بر اعصاب خود مسلط باشد و با دریافت 
کارت زرد دوم و اخراج ناشیانه از زمین 20 دقیقه مانده 
به وقت هاى قانونى مسابقه، تیم اصفهانى را به دردسر 
بزرگــى انداخت که در نهایت بــه قیمت حذف مدافع 
عنوان قهرمانى دو دوره اخیر جام حذفى تمام شد. این 
مهاجم گلزن پس از اخراج با حضور روى ســکوهاى 
ورزشگاه فوالدشهر با چشمانى اشکبار تالش بازیکنان 
ذوب آهن براى حفظ نتیجه را تماشــا مى کرد اما در 

نهایت اتفاق دیگرى افتاد.
تبریزى که خــود به این موضوع واقف اســت پس از 
پایان بازى با انتشار ُپســتى در اینستاگرام از این بابت 

عذرخواهى کرد.

خطر قلعه تایم!
نام امیر قلعه نویى بــا اتفاقاتى در فوتبــال ایران گره 
خورده، یکــى از آن اتفاقــات، «قلعه تایم» اســت!
 تیم هایى که امیر قلعــه نویى را روى نیمکت خود مى 
بینند به آخرین دقایق هر دیدار هــم امید دارند، مانند 
بازى شنبه، شاید گل دقیقه 120 «جرى بنگستون» هر 
تراکتورى را از پیروزى ناامید مى کرد اما عجله محسن 
بنگر و شوت وحشــتناك محمد نورى نشان داد هنوز 
بازى براى تبریزى ها تمام نشده و قلعه تایم براى این 
تیم هنوز معتبر اســت. موضوعى که پیش از این بارها 
در همین تیم تراکتورسازى و استقالل پیش آمده بود 
و حریفان مى دانستند تا مهارت استفاده مفید از وقت 

هاى اضافه را تنها امیر قلعه نویى دارد. 

یک پنالتى تراکتور سوخت، یک گل ذوب آهن  
ســید رضا غیاثــى داور با تجربــه قدیمــى فوتبال 
کشورمان قضاوت بازى مهم بین دو تیم ذوب آهن و 

تراکتورسازى را بدین شرح بررسى کرده است.
کارشناسى داورى ایشان در 2 بخش جرایم شخصى و 

اتفاقات فنى داورى را مرور مى کنیم:
ى  ا کارشناسى قضاوت آقاى زرگر بر

و تیم داورى ابتــدا باید به 

تصمیمات انضباطى او درمورد جرایم شخصى بازیکنان 
پرداخت. دردقیقه 33بازى زرگر خطاى تکل جاسم کرار 
را به درستى اعالم کرد که متأسفانه توأم بود با اعتراض 
و بادى لنگوئج هاى همیشگى او، اما داور به کل کل او 
توجهى نکرد و به تذکر بسنده نمود. عین همین ماجرا 
در دقیقه 49 بازى توسط مرتضى تبریزى بازیکن ذوب 
آهن به وقوع پیوست بااین تفاوت که او بعد از خطا کارت 

زرد اولش را دریافت کرد.
 در دقیقه70 بــازى و در کناره خــط طولى زمین بین 
تبریزى و دو بازیکن حریــف درگیرى به وجود آمد که 
داور به درســتى خطاى او را گرفت اما تبریزى ول کن 
قضیه نبود و به اعتراضش بــه داور وحریف ادامه داد. 
متأســفانه صحنه خوبى را رقم نزد و داور به درســتى 
کارت زرد دوم را به او نشــان داد و او را از بازى اخراج 
کرد. داور باید به بازیکنى از تراکتور در این صحنه هم 

اخطار مى داد.
کرار مجدداً در دقیقه 110بازى همان شیوه اعتراضى 
را به کار گرفت و پس از آنکه داور خطایى را اعالم نکرد 
شروع به دخالت در امر قضاوت کرد که با کارت زرد اول 
داور مواجه شــد. درهمین لحظات تیم تراکتورسازى 
درخواست تعویض او را داشت که کرار در حال رفتن به 
بیرون از زمین و در حالى که مشخص بود تعویض پایان 
نیافته اعتراضش به داور را شــدیدتر کرد تا داور کارت 
زرد دوم و سپس بعد از مشورت با کمک داور اول و داور 
چهارم کارت قرمز را به او نشان داد و او را اخراج کرد که 

منطبق بر قانون بود.
در دقیقه 18 طوسى کمک داور دوم بازى با عجله اى 
که در باالبردن پرچم و اعالم آفساید داشت به اشتباه 
تیم ذوب آهن را از یک شانس گل محروم کرد. مهاجم 
و مدافع در یک خط قرار داشــتند. او در دقیقه 105 به 
درســتى گل به ثمررســیده تیم ذوب آهن را به علت 

آفساید مردود اعالم کرد.
 در دقیقه 70 بازى داور اعتقادى به خطاى پنالتى روى 

پهلوان نداشت من هم با او هم عقیده ام.
 در دقیقه 119 بعد از آمدن یک ضربه کرنر روى دروازه 
تراکتورسازى و شلوغى جلوى دروازه داور به نفع ذوب 
آهن اعالم پنالتى کــرد که به علــت تصاویر ناقص 
تلویزیونى علت این تصمیم او را متوجه نشــدم اما به 

علت نزدیکى او به صحنه باید خطا را به درســتى 
گرفته باشد.

در دقیقــه 120 درســت در ثانیــه آخر 
بازى داور خطــاى پنالتــى مدافع تیم 

ذوب آهن را روى مهاجم تراکتور سازى نادیده انگاشت.

سرنوشت قلعه نویى در دستان دایى  
2 دیدار تراکتورسازى و نفت در هفته پایانى لیگ و جام 

حذفى سرنوشت قلعه نویى را مشخص خواهد کرد. 
تراکتورسازى با پیروزى برابر ذوب آهن راهى فینال جام 
حذفى شد تا امیر قلعه نویى براى کسب عنوان قهرمانى 

در جام حذفى تنها یک گام دیگر فاصله داشته باشد.
تراکتورســازان در حالى فینال جام حذفى را برابر نفت 
تهران برگزار خواهنــد کرد که آخرین بــازى آنها در 
لیگ برتر نیز برابر نفت تهــران خواهد بود و با توجه به 
فشردگى لیگ احتماًال سرنوشــت امیرقلعه نویى که 
تیمش را در دو جام مدعى مــى داند، برابر على دایى و 

شاگردان او در نفت مشخص خواهد شد.
به این ترتیب دو دیدار پیاپى تراکتورسازى و نفت براى 
امیر قلعه نویى در اردیبهشت ماه 96 که اولى در تبریز 
و دومى در خرمشــهر برگزار خواهد شــد، دیدارهایى 

سرنوشت ساز خواهند بود.

تراکتور اولین و آخرین فینالیست  
 نکته جالب توجهى که در پایان این گزارش الزم است 
به آن اشاره کنیم این است که تیم تراکتورسازى اولین 

فینالیست تاریخ فوتبال جام حذفى کشور بوده است . 
در ســال 1355 تیم هاى ملوان و تراکتورسازى فینال 
اولین دوره جام حذفى کشــور را برگزار کردند. زمان 
رسیدن تراکتورســازى به فینال دو روز زودتر از زمان 

رسیدن ملوان به فینال بود .
در تیم تراکتورســازى ســال 1355 که در دسته دوم 
مســابقات حضور داشــت، نفراتى چون مرحوم ناصر 
میرزایى،ابراهیم کیان طهماسبى،عباس کارگر،رحیم 

مه نماى اقدم و... حضور داشتند .
سرمربى این تیم در این ســال محمد بیاتى بود که در 
حال حاضر 86 ساله است و در کشــور آمریکا زندگى 

مى کند.

 
 

 سپاهان و ذوب آهن به رده بندى 
خیالى رفتند!

رؤیاهایمان پر پر شد

 ویسى 
دوباره رفت!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیــل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 
نمایید.این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

■ متأســفانه ذوب آهن هم در نیمه نهایى باخت 
و کًال اصفهانى ها در این مرحلــه از جام حذفى 
ناکام بودند. چقدر از یک فینال اصفهانى در رقابت 
هاى امسال صحبت مى کردیم اما همه چیز تمام 
شــد. نکته باعث تأســف در مرحله نیمه نهایى 
رقابت هاى امسال جام حذفى این بود که دو تیم 
نفت و تراکتورســازى به اصفهان آمدند و موفق 
شــدند در این شــهر دو تیم اصفهانى را شکست 
دهند و به فینال برونــد. واقعًا حیف شــد. آن از 
دیدار در نقش جهان و آن هم دیدار فوالدشــهر. 
واقعًا فوتبــال اصفهان دو روز ســیاه را پشــت 
سر گذاشت. مجتبى حسینى و یارانش تا نزدیکى 
صعود به فینال رفتند اما با بــى دقتى در لحظات 
پایانى یک بار بازى به تساوى کشانده شد و یک 
بار هم از حریف عقب افتادند تا آه و حسرت اردوى 
ذوب آهنى ها را فرا بگیرد. ولى با همه این اتفاقات 
ما نباید تأثیر گذارى و موفقیت هاى مجتبى براى 
این تیم را فراموش کنیم.حــذف در مرحله نیمه 
نهایى باعث نمى شود که ما فراموشکار شویم. ما 

حاال حاالها از مجتبى حسینى حمایت مى کنیم.

■ دوباره عبدا... ویسى تعطیالت شد و دلش هواى 
خارج از کشور را کرد، این دفعه راهى کشور ایتالیا 
شــد. هر بار در تعطیالت این آقا به یک کشورى
 مى رود. ماشاءا... هر بار هم بهانه اى دارد. این بار 
هم حتمًا به منظور دانش افزایى رفته اســت. من 
نمى دانم چرا این همه دوره هاى دانش افزایى که 
رفته در سپاهان در نبردهاى بزرگ بازنده بوده و 

کم آورده است.

■ذوب آهن در نیمه نهایى باخت ولى چهره یک 
تیم موفق و سرافراز را داشت. اگر ذوبى ها ده نفره 
نمى شدند شــک نکنید که حاال جاى این تیم در 
فینال بود. لعنت به دقایق پایانى که هم ذوب آهن 
را نابود کرد و هم در خیلــى از دیدارها بالى جان 

سپاهان بوده است.

■ در کنار بازیکنانى که در نیم فصل براى تقویت 
به سپاهان اضافه مى شوند، این تیم به نظر من به 
شــدت در کادر فنى هم نیاز به تقویت دارد و باید 
شرایطى مهیا شــود که یک مربى خارجى هم به 
کادر در کنار ویســى اضافه شــود. کادر فعلى از 
عبدا... گرفته تا دستیارانش، مربیان خیلى با دانشى 
نیستند و حاال حاالها کار دارد که پخته شوند. مثًال 
مجید بصیرت که سال ها سرپرست بوده است حاال 
کمک مربى سپاهان است، خوب معلوم است امثال 
او نمى توانند در زمینــه فنى کمکى به تیم بکنند. 
باید مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه هر جور شده 
ویســى را مجاب کنند تا یک مربى خارجى را به 

کادر اضافه کنند.

■ عبدا... ویسى دقیقاً براى چه کارى به ایتالیا رفته 
است. بروید ببینید که در طول حضور در سپاهان 

چند سفر خارجى رفته است. بس است دیگر!

 ■ اســتقبال نزدیک به 40 هزار نفــرى از دیدار 
حســاس ســپاهان برابر یک حریف کم طرفدار 
نشــان داد کــه درجه حساســیت بــازى (و نه 
لزومــًا نــام حریــف) عامــل اصلى کشــاندن 
هواداران اصفهانــى به ورزشــگاه نقش جهان 
اســت. دیدار برابر نفت در نیمه نهایى جام حذفى 
بهترین فرصت بود تا درستى این فرضیه به بوته 
آزمایش گذاشته شــود که در وهله اول این خود 
سپاهان (و نه حریفانش) است که هواداران را به 

ورزشگاه مى کشاند. 

که باز هم امیر قلعه نویى را روى نیمکت خود مى دید 
باخت ُپر بود از که اتفاقًا باخت آنها درست مثل آخرین
120 ذوب اتفاقات غیر قابل پیش بینى چون در دقیقه

آهن بازى را به تساوى کشید اما تراکتورىها یک دقیقه 
بعد با ضربه دیدنى محمد نورى به گل ســوم و برترى 

خود رسیدند. 
    

ستاره اى که عامل ناکامى شد
یکى از درخشان ترین ستاره هاى فصل جارى ذوب آهن 
با اخراج بچه گانه در بازى با تراکتورســازى و 10 نفره 
کردن بى دلیل تیمش مقصر اصلــى حذف تلخ مدافع

عنوان قهرمانى دو دوره اخیر جام حذفى لقب گرفت.
 مرتضى تبریزى بــا زدن ده گل در لیــگ برتر و جام 
حذفى بــراى ذوب آهن نه تنها بهتریــن گلزنفصل

جــارى تیــم اصفهانــى به حســاب مى آیــد که در 
کورس آقاى گلــى لیگ شــانزدهم هم قــرار دارد.

مهاجم ذوب آهن یک مزیت ویژه 

ر م ر ر ق ن ر
0بازى شنبه، شاید گل دقیقه 120 «جرى بنگستون» هر 
تراکتورى را از پیروزى ناامید مى کرد اما عجله محسن 
بنگر و شوت وحشــتناك محمد نورى نشان داد هنوز 
این بازى براى تبریزى ها تمام نشده و قلعه تایم براى

تیم هنوز معتبر اســت. موضوعى که پیش از این بارها 
در همین تیم تراکتورسازى و استقالل پیش آمده بود 
و حریفان مى دانستند تا مهارت استفاده مفید از وقت 

هاى اضافه را تنها امیر قلعه نویى دارد. 

یک پنالتى تراکتور سوخت، یک گل ذوب آهن
ســید رضا غیاثــى داور با تجربــه قدیمــى فوتبال 
کشورمان قضاوت بازى مهم بین دو تیم ذوب آهن و 

تراکتورسازى را بدین شرح بررسى کرده است.
2کارشناسى داورى ایشان در 2 بخش جرایم شخصى و 

مى کنیم: اتفاقات فنى داورىرا مرور
ى ا کارشناسى قضاوت آقاى زرگر بر

ابتــدا باید به  و تیم داورى

ى ج زىب ب وم ور ى و ی ر
که در باالبردن پرچم و اعالم آفساید داشت به اشتباه 
تیم ذوب آهن را از یک شانس گل محروم کرد. مهاجم 
5و مدافع در یک خط قرار داشــتند. او در دقیقه 105 به 
درســتى گل به ثمررســیده تیم ذوب آهن را به علت 

آفساید مردود اعالم کرد.
 در دقیقه 70 بازى داور اعتقادى به خطاى پنالتى روى 

پهلوان نداشت من هم با او هم عقیده ام.
از آمدن یک ضربه کرنر روى دروازه  9 در دقیقه 119 بعد
تراکتورسازى و شلوغى جلوى دروازه داور به نفع ذوب 
آهن اعالم پنالتى کــرد که به علــت تصاویر ناقص 
تلویزیونى علت این تصمیم او را متوجه نشــدم اما به 

علت نزدیکى او به صحنه باید خطا را به درســتى
گرفته باشد.

دقیقــه 120 درســت در ثانیــه آخر  در
بازى داور خطــاى پنالتــى مدافع تیم 

و ل ن و ن
5در تیم تراکتورســازى ســال 1355 که در دسته دوم
مســابقات حضور داشــت، نفراتى چون مرحوم ناصر
میرزایى،ابراهیم کیان طهماسبى،عباس کارگر،رحیم

مه نماى اقدم و... حضور داشتند.
سرمربى این تیم در این ســال محمد بیاتى بود که در
6حال حاضر 86 ساله است و در کشــور آمریکا زندگى

مى کند.

صداى هواداران



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

کسى که تقوا را انتخاب کند، ســختى ها از او دور گردند، تلخى ها 
شــیرین و فشــار مشــکالت و ناراحتى ها برطرف خواهند شــد و 
مشکالت پیاپى و خسته کننده، آسان گردیده و مجد و بزرگى از دست 
رفته چون قطرات باران بر او فرو مى بارند، رحمت باز داشته حق 
باز مى گردد و نعمت هاى الهى پس از فرونشستن به جوشش مى آیند، 

موال على (ع)و برکات تقلیل یافته فزونى گیرند.

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شماره 116 مورخ 95/8/28 شوراى اسالمى 
شهر کوهپایه در نظر دارد نســبت به فروش تعداد یک واحد مغازه تجارى در حد 
سفت کارى شده به مساحت 32/50 مترمربع واقع در خیابان حافظ از طریق رعایت 
تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شــهرداریها اقدام نماید لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 95/10/6 لغایت 95/10/21 جهت کسب 

اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه هاى شماره 346 مورخ 95/6/6 
و شماره 514 مورخ 95/8/22 شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به قطع و فروش تعدادى از درختان کبوده موجود در حاشــیه رودخانه و 
فروش سرشاخه ها و درختان خشک شــده موجود در نهالستان فضاى 
سبز شــهردارى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر
 از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/18 به شهردارى مراجعه 

نمایند.

آگهى مزایده        مرحله دوم  

آگهى مزایده

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

جواد جمالى- شهردار زرین شهر

نوبت 
دوم

نوبت 
دوم

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 فرآیند انجام کار: 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 یا اوراق مشارکت بانکى 

بى نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به مبلغ (1/920/000/000 ریال) یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال 

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى:
1- 5- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 مى باشد.

2- 5- مهلت برگشت پاکت ها تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 95/10/26 مى باشد.
3- 5- جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز دوشنبه 95/10/27 واقع در نشانى مناقصه گزار مى باشد. 

6- خرید اسناد: متقاضیان شــرکت در مناقصه مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال ((غیرقابل استرداد)) به شماره 
حساب 2163980202009 (قابل واریز در کلیه شعب بانک کشاورزى) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف 1-5 آگهى) به آدرس 
اینترنتى www.iranslal.com مراجعه و اسناد مناقصه را از قســمت مناقصات و مزایده 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 تجدید مناقصه عمومى 
شماره شماره 5757//9595

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

نوبت
دوم

شهردارى باغبادران باستناد مجوز شــماره 367 مورخ 95/08/16 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد نســبت به فروش تعدادى از اراضى و امالك خود با کاربرى تجارى، ادارى، مسکونى 
و  خدماتى از پالکهاى طرح تفکیکى 413 پالك و طــرح تفکیکى بلوار ولیعصر و پوریاى ولى 
و خیابان امام خمینى (ره) از طریق برگزارى آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان 
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز چهارشــنبه مورخ 95/10/29 به شهردارى باغبادران یا به ســایت شهردارى به آدرس 

baghbahadoran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران   

چاپ 
اول

مالکین محترم اراضى واقع در خیابان شهید چاووشى (باغ کمال آباد) به استناد 
ماده 110 قانون شهرداریهاى کشور به شما اخطار مى گردد ظرف مدت دو ماه از 
تاریخ درج این آگهى نسبت به پاکسازى ملک خود از هرگونه زباله و نخاله هاى 
ساختمانى اقدام نموده و با اخذ مجوز از شهردارى نسبت به حصارکشى و یا 
تعیین تکلیف ملک خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت این شهردارى طبق 

مفاد قانون مذکور اقدام خواهد نمود. 

اخطاریه

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

شهردارى منظریه در نظر دارد باســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 112 شوراى اسالمى شهر 
منظریه تعدادى از پالکهاى کارگاهى و تجارى مجتمع صنایع کارگاهى شیخ بهائى و همچنین 
تعدادى از پالکهاى مسکونى واقع در محله حکیم قشقائى و جنب مسکن مهر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات 

ادارى به امور مالى  شهردارى منظریه مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه 95/10/21 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

 آگهى مزایده عمومى مرحله سوم 

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه 

نوبت 
دوم
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک زوج پیر زمانى که از 
خانه خود بیرون آمده بودند و کلید همراه خود نداشتند، در پشت 

در خانه خود یخ زدند و جان خود را از دست دادند.
«ریچارد الیسون» 82 ساله و «شرلى جانسون» 70 ساله آخرین 
بار در 1 دسامبر 2016 در بیرون از خانه خود دیده شده بودند اما 
در روز 21 دسامبر همسایه هاى این زوج ســالخورده، آنها را در 
قســمت ایوان خانه خود در حالى که در سرماى 29- درجه گیر 

افتاده ویخ زده بودند، پیدا کردند.
گفتنى است؛ مأموران پلیس ویسکانزین آمریکا در حدس هایى 
که زده اند، اعالم کردند این زوج کلیدهاى خود را در داخل خانه جا 

گذاشته بودند و دیگر نمى توانستند وارد آن شوند.

  فارس| یک مرد روســتایى در اســتان «هوبئى» چین، سنگ 
صخره اى عجیبى کشف کرده است که شبیه به سفینه فضایى است. 

این صخره در نزدیکى کوه «بائوکانگ» کشف شده و خریداران متعددى 
با پیشنهاد قیمت هاى بسیار باال در صدد خرید آن بودند که مرد روستایى 

نپذیرفت. 
این مرد که «شــیا» نام دارد مى گویــد:  «14379 دالر بــراى فروش 
تخته سنگ به من پیشنهاد شد که من باز هم قبول نکردم، چون معتقدم 

این سنگ با ظاهر عجیبى که دارد گنج است.»
وزن این ســنگ یوفو شــکل 6 تن، طول آن 2/8 متر و عرضش 2 متر و 
ارتفاع آن 1/6متر است.  «وانگ شینگ شیان» باستان شناسى که بیش از 
20 سال از فعالیت هاى کاوشى اش مى گذرد معتقد است، تراش این سنگ 
طورى است که نه مى توان آن را کار مردم قدیمى و نه کار طبیعت دانست.

  خبرنگاران جوان| یک خلبان با مســیر پروازش 
سال نو میالدى را تبریک گفت.

 «بن دیویس» یک خلبان تازه کار اهل باکینگهام انگلستان 
است که از شیوه خالقانه و مخصوص خودش براى تبریک 

سال نو میالدى استفاده کرده است.
این خلبان تازه کار روز پنج شنبه هفته گذشته  با هواپیماى 
خود حدود 215 مایل را طى کرد تا بتواند با مســیر پروازى 
که در 2 ساعت و 23 دقیقه درست مى کند به همه سال نو 
را پیشاپیش تبریک بگوید و روى رادار خوانده شود: «سال 

نو مبارك.»

زوج پیر در بیرون خانه خود 
یخ زدند

پیام تبریک خالقانه سال نو با کشف سنگ صخره اى عجیب در چین
هواپیما  030201

جانشــین فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان از 
کالهبردارى با استفاده از تماس تلفنى و کارت بانکى 

در استان اصفهان خبر داد.
به گزارش فارس، ســرهنگ حسین حســین زاده در 
گفتگوى رادیویى اظهار داشت: پنج شنبه هفته گذشته 
با حضور فرماندهى نیروى انتظامى اســتان، رؤساى 

دانشگاه ها و اساتید نشست صمیمانه اى برگزار شد.
وى با بیان اینکه در گذشــته نیز تعامــل میان پلیس 
و جامعه علمى وجود داشــته اســت، افــزود: براى 
مأموریت هایى که پیچیدگى ها و ظرافت هاى خاصى 
دارد با اساتید دانشــگاه هاى اصفهان، خمینى شهر و 

دهاقان تفاهمنامه هایى امضا شد.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در ادامه به 
یکى از آخرین شیوه هاى شیادان اشاره و عنوان کرد: 
کالهبــرداران در روزهاى تعطیل و نیمــه تعطیل با 
استفاده از عملیات هاى بانکى اقدام به تخلف مى کنند.

وى اضافه کرد: علیرغم توصیه هایــى پلیس در این 
زمینه که به افراد غریبه اعتمــاد نکنند، در روز جمعه 
دو مورد در سطح استان گزارش شد که افراد ناشناس 
با تماس تلفنى اعالم مى کنند که شخص در مسابقه یا 

قرعه کشى بانک برنده شده است.
حسین زاده ادامه داد: سپس از مال باخته مى خواهند که 
به پاى عابربانک رفته و به این شیوه پول را از حساب 
فرد به حساب خود منتقل مى کنند؛ روز جمعه در یک 
فقره به این شــکل 15 میلیون تومان از شــهروندى 

کالهبردارى کردند.
وى خطاب به شــهروندان توصیه کــرد: تلفن هاى 
ناشناســى که دعوت مى کنند بــراى دریافت جایزه 
به پــاى عابــر بانک برویــد همگــى کالهبردارى 
محض اســت و شــهروندان در صورت مشــاهده 
مــواردى از ایــن دســت، بــه پلیــس گــزارش

 دهند. 

یک گردشگر که در منطقه آبشار راین درحال صعود بود، 
به طور «غیرعمد» سبب مرگ گردشگر دیگرى شد.

به گــزارش ایســنا، ایــن گردشــگر، خانمــى 57 
ســاله از اســتان اصفهــان بود که بــر اثــر برخورد 
یک قطعه ســنگ با ســرش که از زیر پــاى یکى از 
همنوردانش لغزیده بــود، جان خود را از دســت داده

 است.
 این سانحه پس از ســاعت 9و 40 دقیقه صبح روز پنج 
شنبه نهم دى ماه براى گروهى از گردشگران اصفهانى 
که پس از صــرف صبحانه، درحال گشــت و صعود در 
منطقه آبشار راین واقع در دامنه کوه هزار استان کرمان 
بودنــد، رخ داد. این تور توســط یکــى از آژانس هاى 

شهرستان نجف آباد اجرا شده بود.
مرگ این گردشــگر «آنى» اتفاق افتاد و فرد خاطى با 
وجود «غیرعمدى» بودن حادثه، به علت شکایت همسر 

متوفى هم اکنون در بازداشت به سر مى برد.
مقامات میراث فرهنگى و گردشگرى استان کرمان با 
تأیید این خبر، به ایســنا اعالم کردند: نیروى انتظامى 
درحال پیگیــرى این پرونده از طریــق مراجع قضائى

 است.

19 ســال دارد و به اتهام اقدام به ســرقت مســلحانه 
بازداشت شده است. نقشه ســرقت مسلحانه پسر جوان 
و دو همدســتش خیلى زود لو رفت و روزى که پسر 19 
ساله تصمیم مى گیرد تا نقشه اش را اجرا کند، پلیس او را 
دســتگیر مى کند و بعد از آن نیز دو همدست دیگرش به 
دام مى افتند.  متهم جوان در گفتگو با خبرگزارى میزان از 

جزئیات سرقت مى گوید.
قصد سرقت از کجا را داشتى؟

هدفمان طالفروشى بودکه نافرجام ماند و قبل از اینکه به 
طالفروشى برسیم، دستگیر شدیم.

تصور مى کردى بازداشت شوى؟
راستش را بخواهید نه، چون تغییر چهره داده بودم.
چطورى تغییر چهره داده بودى؟

عینک آفتابى و کاله گیس. اینطــورى اگر تصویرم هم 
به دست مى آمد، شناسایى ام امکانپذیر نبود. البته سخت 
اشــتباه مى کردم چون قبل از اینکه بخواهم کارى کنم 

به دام افتادم.
چند وقت بود که مى خواستید این کار 

را انجام دهید؟
یک ماهى مى شــود که نقشه ســرقت از طالفروشى را 

همراه دو نفر از دوستانم طراحى کرده بودم.
با همدستانت چطور آشنا شدى؟

بچه محل هایم بودند، با آنکه چند ســالى از من بزرگ تر 
بودند وقتى از نقشه ام با خبر شدند در سوداى پولدار شدن، 

تصمیم گرفتند که با من در این سرقت همراه شوند.
این تنها سرقتى بود که مى  خواستى 

انجام دهى؟
اگر خوب پیش مى رفت، ممکن بود سرقت هاى دیگرى 
را هم انجام دهم. وقتى شــیرینى پول مفت زیر دندانت 
رفت دیگر به آن عادت مى کنى و نمى توانى از راه راست و 
درست پول دربیاورى. به همین خاطر مجبورى همچنان 

سرقت کنى و این تازه اول بدبختى ات است.
سالح هم داشتى؟

بله، چند وقت قبل براى اجراى نقشه سرقت آن را تهیه 
کرده بودم. البته سالح به همراه چند فشنگ داخل کیفم 

بود که مأموران آن را ضبط کردند.
خانواده ات مى دانند دستگیر شده اى؟

هنوز نه. مادرم اگر بفهمد سکته مى کند. او فکر مى کرد 
قرار است من در شرکتى با حقوق باال استخدام شوم. حاال 

نمى دانم با چه رویى به صورت مادرم نگاه کنم.
پشیمانى؟

خوشحالم قبل از اینکه اقدامى کنم، دستگیر شدم. درست 
اســت که اتهام ســنگینى دارم اما بعد از سرقت اتهامم 
سنگین تر مى شد. از طرفى من مسلح بودم و ممکن بود 
در صورت مواجهه با خطر دســت به سالح شوم و کارى 
مى کردم که نباید انجام مى دادم. شــاید در این سرقت 

خون بى گناهى هم ریخته مى شد.
یعنى آزاد شوى، دیگر سراغ سرقت 

نمى روى؟
نه تنها سرقت، بلکه ســراغ هیچ جرمى نمى روم. راست 
گفته اند که بار کج به منزل نمى رسد. شاید انسان یک شبه 

پولدار شود اما آخر باید تاوان آن را پرداخت کند.

پلیس آگاهى تهران از شهروندان خواست تا در صورت 
شناسایى دو سارق زن که به سرقت از آرایشگاه هاى زنانه 

مبادرت مى کردند به پلیس اطالع دهند.
به گزارش فارس، در تاریخ 18 آبان امســال وقوع یک 
فقره کیف قاپى از یک آرایشگاه زنانه در محدوده شهرك 
ولیعصر- خیابان شــریعتى به کالنترى 153 شــهرك 
ولیعصر اعالم شد. با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع 
سرقت اماکن و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى 
ناحیه 18 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار پایگاه 

پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پــس از حضور در پایگاه پنجــم پلیس آگاهى 
تهران بــزرگ در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «در 
ساعت 13:00 روز 18 آبان ماه امسال در داخل آرایشگاه 
زنانه حضور داشــتم، هنگام ورود کیف دستى ام را روى 
یکى از صندلى ها گذاشتم، پس از دقایقى دو خانم که یک 
نفر از آنها یک بچه همراه خود داشت وارد آرایشگاه شدند 
و پس از دقایقى بدون اینکــه من و دیگر افراد حاضر در 
آرایشگاه متوجه شویم، کیف دستى بنده حاوى 500 هزار 
تومان وجه نقد و گوشى تلفن همراهم را سرقت کرده و 

به سرعت از آرایشگاه خارج شدند.»
شــاکى پرونده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 

«دو سارق زن پس از ســرقت یک کیف دستى زنانه را 
داخل آرایشگاه جاى گذاشتند.»

کارآگاهان با بررسى محتویات برجاى مانده از سارقین، 
موفق به شناسایى مالباخته اى دیگر شدند که کیف او نیز 
دقیقًا به همین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته اما 
برابر اظهاراتش به دلیل نبودن پول و یا مدارك شناسایى 

در داخل کیف، اقدامى جهت طرح شکایت نکرده بود.
در ادامه رسیدگى به پرونده، کارآگاهان با بررسى تراکنش 

مالى عابربانک شــاکى پرونده اطالع پیــدا کردند که 
ســارقین در چندین مرحله اقدام به برداشــت تمامى 
پول هاى داخل حساب شاکى کردند، با شناسایى محل 
برداشت پول از حساب مالباخته، کارآگاهان به یک لباس 
فروشــى در محدوده بازار مراجعه و در بررسى تصاویر 
دوربین هاى مداربسته موفق به شناســایى تصاویر دو 
سارق زنى شــدند که به همراه یک پســر جوان حدوداً 
15 ساله به مغازه لباس فروشى مراجعه و اقدام به خرید 

کرده بودند.
ســرهنگ کارآگاه احمـــد نجفى رئیس پایگاه پنجم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، بــا اعالم این خبر گفت: در 
ادامه رسیدگى به پرونده ســرقت از آرایشگاه هاى زنانه 
و به جهت شناســایى و دســتگیرى متهمین، دســتور 
انتشار بدون پوشش تصاویر به دســت آمده از سارقین 
از ســوى بازپرس پرونده صادر شده اســت. لذا از کلیه 
شــهروندان که موفق به شناســایى تصاویر متهمین 
شــدند درخواســت مى شــود تا هرگونه اطالعات در 
خصوص هویت و یا مخفیــگاه این افــراد را از طریق 
شــماره تماس هاى 63957760 و یــا 63957755 در 
اختیار پایگاه پنجــم پلیس آگاهى تهــران بزرگ قرار 

دهند.

به گزارش فارس، در تاریخ 3 آبان ماه امسال پرونده اى 
با موضوع کالهبردارى و به دســتور بازپرس شعبه نهم 
دادســراى ناحیه یک تهران در اختیار پایگاه یکم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
شاکى پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهى 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در تاریخ 19 مهر امسال 
آگهى مناقصــه اى مبنى بر ســاخت 370 واحد ویالى 
دوبلکس در جزیره قشم از سوى شرکت سرمایه گذارى 
«پ.الف» که از شــرکت هاى ســرمایه گذارى مطرح 
است در روزنامه ... درج شــده بود، بنده که از پیمانکاران 
ساختمانى هســتم با شــماره همراه اعالمى در آگهى 
تماس گرفتم که فرد پاســخگو ضمن معرفى خودش 
به عنوان «مهندس شــایان» مدعى شــد که مسئول 
امور قراردادهاى شــرکت مذکور است، این شخص در 
ادامه درخواســت کرد تا بنده مبلغ 340 هــزار تومان را 
به عنوان هزینه شــرکت در مناقصه به حســاب شماره 
445************5029 واریــز کنــم، پس از 
پرداخت مبلغ مورد نظر جهت شرکت در مناقصه، مهندس 
شایان عنوان داشــت که باید مدتى جهت آغاز مناقصه 
منتظر بمانیم اما متعاقباً با گذشت چند هفته و عدم ارسال 
دعوتنامه جهت شرکت در مناقصه، مجدداً با شماره تلفن 
همراه مهندس شایان تماس گرفتم که مجدداً ایشان زمان 

دیگرى را براى برگزارى مناقصه اعالم کرد.
شــاکى پرونده در خصــوص نحوه اطــالع از موضوع 
کالهبردارى به کارآگاهــان گفت: در حالى که مهندس 
شایان سعى در دفع الوقت داشــت، بنده حضوراً به دفتر 
شرکت .... مراجعه کردم و در آنجا متوجه شدم که چنین 
آگهى از سوى شرکت مذکور منتشر نشده و شخصى به 
نام مهندس شایان نیز در آن شرکت حضور ندارد، لذا طى 
تماس تلفنى با فرد کالهبردار( مهندس شایان ) ضمن 
اعالم موضوع مراجعه خود به شــرکت پ . الف و اطالع 
از کذب بودن آگهى، درخواست استرداد پول خود را کردم 
که این بار فردى که تا آن زمان خودش را به نام مهندس 
شایان معرفى بود با فحاشى و استفاده از الفاظ بسیار زننده 
عنوان داشت که دست هیچکس حتى پلیس آگاهى به او 

نخواهد رسید.
شاکى پرونده در خصوص انگیزه خود جهت طرح شکایت 
عنوان داشــت: اصوًال مبلغ 350 هزار تومانى در سیستم 
کارى ما مبلغ قابل توجهى نیست، اما به واسطه فحاشى 
و نسبت دادن برخى الفاظ بســیار زننده به بنده و اعضاى 
خانواده ام تصمیم به طرح شــکایت و پیگیــرى آن را

 گرفته ام.

همزمان با طرح شکایت اولیه از شخصى به نام مهندس 
شایان، شــکات دیگرى با مراجعه به پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ و طرح شــکایت هاى مشابه عنوان 
داشتند که دقیقًا به همین شیوه و شــگرد اقدام به واریز 
پول به شماره حساب 445*********5029 کرده و 
نهایتاً در پیگیرى موضوع علت تأخیر شرکت در مناقصه، 
شخصى موسوم به مهندس شایان اقدام به فحاشى به آنها 
کرده و دقیقاً به همین علت اقدام به طرح شکایت کرده اند.

در تحقیقــات پلیســى بــه عمــل آمــده، کارآگاهان 
با شناســایى صاحــب حســاب بانکــى به شــماره 
445*********5029 اطالع پیدا کردند که حساب 
متعلق به خانمى به نام «بتــول» و فاقد هرگونه آدرس و 
نشانى مشخص بوده و اطالعات درج شده در زمان افتتاح 

حساب نیز تماماً کذب و سورى بوده است.
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى با مراجعه به دفتر نشر 
آگهى روزنامه.... اطالع پیدا کردند که سفارش آگهى به 

صورت تلفنى انجام شده و هزینه نشر آگهى نیز به صورت 
اینترنتى واریز شــده، در ادامه و با بررسى تراکنش مالى 
مربوط به واریز هزینه آگهى روزنامه...، کارآگاهان موفق به 
شناسایى دو مغازه فروش گوشى تلفن همراه در شهرستان 
ورامین – منطقه حصار امیر شــدند که عملیات بانکى 
توســط صاحبان آن به نام هاى «داریوش» و «سعید» 

انجام شده بود.
داریوش و ســعید پس از حضور در پایــگاه یکم پلیس 
آگاهى و اطالع از موضوع کالهبردارى عنوان داشــتند 
که به واسطه فقدان بانک در محله امیرحصار، در محل 
کارشان(مغازه فروش گوشــى تلفن همراه) براى اهالى 
محل خدمات انتقال وجه اینترنتــى را انجام مى دهند و 
انتقال وجه به حساب روزنامه... نیز به درخواست فردى به 
نام «وحـید . م» از اهالى محله حصارامیر انجام شده است.
با شناسایى وحید .م (23 ســاله)، کارآگاهان در بررسى 
سوابق وى اطالع پیدا کردند که وى پیش از این نیز یک 
بار در ســال 1392 به اتهام کالهبردارى، در شهرستان 
ارومیه دســتگیر و روانه زندان شده است، نهایتاً وحید .م 
در مخفیگاهش در منطقه حصارامیر دستگیر و در بازرسى 
از وى کارت عابربانک متعلق به شــماره حساب بانکى  

445********5029 نیز کشف شد.
با انتقال متهــم به پایگاه یکم پلیــس آگاهى و مواجهه 
حضورى متهم با شــکات پرونده، تمامى مالباختگان با 
توجه به لهجه خاص و دیگر مشــخصات صداى متهم 
او را به عنوان مهندس شــایان مورد شناسایى قرار دادند 
اما متهم با وجود پیدا شــدن عابربانک مورد استفاده در 
کالهبردارى ها و شناســایى دقیق صدایش از ســوى 
مالباختــگان همچنان منکــر هرگونــه کالهبردارى

 بود.
در ادامه، داریوش و سعید نیز در پایگاه یکم پلیس آگاهى 
حاضر و متهم وحید . م را به عنوان واریز کننده اصلى پول 
به حســاب روزنامه... جهت انتشار آگهى مورد شناسایى 
قرار داده اما متهم منکر اظهارات آنها نیز شده و همچنان 

خودش را بى گناه معرفى کرد.
کارآگاهان با بررســى تراکنش مالى متعلق به حســاب 
445********5029 موفق به شناسایى تعداد دیگرى 
از شکات و مالباختگانى شــدند که متهم از طریق نشر 
آگهى در روزنامه هاى محلى استان هاى مختلف به ویژه 
مازندران، همدان، خوزستان و همچنین شهرستان هاى 
آبادان و قشم به نام شرکت سرمایه گذارى پ . الف، اقدام 
به کالهبردارى هاى مشابه در این استان ها و شهرستان ها 

کرده بود.

کالهبردار ویالساز چگونه طعمه هایش را فریب مى داد

شگردهاى «مهندس شایان»
متهم به سرقت : 

خوب شد در دام قانون افتادم

مخفیگاه سارقین را اطالع دهید

پلیس به دنبال 2 سارق آرایشگاه هاى زنانه
مرگ یک گردشگر اصفهانى 

در آبشار راین کرمان

کالهبردارى 15 میلیون تومانى با یک تلفن
به تماس هاى ناشناس اعتماد نکنید



1010فناورى 2842دوشنبه  13 دى ماه 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

معرفى تلویزیون هوشمند 
CES 2017 سامسونگ در

    آى تى ایران |  در نمایشگاه فناورى 2017 
CES که به زودى برگذار مى شــود، سامســونگ 

قرار اســت ســرویس تلویزیــون هوشــمند خود 
personalized smart TV services را معرفــى 

کند.طبق گفته شرکت سامسونگ، این سرویس هاى 
Sportsشــخصى تلویزیون هوشــمند به صورت

 ،Sport ارائه مى شوند. سرویس TV Plus و  Music ،
اطالعاتى مانند مشــخصات تیم مورد عالقه کاربر 
به همراه تعداد گل هاى زده شــده و دیگر اطالعات 
مشــابه را در کنار تصویر تلویزیون نمایش مى دهد. 
ســرویس Music به کاربر این امکان را مى دهد تا 
اطالعات موســیقى درحال پخــش از تلویزیون را 
مشاهده کند و یا حتى در صورت اجراى برنامه هایى 
Spotify، iHearRadio،Napster،Deezer، مانند
Sirius XM،Vevo،Melon و دیگر برنامه هاى مشابه، 

امکان دوباره پخش کردن موسیقى نیز وجود دارد.
ســرویس TV Plus که به گفته سامسونگ خدمات 
پرمیوم به کاربــران ارائه مى دهد. طبــق گفته این 
شرکت «مشتریان براى تماشاى برنامه هایى همچون 
مسابقات ماراتون و همینطور سریال مورد عالقه خود، 
دیگر نیازى ندارند تا منتظر تلویزیون ملى بمانند و قادر 
خواهند بود به راحتى از طریق این ســرویس، برنامه 

مورد نظر خود را تماشا کنند». 

اپلیکیشن دسترسى سریع
 به موقعیت جى پى اس

نصــف جهــان  GPS KeepAlive  برنامه اى بســیار 
کاربردى و حرفه اى براى دسترســى بــه محل دقیق 
جى پى اس در هر لحظه اى در اندروید مى باشد. یکى از 
مشکالت اسمارت فون هاى هوشمند اندرویدى دسترسى 
نداشــتن به جى پى اس در بســیارى از موارد اســت و 
زمان هاى مختلفى نیز براى دسترسى به محل جى پى 
اس باید مدت زمان زیادى را صبر کنید تا مکان شما بر 
روى نقشه نمایش داده شود؛ تمامى این موارد به موقعیت 
مکانى، دکل ارتباطى و دیگر عوامل مختلفى بستگى دارند 
تا بتوان در هر لحظه به ماهواره متصل شده و مکان شما 
شناسایى شود . اپلیکیشن GPS KeepAlive با فعال نگه 
داشتن مداوم موتور جى پى اس به کاربران خود کمک مى 
کند تا در هر زمان و مکانى بدون کوچک ترین فوت وقت 
به مکان خود بر روى جى پى اس دسترسى داشته باشند. با 
بهره بردارى از این ایده کارآمد مى توانید در هر زمانى به 
نوار وضعیت خود مراجعه کرده و به اطالعات جى پى اس 
و مکان دقیقتان دسترسى داشته باشید، تمامى نوسانات 
در هنگام روشن بودن جى پى اس از بین رفته و کم ترین 
قطعى را در صورت اســتفاده از جى پى اس کیپ الیو 
خواهید داشت. توجه داشته باشید که مدت زمان رفرش 
برنامه و محل جى پى اس به دست خود شما مى باشد که 
با تنظیم دقیق تنظیمات و زمان هاى جستجو به نتایج 

بهترى دست خواهید یافت.

مایکروسافت و تمرکز بر روى 
«حالت بازى» ویندوز 10 

نصــف جهــان جدیدترین جزییات منتشــر شــده از 
سوى ویندوز ســنترال اعالم مى کنند که به احتمال 
زیــاد مایکروســافت در حــال کار بــر روى حالت 
جدیدى بــراى وینــدوز 10 به نام «حالــت بازى»

(Game Mode) است که به واســطه آن، عملکرد 
بازى ها بر روى این ویندوز با بهبودهایى رو به رو خواهند 

شد.  
در بیلد جدید ویندوز 10 بخش جدیدى به اسم «حالت 
بازى» دیده مى شود که گر چه فعال کار نمى کند، اما نوید 
این را مى دهد که مایکروسافت مى خواهد در آینده اى 
نزدیک چنین حالتى را براى اعضاى اینسایدر ویندوز 

10 فعال کند. 
«حالت بازى» ویندوز 10 قرار است از جهات بسیارى، 
شبیه به ویژگى اى با همین نام در کنسول ایکس باکس 

وان باشد. 

نصف جهان  سامانه آنالین با برند «دور و نزدیک» جهت توسعه خدمات مسافرتى آنالین و به روز رسانى این خدمات همگام 
با جامعه جهانى راه اندازى شده است. ایده اولیه این سایت از آنجا شکل گرفت که مسافرین ایرانى به دلیل نبود روش هاى 
پرداخت بانکى جهانى در ایران براى خرید خدمات مسافرتى دچار مشکالت فراوان مى شدند.با ایجاد این پورتال شرایطى 
فراهم گردید تا مسافرین بتوانند از خدمات خرید بلیط داخلى و خارجى و همچنین رزرواسیون هتل در سراسر دنیا و پرداخت 

با کارتهاى شبکه شتاب بهره مند گردند.
این سامانه براى پیشگام بودن در صنعت گردشگرى همواره در تالش جهت ارائه عالى ترین خدمات با بهترین نرخ به 

مشتریان خود مى باشد.
امکان رزرو بلیط داخلى و خارجى - رزرو اینترنتى بلیط هواپیمایى ماهان - ایران ایــر - امارات - قطر - لوفت هانزا - 
ایرفرانس - ترکیش - کى ال ام - اطلس جت - پگاسوس - ایزى جت - ایرفلوت و کلیه ایرالین هاى داخلى و خارجى. 
صدور آنى بلیط به صورت اینترنتى و پرداخت توسط کارت هاى شتاب ، خرید اینترنتى بلیط هواپیما از امکانات این سامانه 

http://dooronazdik.com :مجازى است.                                                                                                                            وب آدرس

نصف جهان  Monster Truck Racing  بازى جدید و فوق العاده در سبک بازى هاى ماشین سوارى و رسینگ براى 
دستگاه هاى اندروید است. در این بازى شما بر انواع ماشین هیوالهاى مختلف سوار مى شوید و باید از حریفان خود 
که کاربران آنالین سراسر جهان هستند ســبقت بگیرید و سطوح را یکى پس از دیگرى با عنوان قهرمانى پشت سر 
 Paramount از  Monster Trucks  بگذارید و ساعت ها خود را سرگرم سازید! این بازى بر اســاس فیلم محبوب
Pictures ساخته و طراحى شده است و در آن شــما در انواع مکان هاى مختلف سراســر جهان به ماشین سوارى 

مى پردازید! با پیروزى در مسابقات مى توانید اقدام به جمع آورى پول نمایید و با این پول ماشین هاى جدید و قوى 
را بخرید و پیروز همه مسابقات شوید! بازى نیز با همین روال پیش مى رود، هرچقدر که پول شما بیشتر باشد و بتوانید 

ماشین هاى قدرتمندترى در اختیار داشته باشید شانس برنده شدنتان در مسابقات بیشتر است!
برخى از ویژگى هاى این بازى: تجربه اى متفاوت از ماشین سوارى در تپه هاى بزرگ و کوچک - رقابت با بازیکنان 
سراسر جهان و قرار گرفتن در صدر جدول کاربران جهان - آپگرید سرعت، ثبات، قدرت و دیگر موارد ماشین ها براى 
پیروزى در همه مسابقات - نمایش ماشین هیوالها به صورت 360 درجه براى القاى هیجان بهترین بازى ماشینى.

معرفى محصول

نصف جهان   ایسوس به عنوان تحسین شده ترین برند 
در تولیدات کامپیوترهاى کوچک، این بار سرى موفق و 
کارآمد VivoMini هاى خود را با نسل جدید پردازنده هاى 

اینتل عرضه مى کند.
 VivoMini و VivoMini VM65 کامپیوتر هاى کوچک
VM65N براى داشــتن کارایى بیشــتر با نسل هفتم 

 VM65N پردازنده هاى اینتل تجهیز شده است و در سرى
نیز به لطف تراشه گرافیکى مجزاى NVIDIA، بازى و 
محتواى 4K UHD را به نحوه خیــره کننده اى پخش 

مى کند.

 نسل هفتم پردازنده Core i7 اینتل و حافظه 
DDR4

کامپیوتر هاى کوچک VivoMini VM65 با بهره گیرى 
از آخرین پردازنده هاى ارائه شده از اینتل عالوه بر کارایى 
باال، میزان مصرف انرژى آن نیز نسبت به نسل قبل بهینه 
تر شده است. با این بروزرسانى میزان مصرف و کارایى 

چیزى در حدود 11 درصد بهبود یافته و در عوض به لطف 
بهره مندى از حافظه قابل افزایش تا 16 گیگابایتى آن، 

بسیار ایده آل براى مصارف روزمره است.
 Good که جایــزه طراحى VivoMini VM65 ســرى
Design را به خود اختصاص داده بود، براى هر ســلیقه 

اى جزو بهترین انتخاب ها است. در این مدل ها با داشتن 
رابط نصب  VESA مى توانید به سادگى آن را در پشت 
تلویزیون یا نمایشگر هاى خود جاى دهید. عالوه بر آن 
با داشتن نویز تنها 24 دســیبل، اتاقى ساکت تر از یک 

کتابخانه داشته باشید!

  صوت و تصویر فوق العــاده با گرافیک 
  NVIDIA اختصاصى

در مشخصات ســرى VivoMini VM65N، پردازنده 
گرافیکــى NDIVIA GeForce 930M Optimus به 
چشم مى خورد که با اســتفاده از این پردازشگر مجزاى 
گرافیکى، پخش محتواى  4K UHD به طور کامل براى 

بازى هاى سبک با باالترین تنظیمات و یا بهترین جزئیات 
عکس ها و فیلم هاى  4K لذت ببرید. تراشــه گرافیکى 
مجزا قدرت عملکرد در زمینه گرافیک را نسبت به تراشه 

هاى آنبورد به میزان تقریبى 56 درصد بهبود مى بخشد.
کامپیوترهــاى کوچــک VivoMini VM65 داراى 2 
بلندگــوى داخلى مجهز به فنــاورى انحصارى صوتى 
SonicMaster ایسوس است و عملکرد مناسبى براى 

پخش صداى واضح و شفاف ارائه مى کند.

 فناورى انحصارى Vivo DualBay ایسوس
کامپیوتر هاى کوچــک VivoMini VM65 به کمک 
Vivo Dual- فناورى انحصارى ذخیره سازى دو منظوره

 SSD 2.5 ایسوس، مى توانند ترکیبى کامل از 2 عدد Bay

اینچى و هارد دیسک را با هم داشته باشند. این سازگارى 
به کاربر امکان ترکیب SSD و هارد دیسک هاى سازگار 
را براى داشتن باالترین حجم ذخیره سازى و سریع ترین 

سرعت ذخیره سازى همزمان ارائه مى کند.
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خدمات مسافرتى 
آنالین

بازى مسابقه
 ماشین هیوالها 
اندروید 

 
چگونه دکمه پاور را از صفحه 
ورود ویندوز 10 حذف کنیم؟

نصف جهــان شــاید وجود دکمه پاور در صفحه ورود 
ویندوز برایتان مهم نبــوده و بخواهیــد آن را براى 
جلوگیرى از دسترسى دیگر کاربران حذف نمایید که 
براى این منظور نیاز است کمى در رجیسترى ویندوز 

تغییر ایجاد کنید.
 Run را فشار دهید تا Windows+R 1-کلید ترکیبى

ویندوز اجرا شود.
2- عبــارت Regedit را در کادر Run وارد کــرده و 

سپس OK کنید.
3- پس از باز شدن ویرایشگر رجیسترى به مسیر زیر 
HKEY_LOCAL_MACHINE\:مراجعه نماییــد
SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current-

Version\Policies\System

 shutdownwithoutlogon 4- اکنون بر روى مقدار
دوبار کلیک کنید.

5- در پنجره باز شــده، مقدار Value را از 1 به 0 تغییر 
داده و OK کنید.

 shutdownwithoutlogon در صورتى که مقــدار 
وجود نداشت به صورت زیر عمل کنید:

1- کلید System را به حالت انتخــاب در آورده و از 
سمت راست صفحه در فضاى خالى راست کلید کرده و 

یک New>DWORD (32-bit ) بسازید.
2- نام این مقدار را shutdownwithoutlogon قرار 

داده و Enter کنید.
 shutdownwithoutlogon 3- اکنون روى مقــدار

دوبار کلیک کرده و مقدار Value آن را 0 قرار دهید.
کار تمام است و یکبار رایانه خود را ریستارت کنید.

خودران هاى مبتنى بر 
شبکه هاى نسل پنجم

نصف جهان به تازگى براى نخستین بار فناورى سلولى 
نسل پنجم مورد نیاز براى ارتباط بین خودروها، در کره 
جنوبى آزمایش شد. دو خودروى بى ام دبلیو (سرى X5 و
S7 ) در پیست مسابقه بى ام دبلیو، واقع در شهر اینچئون 

(Inchon) اطالعات را با رانندگان به اشتراك گذاشتند. 
شبکه  5G که به طور خاص براى این آزمون طراحى 
شده بود، 240هزار مترمربع را پوشش مى داد. شرکت 
کره اى SK Telecom به همراه شــرکت ســوئدى 
اریکسون این شبکه را پیاده سازى کردند. تبادل داده بر 
بستر این شبکه تأخیرى کمتر از یک میلى ثانیه داشت. 
هر خودرو، به یک ایســتگاه  5G مستقل مجهز بود و 
روى هر یک، دوربین هایى نصب شده بود تا ویدیوهایى 

با کیفیت بسیار باال فرستاده شود.
به بازار نزدیک شدن شــبکه هاى 5G به تحقق ایده 
ارتباط خودرو با  خودرو توسط شبکه هاى هاى سلولى 
(تلفن همراه) جان تازه اى بخشــیده است. استفاده از 
ارتباطات پرســرعت 5G روزى این امکان را فراهم 
خواهد کرد که خودران ها به قابلیت هایى نظیر «ترمز 

متحد» مجهز شوند. 

ترفند

فناورانه

 هوش مصنوعى
 یک تهدید 
است؟

 
و  تحــوالت  بــه  اگــر 

دســتاوردهاى یک دهه اخیر دنیاى 
فناورى نگاهى داشته باشید، به خوبى 

مشاهده مى کنید که فناورى هیچگاه دچار 
رکود نشده و همواره در مسیر پر شــتاب خود در حرکت 
بوده است. به طورى که به ما این توانایى را داده است تا به 
شکل بى سابقه اى با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم، کارهاى 
خود را با هوشمندى و بدون محدودیت مکانى انجام دهیم، 
تلفن هاى همراه خود را به راحتى در جیب مان قرار داده و 
جابه جا کنیم و به این شکل طیف گسترده اى از کارهایى 
که تحقق آنها تا پیش از این امکان پذیر نبود را انجام دهیم. 
در تمام این مدت هوش مصنوعى نیز تا حدى تکامل یافته 
اســت. در حالى که ما به طور روزانه از فناورى هاى رایج 
استفاده مى کنیم، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که ممکن است در آینده با تهدیداتى از سوى این فناورى ها 
روبرو شویم. احساســى به ما مى گوید، از هم اکنون باید 

نگران تهدیدات آینده باشیم.
حتى بیل گیتس، فردى که در زمینه ارائه ایده هاى نوین در 
حوزه فناورى پیشگام و خالق است، بر ما بانگ برآورده که 
هوش مصنوعى در آینده تهدید بزرگى براى ما خواهد بود. او 
تنها نیست، استفان هاوکینگ یکى از بزرگ ترین متفکران 
زمان ما نیز دیدگاه مشابهى در این زمینه دارد. با این حال، 
اختالف نظرهایى وجود دارد. یکى از سئواالت مطرح شده 
در نشســت Web Summit که در دوبلین ایرلند برگزار 
شد، این بود: هوش مصنوعى چگونه ما را تهدید مى کند؟

ســناریو اول، هوش مصنوعى به آرامى در 
کنار ما خواهد بود

هوش مصنوعى به آرامى در حال احاطه کردن زندگى مدرن 
ما است. فیلم هاى هالیودى به ما مى گویند، روبات ها یک 

تهدید هستند. به طورى 
که در نهایــت قیام خواهند 
کرد و تمامــى این کره خاکى 
را از آن خــود خواهند کرد. در 
آن روزگار انســان ها به مثابه 
یک کاالى مازاد شناخته خواهند شد که روبات ها به آنها 
نیاز خواهند داشت. روبات ها قیام خواهند کرد و همه ما را 
خواهند کشت. این تفکرى است که توسط فرهنگ عامه 

پذیرفته شده است.
این تفکر به ما اعالم مى دارد که تهدید هوش مصنوعى 
صرفا متوجه انسان ها است. ما در حال جنگ خواهیم بود 
و از وســایل مفیدى که در اختیار ما قرار دارد حتى محیط 
زیست طبیعى اســتفاده خواهیم کرد. ما در یک مسابقه 
خشونت آمیز خواهیم بود. درست همانند حیوانات، مبارزه اى 
را براى بقا و زنده ماندن آغاز خواهیم کرد. این دیدگاه به 
معناى آن  است که جنگ هاى امروزى به تاریخ خواهند 
پیوست و جنگ تنها بر ســر بقا خواهد بود. آیا معناى این 
روایت این خواهد بود که این اتفاق در آینده رخ خواهد داد؟ 
هیچ کس از این موضوع اطالع ندارد. اما بسیارى از مردم بر 
مبناى فرضیه هاى مختلف بر این باور هستند که این رخداد 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ســناریو دوم، تکینگى  هوش مصنوعى 
تهدیدى براى بشریت

بسیارى از نظریه هاى پیرامون قیام ماشین ها بر مبناى ایده 
تکینگى فناورى استوار شده  اند. فرضیه اى که مى گوید، 
فناورى همچنان مســیر پیشرفت را پشــت سر خواهد 
گذاشــت. به گونه اى که ســرانجام هوش مصنوعى به 
ظرفیتى فراتر از هوش انسانى دست پیدا خواهد کرد. به 
اعتقاد بسیارى، زمانى که این مهم به واقعیت تبدیل شود، 
آنگاه باعث به وجود آمدن زنجیــره اى از حوادث خواهد 

شد که به سرعت باعث نابودى نژاد بشر خواهد شد. این 
هدیه اى است که هوش مصنوعى براى انسان ها به ارمغان 

خواهد آورد. 
تکینگى توصیف کننده رویدادى است که در تاریخ بشریت 
اتفاق خواهد افتاد، اما موجودیت آن ادامه دار نخواهد بود. 
اجازه دهید به دهه 50 میالدى باز گردیم، زمانى که تحقیق 
پیرامون هوش مصنوعى تازه آغاز شده بود. در آن زمان این 
دیدگاه وجود داشت که هوش مصنوعى براى دو دهه به 
حیات خود ادامه خواهد داد. اما دانشمندان پیچیدگى این 
پروژه را دست کم گرفته بودند و ما دیدیم که در دهه 70 
میالدى تازه این مفهوم مورد توجه همگان قرار گرفت. در 
دهه 80 میالدى ژاپن اعالم کرد عالقه مند اســت روى 
پروژه نســل پنجم کامپیوترها کار کند. اما در اواخر دهه 
80 میالدى این پروژه با شکســت روبرو شد و نتوانست 
به وعده هاى خود جامه عمل بپوشــاند. این شکســت 
باعث شــد رویکرد محافظانه ترى در مــورد چگونگى 
دستیابى به حقیقت هوش مصنوعى اتخاذ شود. در حالى 
که بســیارى از پژوهش گران هنوز بر این باور هستند که 
هوش مصنوعى این پتانسیل را دارد تا به سطح یکسانى
 از هوش انسانى دســت پیدا کند، در مقابل منتقدانى نیز 
وجود دارند که به این رویکرد با دید منفى از خود واکنش 

نشان مى دهند.

سناریو ســوم، شــناخت درست جهان 
امروزى

اگر روبات ها این شانس را داشته باشند تا همه ما را نابود 
کنند، در ابتدا هوش مصنوعى آن ها باید جهان ما را درك 
کند و این دستاورد هنوز محقق نشده است. روندى بروکس 
در وبالگ «بازنگرى در روبات ها» مى گوید: «براى آن که 
هوش مصنوعى بتواند با موفقیت ما را درك کند، به ویژه 
آن که به موقعیت دلخواه خود دســت پیدا کند، به درك 
مستقیمى از جهان ما نیاز دارد. هوش مصنوعى به دست 
و پا یا دیگر ابزارهایى نیاز دارد تا توانایى کنترل کردن ما 
را داشته باشد و براى آن که توانایى فریب دادن انسان ها 

را داشته باشــد باید درك عمیقى از انســان ها به دست
 آورد.

هر کدام از این مفروضات به نوآورى هاى بسیار پیچیده اى 
نیاز دارند. به طورى که فرود آوردن یک هواپیما روى یک 
درخت ســاده تر از این کار خواهد بود. این کار به تفکرات 
عمیق و کار سخت هزاران دانشمند و مهندس و به احتمال 
زیاد به قرن ها زمان نیاز خواهد داشت. اگر به اخبار پیرامون 
خود نگاه کنیم، آگاه مى شویم که ماشین هاى فناورانه ما 
حتى یک درك ابتدایى از جهــان پیرامون خود ندارند. ما 
هنوز نتوانســته ایم این چنین ماشین هایى را تولید کنیم. 
حال چگونه انتظار داریم این ماشین ها به سرعت بتوانند 

ما را درك کنند؟»

سناریو چهارم، پیش بینى ها و مقیاس زمانى
استوارت آرمسترانگ و کج سوتاال از مؤسسه تحقیقاتى 
هوش ماشینى در این ارتباط گفته اند: « ما در حال پیش بینى 
هوش مصنوعى یا عدم پیش بینى درســت این فناورى 
هستیم. اما تحلیل  ما روى 95 پیش بینى که در خالل دهه 
50 میالدى تا به امروز انجام شده است، نشان مى دهد که 
نه تنها هیچ گونه تغییرى در صحت پیش بینى ها توســط 
متخصصان و افراد عامه به وجود نیامده اســت  بلکه به 
ما نشان داده اســت که این پیش بینى ها ظرف 15 تا 25 
سال آینده به واقعیت تبدیل خواهند شد و هوش مصنوعى 
هم طراز با هوش انسانى خواهد شــد. این تحلیل نشان 
مى دهد که ما بیش از آن چه فکر مى کنیم به دستاوردهاى 
هوش مصنوعى نزدیک شده ایم، هر چند در ظاهر هوش 
مصنوعى این گونه نشــان نمى دهد. سال گذشته به طور 
عینى مشاهده کردیم که یک برنامه  نرم افزارى موفق شد 
نزدیک به 33 درصد همانند قضات انسانى حکم صادر کند. 
البته این حرف به معناى آن نیست که گام بعدى ما جنگ 
با ماشین ها خواهد بود یا در آینده نزدیک آن ها هم طراز با 
ما خواهند شــد، بلکه به معناى آن است که تهدید قدرت 
مهارنشــدنى هوش مصنوعى در حال نزدیک شدن به 

ما است.

نسل هفتم پردازنده اینتل در VivoMini  ایسوس

فناورىفناورى

و تحــوالت  بــه  گــر
دســتاوردهاى یک دهه اخیر دنیاى 
فناورى نگاهى داشته باشید، به خوبى 

مشاهده مى کنید که فناورىهیچگاه دچار 
رکود نشده و همواره در مسیر پر شــتاب خود در حرکت 

تتتتهدید هستند. به طورى
که در نهایــت قیام خواهند 
کرد و تمامــى این کره خاکى 
را از آن خــود خواهند کرد. در 
انســان ها به مثابه آن روزگار
یک کاالى مازاد شناخته خواهند شد که روبات ها به آنها

شد که به سرعت باعث نابودى نژاد بشر خواهد شد
هدیه اى است که هوش مصنوعى براى انسان ها به ار

خواهد آورد. 
تکینگى توصیف کننده رویدادى است که در تاریخ بش
اتفاق خواهد افتاد، اما موجودیت آن ادامه دار نخواهد
0اجازهدهید به دهه 50 میالدى باز گردیم، زمانى که تح
پیرامون هوش مصنوعى تازه آغازشده بود. درآن زمان
دیدگاه وجود داشت که هوش مصنوعى براى دو د

حیات خود ادامه خواهد داد. اما دانشمندان پیچیدگى
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ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 95-1018 خواهان حمیدرضا زجاجى نژاد دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت سهراب طالبى درویش بقال 2- سید اکبر هاشمى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 
95/11/16 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستندا 
مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان 
ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي 
حل اختالف اصفهان- شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود 

.  م الف: 30073 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/195
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1101/95 ش 51 ح خواهان مجید رفیعى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت 
یونس دولتخواه تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز 2 شنبه مورخه 95/12/02 ساعت 8:30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد 
امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 3 شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30074 شعبه 51 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/196
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 910/95 خواهان قاسم قاسمیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیداحمد 
ابوترابى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز شنبه مورخ 95/11/23 ساعت 3:30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
شمالى- چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

30063 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/198
ابالغ 

درخصوص پرونده کالسه 950490 – 105/95 ت ن شعبه 9 ح شوراى حل اختالف اصفهان تجدیدنظرخواه 
آقاى امیرحسین توشقانیان به طرفیت آقایان 1) محمدحیدرى 2- رضا حیدرى 3) على مسائلى تجدیدنظر 
خواهى نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظر خوانده 10 روز پس از نشرآگهى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور دادخواست  ابالغ شده تلقى و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 

30064 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/199
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 676/95 خواهان مهناز زجاجى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت على اکبر 
قربانیان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/12/1 ساعت 8:30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام 
على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30059 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/10/200
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 712/95 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محسن کاظمى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/23 ساعت 18:00 تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 30008 شعبه 23 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/203
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 404/95 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حســنات دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت اکبر رضوانى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/11/11 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30012 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/204
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-816 خواهان مجید شاه ســنایى گهیزانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت بتول شفیعى  تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/16 ساعت 17 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان- مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود .  م الف: 30011 

شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/ 10/205
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-686 خواهان آقاى غالمرضا محمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
آقاى محمد کشاورز تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 1395/12/17 ساعت 6 عصرتعیین 
گردیده است  لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل 
اختالف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد .  م الف: 30014 شعبه 23 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/207
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950843 خواهان پژمان رئیسى دادخواســتی مبنی بر انتقال سند به طرفیت 
1- روزبه هزاریان 2- محمدرضا صالحى ملک شاه تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/18 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30016 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/209
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 986/95 خواهان آقاى مهدى محسنى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
جواد محمدى و مرضیه بیگى زاده تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/22 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، 
اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 30022 شعبه 23 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/212
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951245 خواهان میثم حمزه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عباس 
یوسفى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/12/1 ســاعت 9:30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 30068 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/213
مزایده

شماره نامه: 9510116825803929 شــماره پرونده: 9309980243301582 باشگانى شعبه: 942696  
اجراى احکام شــعبه 31 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 942696 اجرایى 
شعبه 31 دادگاه حقوقى له خانم مریم بنى هاشمى کهنگى فرزند سید عبدا... علیه آقاى حبیب جمشیدبیگ 
فرزند میرزا به خواسته مقدار 22 مثقال طالى 18 عیار، مهرالســنه حضرت زهرا به میزان 50 مثقال طال 
جمعًا به مبلغ 392/688381 ریال (ارزش ریالى 72 مثقال طال، حسب استعالم از اتحادیه سکه و طال)، مبلغ 
70/000/000 ریال بابت ارزش ریالى یک تخته فرش و یک و نیم دانگ از منزل مسکونى بابت مهریه، مبلغ 
12/775/000 ریال بابت هزینه دادرسى، مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 360/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم لها، جمعًا به مبلغ 477/834/381 ریال جلسه مزایده اى جهت 
فروش پالك ثبتى به شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده میزان 34/39 سهم مشاع از 78  سهم مشاع از 
360 سهم عرصه و اعیان از پالك ثبتى 3124  اصلى بخش 4  اصفهان مى باشد که حسب نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى که این نظریه مصون از اعتراض باقى مانده است اعالم گردیده پالك ثبتى مذکور یک 
باب منزل مســکونى قدیمى به آدرس: اصفهان، خیابان احمداباد، کوى لت، بن بست شهید جمشیدبیگ، 
کدپستى 8155673358 مى باشد. مساحت ملک حدود 107 مترمربع در دو طبقه ساختمان که زیرزمین با 
کد 1/4- متر و همکف با کد 1/8+ متر، هر دو به صورت مسکونى از آن بهره بردارى مى شود، با دیوارهاى 
باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربى و اندود گچ بر رروى سقف و بدنه، آشــپزخانه با کاشى تا نیمه در بدنه و 
موزاییک در کف به انضمام آبگرمکن مخزنى گازى و کابینت فلزى و سرویس بهداشتى در بدنه و کف داراى 
ســرامیک، داراى دربهاى آلومینیومى شیشه خور مشــرف به حیاط و چارچوب هاى فلزى با لنگه دربهاى 
چوبى به همراه رنگ روغنى، دیوارهاى حیاط با آجر فشارى و کف آن موزاییک فرش شده است. گرمایش 
ساختمان با بخارى گازى و سرمایش ان با کولر ابى مى باشد. ملک داراى اشتراکات آب و فاضالب، برق، گاز 
و تلفن مى باشد. قدمت ساختمان حدود سى سال مى باشد. حسب  نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که 
این نظریه مصون از اعتراض باقى مانده است ارزش کل عرصه و اعیان مالکیت محکوم علیه به میزان 78 
سهم مبلغ 2/450/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. که بر این اساس و با توجه به میزان محکوم به، مورد 
مزایده مقدار 34/39 سهم مشاع با قیمت کارشناسى 1/102/243/587 ریال مى باشد. متقاضیان مى توانند 
5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالك مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
1395/11/04 ساعت 9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجراى احکام حقوقى، 
طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. 

م الف: 30056   اجراى احکام شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/10/214

مزایده
اجراى احکام شــعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 950363 ج 14 به طرفیت 
خواهان حبیب ا.. شــاه کرمى با وکالت آقاى مهدى قاسمى فســارانى و خانم فاطمه خوشبختى و خوانده 
مرتضى عصاچى به نشانى: اصفهان خیابان میر خیابان هفت دست دومین بن بست سمت راست بن بست 
وطن ساختمان شماره 19 پالك 19 زنگ شماره سوم بخواسته دستور فروش ملک جلسه مزایده اى در روز 
دوشنبه مورخ 95/11/4 ساعت 10:30 تا 11 در محل اجرا شعبه 14 حقوقى اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخت 200 متر بعد از ساختمان مرکزى اجراى احکام حقوقى طبقه سوم واحد 6 برگزار نمایند که در این 
خصوص مال مورد مزایده عبارتست از شــش دانگ پالك ثبتى 5000/18421 بخش 5 ثبت اصفهان به 
نشانى: اصفهان خیابان سجاد نرسیده به خیابان سپهساالر نبش بن بست پیروزى (کوچه شماره 20) پالك 
20 که طبق نظر کارشناس دادگســترى ملک مورد نظر به صورت یک واحد تجارى واقع در طبقه زیرین 
به مســاحت 131/79 مترمربع که 6/8 مترمربع آن فضاى زیر پله میباشد. ملک مورد نظر به صورت یک 
واحد تجارى و یک باب سرویس بهداشتى در انتهاى مغازه و کال به صورت نمایشگاه و فروشگاه کاشى و 
سرامیک و شیرآالت و دیگر منصوبات آشپزخانه و سرویس حمام مورد بهره بردارى میباشد. نماى بیرونى 
ساختمان آلکوباند- در 30 سکوریت- کفها سرامیک و بدنه ها سرامیک و در رنگهاى مختلف و با نورپردازى 
در سقف میباشد. ضمنًا داراى انشعاب آب و گاز مشــترك و برق مجزا میباشد. ملک فوق در حال حاضر در 
تصرف خواهان میباشد که با توجه به کاربرى تجارى ملک و موقعیت ملک (دو نبش بودن) و سایر عوامل 
مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ پالك ثبتى 9/225/300/000 ریال ارزیابى گردیده است. طالبین خرید 
میتوانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک خود واقع در آدرس اعالمى بازدید نمایند. کسانى حق شرکت در 
جلسه مزایده دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردى است که 
باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف: 30076  اجراى احکام شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/10/216

مزایده
اجراى احکام شــعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 950362 ج 14 به طرفیت 
خواهان حبیب ا.. شــاه کرمى با وکالت آقاى مهدى قاسمى فســارانى و خانم فاطمه خوشبختى و خوانده 
مرتضى عصاچى به نشانى: اصفهان خیابان میر خیابان هفت دست دومین بن بست سمت راست بن بست 
وطن ساختمان شماره 19 پالك 19 زنگ شماره سوم بخواسته دستور فروش ملک جلسه مزایده اى در روز 
دوشنبه مورخ 95/11/4 ساعت 10  الى 10:30 در محل اجراى احکام حقوقى شعبه 14 حقوقى اصفهان واقع 
در خیابان شهید نیکبخت 200 متر بعد از ساختمان مرکزى اجراى احکام حقوقى طبقه سوم واحد 6 برگزار 
نمایند که در این خصوص مال مورد مزایده عبارتســت از شش دانگ پالك ثبتى 5000/18422 بخش 5 
ثبت اصفهان به نشانى: اصفهان خیابان سجاد نرسیده به خیابان سپهساالر نبش بن بست پیروزى (کوچه 
شماره 20) پالك 20 که طبق نظر کارشناس دادگسترى ملک مورد نظر به صورت یک واحد تجارى واقع در 
طبقه همکف با ارتفاع یک متر از کف پیاده رو به مساحت 111/31 مترمربع میباشد. ملک مورد نظر به صورت 
یک واحد تجارى و یک باب آبدارخانه در انتهاى مغازه که با پارتیشن جدا شده است و کال به صورت نمایشگاه 
و فروشگاه کاشى و سرامیک و شیرآالت و دیگر منصوبات آشــپزخانه و سرویس حمام مورد بهره بردارى 
میباشد. نماى بیرونى ساختمان آلکوباند- در 30 سکوریت- کفها سرامیک و بدنه ها سرامیک و در رنگهاى 
مختلف و با نورپردازى در سقف میباشد. ضمنًا داراى انشعاب آب و گاز مشترك و برق مجزا میباشد. ملک 
فوق در حال حاضر در تصرف خواهان میباشــد لذا با توجه به کاربرى تجارى ملک و موقعیت وقوع ملک 
(دو نبش بودن) و سایر عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ پالك فوق مبلغ 15/583/400/000 ریال 
برآورد گردیده است. طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس اعالمى 
بازدید نمایند. کسانى حق شرکت در جلسه مزایده دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ مزایده را به همراه داشته 
باشند. برنده مزایده فردى است که باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف: 30077  اجراى احکام شعبه 14 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان/10/217
ابالغ راي

شماره: 141/95-95/8/9  کالسه پرونده اصلى: 584/95 شماره دادنامه: 430- 95/4/30 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ارشاد الیاسیان به نشانی: خ استاندارى، کوچه شهید 
عقیلى پ 5، خوانده: بهنام حسین هاشمى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه قسمتى از چک 
شماره 126610/12- 95/2/11 عهده بانک ملت به مبلغ /150/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، گردشکار: به تاریخ 95/8/9 شــعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 141/95 و  اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوي ارشاد الیاســیان به طرفیت بهنام حسین هاشمى به خواسته 
مطالبه وجه بخشى از چک شماره 126610/12- 95/2/11 عهده بانک ملت جمعاً به مبلغ /150/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خونده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/355/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (95/2/11) تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 30071 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/219
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950473  شــماره دادنامه: 9509976796301478 – 95/8/4 مرجع رسیدگى شعبه 33 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان حمید حیدرى به نشــانى اصفهان خیابان کهندژ بلوار امام رضا(ع) 
فرعى 5 خوانده حسین مهدى زاده به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل 
اختالف در خصوص دعوى آقاى حمید حیدرى به طرفیت آقاى حسین مهدى زاده به خواسته مطالبه مبلغ 
16/500/000 ریال وجه چک به شماره 931/02315222 – 95/03/10 به عهده پست بانک به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال 
هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/037/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/3/10 ) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30070 شعبه 33 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو )/10/220
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 940987 شماره دادنامه: 614- 95/3/31 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف، 
خواهان: حسین دیکارى به نشانى: خیابان رباط اول کوچه شــماره 60 کوچه شهید فنایى پ 14 با وکالت 
هادى داورى به نشــانى: اصفهان خ شــریعتى غربى ســاختمان آریا طبقه چهارم واحد 7، خوانده: داود 
عیسى آبادى کرم به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سى و یک میلیون ریال وجه سه فقره چک 
بانضمام خسارات. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى حسین 
دیکارى با وکالت هادى داورى به طرفیت داود عیسى آبادى کرم به خواسته مطالبه مبلغ سى و یک میلیون 
ریال وجه چک به شماره 837918/36- 92/5/30 و 827919/22- 92/6/10 و 827920/12- 92/7/10 
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و یک 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (سررسید 
چکها) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30069  شعبه 9 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/221
ابالغ راي

کالســه پرونده: 196/95 شماره دادنامه: 945- 95/6/1 مرجع رســیدگى: شعبه 32 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: محمدرضا فتوحى به نشانی: اصفهان- خ ت وحید- کوچه شهیدان امیرى- پ 81 با وکالت 
حسین حمزه به نشانى: اصفهان- خ شریعتى غربى- مجتمع تجارى رامین- طبقه دوم- واحد 5 ، خواندگان: 
1- داود امینى باغبادرانى به نشانى: اصفهان خ مشتاق دوم خ بازارچه کوى دهقان بن بست گلستان پ 34،  
2- امیرمسعود نکویى لنبان به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی 
شورا: در خصوص دعوي آقاي محمدرضا فتوحى به طرفیت 1- داود امینى باغبادرانى 2- امیرمسعود نکویى 
لنبان به خواسته مطالبه مبلغ R 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره  071602- 94/12/25 
به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون 
تجارت و 198، 515 ،519 ، 522 قانــون آ.د. م حکم بر محکومیت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلغ 
R -94/12/25 -071602 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و R 3/480/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهى با احتساب مرحله اجرا در صورت لزوم به آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (071602- 94/12/25) تا تاریخ اجراي حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف: 30067 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/222
ابالغ راى

کالسه پرونده: 736/95  شــماره دادنامه: 936 مرجع رسیدگى شعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان عباس بینا خ عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانى مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق خوانده: 
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه وجه سه فقره ســفته جمعا 55 میلیون ریال گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا 
در خصوص دادخواست عباس بینا به طرفیت محســن بزرگ زاد ارباب به خواسته مطالبه مبلغ 55 میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 57734453 – 95/5/29 عهده بانک ملت شعبه شمس آبادى و سه فقره 
سفته مدرکیه به شماره هاى 917571 – 529492 – 832916 به انضمام خسارات دادرسى 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 جلسه رسیدگى مورخه 95/9/6 و عدم حضور خوانده 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 وى دارد و 
نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/9/6 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و با استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى 

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ، 519 و 522 از قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم و خسارات تاخیر تادیه 
سفته ها از تاریخ تقدیم دادخواست (95/7/26) بر اساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 
1/835/000 هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهى در همین شعبه و پس از بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30062 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/223
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 622/95 شــماره دادنامه: 867- 95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: عباس بینا به نشانى: اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانى مجتمع اقتصاد 
مؤسســه راه صادق پالك 30، خوانده: مهدى وزیرى کته به نشــانى: مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى نماید: رأى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى عباس بینــا به طرفیت مهدى وزیرى 
کته به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شــماره 106386- 95/4/30 و 106392- 
95/2/20 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 605/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (95/4/30- 95/2/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.

م الف: 30061  شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/224
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 491/95 شماره دادنامه: 799- 95/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف، 
خواهان: عباس نبیا به نشانى: اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانى مجتمع اقتصاد مؤسسه 
راه صادق پالك 30، خوانده: سعید محمدى دستگردى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
22/000/000 ریال وجه یک فقره چک شــماره 931/05067880 پســت بانک مبارکه به انضمام کلیه 
خســارات اعم از دادرســى و تأخیر تأدیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى عباس نبیا به طرفیت سعید محمدى دستگردى به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 
ریال وجه چک به شماره 05067880- 94/11/20 به عهده بانک پســت بانک مبارکه به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
635/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 05067880- 94/11/20 تا تاریخ اجراى حکم و حکم خود را در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 30060  شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/10/225
ابالغ راى

کالسه پرونده: 592/95  شماره دادنامه: 795/95 – 95/9/23 تاریخ رسیدگى 95/9/7 مرجع رسیدگى شعبه 
41 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان الهام صادقیان فرزند نعمت اله با وکالت 1- خانم مژده روحانى 
و 2- آقاى محمد نیک آبادى خوانده: آقاى ســینا محمدى خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال طبق 
رسید عادى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى قاضى شــورا در خصوص دعوى خانم الهام صادقیان به طرفیت اقاى سینا محمدى به خواسته مبلغ 
85/000/000 ریال طبق رسید عادى مورخ 92/7/8 بانضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات 
پرونده و مستندات ارائه شده توسط خواهان که مصون از اعتراض مى باشد و نظر به اینکه خوانده دعوى هیچ 
گونه دلیل و مدرك محکمه پسند و موثر  قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده شورا خواسته خواهان 
را من حیث المجموع محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/285/000 
ریال بابت هزینه دادرسى/نشــرآگهى/حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست (95/6/29) لغایت زمان اجراى حکم صادر و اعالم میدارد راى صادره حضورى و پس از بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 

30013 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک )/10/226
ابالغ رأى 

کالسه: 950490 ش 5 شماره دادنامه: 1553- 95/9/22 مرجع رســیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف 
اصفهان ، خواهان: محمدحسن صیامپور به نشانى: زندان (اردوگاه اسدآباد)، خوانده: رضا رضایى به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا محترم 
شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: 
رأى قاضى شورا: رد خصوص دعوى محمدحسن صیامپور فرزند احمد به طرفیت رضا رضایى فرزند محمود 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال وجه سفته هاى به شماره خزانه دارى کل (سرى ط/1) 
859773 – 859772 (سرى ط/1) به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/975/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1395/4/6 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى بــه خوانده قابل واخواهى در 
این شورا و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 30015  شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/227
ابالغ راي

شماره پرونده: 162/95 شماره دادنامه: 691- 95/7/24 خواهان: 1- فرهاد گیوه چیان 2- پرویز بوالحسنى 
هر دو به نشانى: اصفهان نظر غربى مقابل بیمه کارآفرین بن بست پامچال پ 88 ط 1، خواندگان: 1- رسول 
جعفرى طادى به نشــانی: مجهول المکان 2- بابک پهلوان صادق به نشانى: عســگریه، خ مشکین، ك 
شمشاد، پ 56 ، خواسته: مطالبه خسارت ناشى از تصادف، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصــوص دعوى خواهان 
آقایان: 1- فرهاد گیوه چیان 2- پرویز بوالحســنى به طرفیت خواندگان آقایان: 1- رسول جعفرى طادى 
2- بابک پهلوان صادق به خواسته مطالبه خسارات ناشــى از تصادف به مبلغ 10/200/000 ریال و هزینه 
کارشناسى و خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه، نظر به دادخواست خواهان و نظریه کارشناس محترم تصادف 
که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و نظریه کارشــناس محترم در پرونده تأمین دلیل مبنى 
بر برآورد خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوى مطروحه خواهان را مستنداً به ماده 328 قانون مدنى و مواد 198 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى محرز تشــخیص داده و خواندگان را به صورت بالسویه به پرداخت مبلغ 

10/200/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1500/000 ریال هزینه کارشناسى و /650/000 
ریال هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست مورخه 
95/2/20 لغایت اجراى حکم که محاســبه آن بعهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان اعالم و صادر 
می  نماید. راي صادره غیابی اســت و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شــورا مى باشد. 
و ســپس به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد و در خصوص 
خواهان ردیف اول (فرهاد گیوه چیان) به اســتناد بند 10 مــاده 84 با توجه به مالک نبــودن وى قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى گردد. م الف: 30018 شــعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/10/228

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970353201524 شــماره پرونده: 9409980364900838 
شماره بایگانى شعبه: 940709 شاکى: آقاى محمد محمدى فرزند سلطان محمد به 
نشانى: اصفهان خ مولوى ك ساسان پ 32، متهم: آقاى نصیر شیرانى به نشانى، اتهام: 
تسبیب در ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشــى از عدم رعایت نظامات ایمنى و کار به 
میزان 80 درصد، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى نصیر 
شیرانى فرزند رضا به شماره شناسنامه شش دائر بر عدم رعایت نکات ایمنى در محل 
کار ســاختمانى مبنى بر ورود صدمه بدنى غیرعمدى نسبت به آقاى محمد محمدى 
فرزند سلطان محمد در مورخ 93/8/6 در شهر اصفهان، این دادگاه با توجه به تحقیقات 
معموله، شکایت شاکى، گواهى پزشــکى قانونى، نظریه مقرون به واقع کارشناس و 
بازرس اداره کار مبنى بر تقصیر متهم به عنوان پیمانکار شــهردارى به میزان هشتاد 
درصد و به جهت عدم نظارت بر عملکرد کارگران و عدم اجراى اصولى دیوار حایل در 
محل احداث ســاختمان و اینکه متهم على رغم پیگیریهاى متعدد و چندین بار ابالغ 
قانونى و نشر آگهى، حضورى در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه اى 
ارائه ننموده است و توجها به کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
لذا بزه انتسابى را محرز دانسته و مستنداً به مواد 559 و 569 قانون مجازات اسالمى 
و مواد 91 و 176 قانون کار حکم به محکومیت متهم به پرداخت سى ونیم صدم دیه 
کامل بابت شکستگى استخوان نازك نى ســاق پاى چپ و شکستگى تنه استخوان 
ران چپ و ارش آسیب نسج نرم پاى چپ و ارش شکستگى استخوان عانه راست در 
ناحیه شاخه فوقانى و شاخه تحتانى و ارش شکستگى شاخه تحتانى نیم چپ لگنى در 
حق محمد محمدى و همچنین پرداخت مبلغ سى میلیون ریال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت بابت جنبه عمومى بزه صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و مجدداً ظرف مهلت 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 30024  شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى سابق) مجتمع 

شهید بهشتى /10/230

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970353201528 شــماره پرونده: 9409980359501758 
شماره بایگانى شعبه: 950754 شــاکى: آقاى محسن بشیرى گورتى فرزند حسن به 
نشانى: اصفهان- اصفهان خ جى گورت بن خواجه نصیر متهمین: 1- آقاى محمدرضا 
عسگرى احمدآباد فرزند احمد 2- خانم زهرا میرزایى فرزند ابراهیم همگى به نشانى، 
اتهام: کالهبردارى، گردشــکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى محمدرضا عسگرى احمدآباد فرزند احمد به شــماره شناسنامه 13405 دائر بر 
کالهبردارى به مبلغ یکصد و شش میلیون ریال از آقاى محسن بشیرى گورتى فرزند 
حسن، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، شکایت شاکى و بررسى اسناد و مدارك 
استنادى ارائه شده از جمله استعالم صورت گرفته از بانک صادرات و مالحظه پرینت 
مربوطه به حساب بانکى متعلق به متهم و مضافاً کیفیت برقرارى تماس تلفنى با شاکى 
و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده که تمامًا بیانگر اقدامات فریبکارانه متهم در 
جهت دسترسى به رمز کارت عابر بانک و تصاحب مبلغ مذکور از حساب بانکى شاکى 
داشته و اینکه نامبرده على رغم ابالغ قانونى و نشر آگهى، حضورى در محل دادسرا و 
جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه اى نیز ارائه ننموده است و توجها به کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابى را محرز دانسته و مستنداً 
به ماده 741 قانون مجازات اسالمى الحاقى 1388 حکم به محکومیت متهم به تحمل 
یک سال حبس تعزیرى و رد مبلغ یکصد و شش میلیون ریال وجه نقد در حق شاکى 
محسن بشیرى گورتى صادر و اعالم مى دارد در خصوص موضوع اتهامى خانم زهرا 
میرزایى فرزند ابراهیم مذکور در کیفرخواست دائر بر مشــارکت در کالهبردارى، با 
عنایت به محتویات پرونده و به لحاظ فقد هرگونه ادله اثباتى و عدم احراز بزه از سوى 
دادگاه و مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى حکم به به برائت صادر و اعالم 
مى دارد آراء صادره حضورى ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 30025  شعبه 106 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى/10/231

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103760204900 شماره پرونده: 9409983761801422 
شماره بایگانى شعبه: 950203 به شرح محتویات پرونده کالسه 950203 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر آقاى حسین کاظمى فرزند درویش متهم است به تحصیل مال 
از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم ها کبرى و قمر رئیسى براى روز 1395/11/16 
ساعت 9 رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم 
شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع 
نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1543 فتحى دادرس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/10/448 

ابالغ رأى 
شماره دادنامه: 9509970353301488 شــماره پرونده: 9509980362100455 
شماره بایگانى شعبه: 950794 شاکى: آقاى عبداله ماهرانى برزانى فرزند اسماعیل 
به نشــانى: خ صمدیه لباف اولین تقاطع مشــاور امالك امیرکبیر، متهم: آقاى رفیع 
خســروى فرزند محمدجعفر به نشــانى: مجهول المکان، اتهام ها: 1- ضرب و جرح 
عمدى 2- مزاحمت ملکى 3- توهین به اشــخاص عادى، گردشکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى رفیع خســروى فرزند محمدجعفر که به دلیل متوارى بودن 
مشخصات کامل ترى از او در دست نیست مبنى بر ایراد ضرب و جرح عمدى و توهین از 
طریق فحاشى موضوع شکایت آقایان عبدا... و امیرمحمد هر دو نفر به شهرت ماهرانى، 
این دادگاه بر اساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت 
شکات خصوصى و اظهارات شهود و مطلعین و مفاد گواهى هاى پزشکى قانونى منضم 
به پرونده به شــماره و تاریخهاى 2012932- 95/2/21 و 2002600- 95/2/18 و 
2219109- 95/5/24 و 2219281- 95/5/24 و عدم حضور متهم در دادســرا و در 
جلسه دادرسى دادگاه با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى جهت دفاع از اتهامهاى خویش 
و ســایر قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکارى متهم را محرز و مســلم 
دانسته و به استناد مواد 290 و 448 و 449 و 450 و 452 و 462 و 488 و 492 و 559 و 
568 و 569 و 710 و 714 و 715 جملگى از قانون مجازات اسالمى و ماده 608 قانون 
مجازات اسالمى بخش تعزیرات و رعایت مفاد ماده 134 قانون مجازات اسالمى در 
باب تعیین مجازات جرائم ارتکابى متعدد تعزیرى، متهم را به علت ایراد ضرب و جرح 
عمدى به پرداخت یک صدم دیه کامل از بابت ارش تورم و آسیب نسوج نرم انگشت 
شست دست راست در حق آقاى امیرمحمد ماهرانى و دو و سه دهم درصد دیه کامل از 
بابت حارصه قدام ساق چپ و ارش تورم شدید بند آخر انگشت کوچک دست راست و 
ارش تورم متوسط پشت دست راست و ارش تورم بند اول انگشت شست دست راست 
و ارش پارگى جانبى مفصل اول انگشت شست دســت راست و ارش آسیب مفصل 
بین بند میانى و بند آخر و کنده شدن رباط راست کننده انگشت کوچک دست راست 
و شش هزارم دیه کامل از بابت سیاه شــدگى بند آخر انگشت کوچک دست راست و 
کبودى پشت دست راست و کبودى بند اول انگشت شست دست راست و چهارهفتصد 
و پنجاهم دیه کامل از بابت شکستگى استخوان بند آخر انگشت کوچک دست راست 
که بدون عیب درمان شده اســت در حق آقاى عبدا... ماهرانى ظرف یکسال ازتاریخ 
وقوع درگیرى و به علت توهین نیز به تحمل دو فقره مجازات شالق تعزیرى هر فقره 
به میزان هفتاد و چهار ضربه شــالق که در محله اجراء حکم صرفًا یک فقره آن قابل 
اجراســت محکوم مى نماید و در خصوص دیگر اتهام متهم یاد شــده مبنى بر ایجاد 
مزاحمت ملکى موضوع قسمت دیگرى از شکایت شکات نیز صرفنظر از عدم حضور 
متهم در دادسرا و در جلسه دادرسى دادگاه به لحاظ اینکه قصد و هدف اولیه متهم از 
حضور در محل اشتغال و کسب شکات ایجاد مزاحمت ملکى نبوده است لذا به لحاظ 
فقد ادله کافى اثباتى در احراز وقوع و انتساب این بزه به متهم با استظهار از اصل برائت 
و به استناد ماده 4 قانون آیین دادرســى کیفرى و ماده 120 قانون مجازات اسالمى 
رأى بر برائت مشارالیه صادر و اعالم مى گردد توضیح اینکه در قسمت جنبه عمومى 
جرم متهم مبنى بر ایراد ضرب و جرح عمدى منتهى به شکستگى استخوان به لحاظ 
اینکه دادسرا در موضوع ورود نکرده است این دادگاه مواجه با تکلیف نیست رأى صادر 
شده در قسمت محکومیت غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این مرجع و سپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان و در قســمت برائت نیز حضورى و ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 
30072 زارع رئیس شــعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) 

مجتمع شهید بهشتى/10/218



1212پروندهپرونده 2842دو شنبه  13 دى ماه 

وقتى به تماشاى آثار نمایشــگاهى مى روید که مى دانید « مکس پاپسچى» هم یکى 
از آثار مهم خود را به آن نمایشگاه آورده اســت، انتظار دارید با آثار خاصى از هنر مدرن 

رو به رو شوید که واقعیت هاى جهان را به گونه اى دیگر به شما نشان دهد. 
نام این هنرمند ایتالیایى بیش از همه با تصویرسازى هایش از رهبر کره شمالى عجین 
است به طورى که «پاپسچى» به هر نمایشگاهى دعوت شود، از آوردن «کیم جونگ 
اون» به آن نمایشگاه غفلت نمى کند. فرقى هم نداردکه این نمایشگاه در اروپا برگزار 
شود یا در آمریکا و یا حتى در اصفهان؛ هر کجا باشد، تصویر رهبر کره شمالى هم آنجا 

هست.

صلحى براى روى کاغذ
خبر به نمایش گذاشته شدن سه تصویر بزرگ از «اون» با ابعادى بیشتر از دو متر بر دیوار 
نمایشگاهى در قلب شهر اصفهان آنقدر وسوسه کننده هست که انسان را براى گشت 
و گذار در این نمایشگاه به راهروهاى ساختمان قدیمى موزه هنرهاى معاصر بکشاند. 
«مکس پاپسچى» البته تنها هنرمندى نیست که اثرى معروف از مجموعه کارهایش را 
به دو ساالنه «صلح روى کاغذ» در اصفهان آورده است بلکه در کنار تصویرسازى از رهبر 
کره شمالى، عکس ها و طرح هاى دیگرى هم بر دیوارهاى ساختمان تاریخى خیابان 

استاندارى آویخته شده که هرکدام از آنها چیزى براى غافلگیر کردن مخاطب دارد.
 «صلح روى کاغذ» عنوان نمایشگاهى است که ســال 1393 به همت مجید عباسى 
فراهانى با آثار 53 هنرمند از 22 کشــور کار خود را آغاز کرد امــا بعد با تغییر نام به «دو 
ساالنه هنر معاصر» و همکارى 15 گالرى از تمام نقاط کشور به کار خود ادامه داد و در 
حال حاضر 150 هنرمند در آن مشارکت دارند که از این تعداد 60 هنرمند خارجى از 30 
کشور از جمله ویتنام، هند، پاکستان و آمریکا هســتند. اما آنچه در اصفهان به نمایش 
درآمده، 100 اثر نقاشــى، حجم، عکاســى، چیدمان و طراحى از 80 هنرمند ایرانى و 

خارجى است.
دومین دوره «دو ســاالنه هنر معاصر» در طول بیش از یکسال گذشته تا امروز در چند 
استان کشور رونمایى شده و حاال به اصفهان رسیده است. این نمایشگاه فرصتى براى 
لذت بردن از مفهوم صلح است و بعید مى نماید به این زودى ها بدیلى براى آن پیدا شود 
اگر چه در کنار مفهوم صلح، جنگ را نیز به عنــوان واقعیتى انکارناپذیر (که صلح از آن 

منشأ مى گیرد) در قاب چشمان خیس مخاطب مى نشاند.

یک برج...
مفهوم جنگ در نمایشــگاهى از جنس صلح همانقدر به چشم مى آید که شب در پِس 
معناى روز داراى مفهوم مى شــود. به اثر «بهزاد شیشه گران» توجه کنید؛ زن و گلوله 
وجه مشترك سه تصویرى هستند که در آنها زن، صلح را نمایندگى مى کند و گلوله با 
عبور از صلح، به جنگ، جان مى دهد. گلوله نشانه رفته در این سه تصویر، یکى است و 

از یک تابلو به تابلویى دیگر سفر مى کند اما زنان حاضر در صحنه، یکى نیستند؛ سه زن 
هستند که در سه دوره تاریخى مختلف و احتماًال با سه فرهنگ متفاوت، قربانى آن گلوله 
شده اند. چه اثرى مى تواند زیباتر از هنر بهزاد شیشه گران، هم صلح  و هم جنگ را در 
سه قاب به گونه اى نمایش دهد که غلبه جنگ بر صلح به چشم آید در حالى که فضاى 
اختصاص یافته به القاى مفهوم صلح، به مراتب از حجم بیشترى برخوردار بوده و جنگ، 

تنها در قامت یک گلوله کوچک نمایش داده شده است؟
همین معنا اما به گونه اى معکوس در اثر «لورنس راستى» هنرمند سوئدى هم به چشم 
مى خورد. آنچه بر اتمســفر این اثر حکومت مى کند، غلبه حس جنگ است که رنگ 
بندى اجزاى تصویر(رنگ خاکى همیشه نماد جنگ است) و نیز فضاى وهم آلود حاکم 
بر کل اثر که برج قدیمى وسط تصویر(ظاهراً برج دیده بانى) هم به آن کمک کرده است، 
به خوبى به بیننده القا مى شــود. اما از آن سو، این صلح اســت که نقش اصلى را بازى 
مى کند آنجا که زنانى غیرنظامى با ظاهرى امروزى و با فراغ بال، از باالى برج قدیمى 
نظاره گر مناظر اطراف هستند بدون آنکه یادشان بیاید احتماًال سال ها قبل در همین 

مکان جنگى به وقوع پیوسته بود.

از تیره گى به محو شدن
یکى از زیباترین آثار نمایش داده شده در دو ســاالنه صلح روى کاغذ، اثرى بدون نام 
است که با یک تصویر ثابت در 12 قاب، مفهوم ویرانگر جنگ را نمایش مى دهد. این اثر، 
انعکاس شهرى ویران شده و سوخته است که به تدریج در 12 برداشت و با پالنى ثابت، رو 
به محو شدن و نابودى مى رود تا آنجا که دیگر نشانه اى از آن باقى نمى ماند.در واقع قاب 
دوازدهم این اثر فقط یک کاغذ سفید رنگ است که هیچ چیز روى آن به چشم نمى خورد 

اال یک دنیاى سفید و تمیز که در غیاب سوختگى و ویرانى قاب اول، چشم را مى زند.
وجه بارز این اثر، دو مفهومه بودن آن است به شکلى که هم مى توان از آن، زیبایى صلح 
را برداشت کرد و هم مى شود به زشتى جنگ رسید. مأموریت انتقال این دو مفهوم نیز بر 
عهده قاب آخر گذاشته شده که در آن چیزى به چشم نمى خورد؛ آنجا که محو شدن شهر 
سوخته و نیمه ویران (بخوانید جنگ) در قاب اول، به پاکى و سفیدى (بخوانید صلح) در 

قاب آخر منتهى شود که در واقع نگاهى صلح آمیز به ماجراست در حالى که  مى توان این 
برداشت را هم از اثر مزبور کرد که ویرانى و تباهى ناشى از جنگ به آنجا ختم مى شود 
که حتى تحمل ویرانه هاى برجاى مانده از یک شــهِر آباد بعد از جنگى بى رحمانه هم 
غیرممکن است آنگونه که همان ویرانى ها نیز باید محو و نابود شود تاخصلت جنگ به 

عریان ترین شکل ممکن منعکس شود.

ماشین زمان
همانقدر که «مکس پاپســچى» ایتالیایى را با نام رهبر کره شــمالى و هجو نازیســم 
دهه 30 و 40 در اروپا مى شناسند، «مجید کورنگ بهشــتى» هنرمند اصفهانى هم با 
عکس هاى معــروف انتزاعى اش شــناخته مى شــود. آثــار این هنرمنــد بارها در
 نمایشگاه هاى داخلى و خارجى به نمایش گذاشته شده و یکى از معروف ترین این آثار 
هم که در ورودى گالرى موزه هنرهاى معاصر اصفهان بر دیوار آویخته شــده، از جمله 
یکصد اثرى است که دوســاالنه صلح روى کاغذ را معنایى دیگر بخشیده است. اثرى 
که در یک نظر مى توانید در آن، دوره هاى تاریخــى مختلف جنگ و صلح را از مقابل 
چشمانتان بگذرانید. با مشاهده این اثر، انگار که سوار ماشین زمان شده اید و با پرواز در 

البه الى تاریخ، جنگ را از باال نظاره مى کنید.            
نکته مهم در اثر کورنگ بهشتى، توجه هنرمند به بیان هنرمندانه جزئیات است به طورى 
که تماشاى هرباره تابلو، گوشه اى جدید از نگاه ظریف کورنگ بهشتى به مقوله جنگ 
و صلح را هویدا مى سازد. نگاه کنید به کتاب هاى شاملو و هربرت مارکوزه که در مقابل 
قاب تصویر به روى زمیــن افتاده و یا به نورپردازى هاى دقیــق این اثر توجه کنید که 
فضایى تند و آنارشــى گونه را تداعى مى کند جورى که مخاطب از خودش مى پرسد، 
واقعًا در این واحد آپارتمانى (بخوانید تکــه اى از زمان) چه اتفاقى افتاده که همه چیز را 

به ویرانى کشانده است؟
  

این، دوگانه شماست
به طور کلى دو ســاالنه صلح روى کاغذ از این دســت ســئواالت براى مخاطب، کم 
تولید نمى کند. این نمایشــگاه شــما را در مقابل دوگانه جنگ – صلــح قرار مى دهد 
تا خودتان تصمیم بگیرید که چشــمانتان بیشــتر با ویرانى کنار بیاینــد یا با آرامش و 
صلح. نمایشــگاه صلح روى کاغذ، محل انتخاب اســت؛ انتخابى بین شــور ویرانى و 
شــعور زندگى. آثار به نمایش در آمده در این دوســاالنه، فرصتى پیش روى مخاطب 
قرار مى دهــد که تعابیر نهفتــه در تابلوهاى کوچــک و بزرگ آویزان بــر دیوارها را 
منطبق با مفاهیم از پیش تعریف شــده صلح یــا جنگ براى خــودش معنا کند؛ چه 
آنجا که کیم جونگ اون را (به عنــوان نماد جنگ) در صورتى غیــر واقعى مى بیند و 
چه جایى که با کتــاب قدیمى «جنگ و صلح» تولســتوى مواجه مى شــود در حالى 
که هــر کجاى این کتــاب نامى از جنــگ آمده، با قلم ســفید از مقابل چشــم محو 

شده است.     

گذرى بر نمایشگاه «صلح روى کاغذ» در موزه هنرهاى معاصر اصفهان
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