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در صفحه حوادث بخوانید

در صفحه اقتصاد بخوانید

سارقان آهن آالت
 مجرمان نامرئى شدند

مردم دیگر گوشت گران 
نمى خرند

ســارقان آهن آالت با تغییر روش با استفاده 
از دستگاه اســکیمر از 450 تن کالهبردارى 
اینترنتى کردند. سردار کیومرث عزیزى گفت: 

ابتداى مهر ماه شخصى با مراجعه به ...

توصیه انتخاباتى
 مقام معظم رهبرى به وزیر کشور

به صورت 
اینترنتى و

 تلفنى مردم را 
روشن کنید
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شمع حمام شیخ ، احیا نمى شودشمع حمام شیخ ، احیا نمى شود

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندى بابیان 
اینکــه گرانى قیمت گوشــت باعث شــده

 مردم ایــن کاال را خریــدارى نکنند، گفت: 
نرخ گوشــت در بازار روند کاهشــى به خود 
 گرفته اما هنوز نمى توان نرخ ثابتى براى آن 

اعالم کرد.
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Gear منظومه هوشمند سامسونگ با اعضاى خانواده

شاید شما هم مشمول غایب محسوب مى شوید!

هند در حــال آماده کردن هیئتى بــراى اعزام به 
ایران است تا از ســهم خود از بازار برنج ایران در 

برابر شرکت هاى پاکستانى دفاع کند.
به گفتــه «موهینــدر پــال جینــدال»، رئیس 
اتحادیه صــادر کنندگان برنج هنــد، این هیئت 
که متشــکل از مقامات دولتى و صادر کنندگان 
خواهد بود، روزهاى 27 تا 29 ژانویه به تهران سفر 

خواهد کرد. 

رقابت هند و پاکستان
 بر سر فروش برنج

 به ایران

پیشنهاد کمیته 5 نفره به تهران رسید

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

مدل 1396 2009 
   2070

نمایندگیهاى نمایندگیهاى 20092009 و   و  20702070 ایران خودرو ایران خودرو
اصفهـــــــــان- هاشم زادهاصفهـــــــــان- هاشم زاده

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

* نمایندگى * نمایندگى 20092009 خیابان جى شرقى تلفن:  خیابان جى شرقى تلفن: 3524244135242441- - 3521373735213737    
* نمایندگى * نمایندگى 20702070 خیابان جى غربى تلفن:  خیابان جى غربى تلفن: 3524244235242442- - 3524244335242443

 با پیوستن به کانال تلگرام
 ما از کلیه شرایط فروش
محصوالت در لحظه

باخبر شوید 
@hashemzadeh ikco

**  206206 تیپ  تیپ 22
* تندر اتوماتیک * تندر اتوماتیک 

* تندر پیکاپ  * تندر پیکاپ  
* سوزوکى  گرند ویتارا   * سوزوکى  گرند ویتارا   

فروش نقدىفروش اقساطى
* پژو * پژو 405405 + کارت هدیه + کارت هدیه

* پژو * پژو SLXSLX  405405+ کارت هدیه+ کارت هدیه
**  206206 تیپ  تیپ 22

**  206206 تیپ  تیپ 55 + کارت هدیه + کارت هدیه
V8V8 206206 صندوقدار  صندوقدار  **

**  سمند سمند LXLX+ کارت هدیه+ کارت هدیه
**  سورن سورن ELXELX + کارت هدیه + کارت هدیه

EF7EF7  سمند  سمند  **

**  رانا+کارت هدیهرانا+کارت هدیه
**  تندر پیکاپ + کارت هدیهتندر پیکاپ + کارت هدیه

**  تندر اتوماتیک + کارت هدیهتندر اتوماتیک + کارت هدیه
* پارس سال* پارس سال

**  تندرتندر9090 دستى دستى
**  405405دوگانهدوگانه

معاون میراث فرهنگى: ترجیح مى دهیم حمام شیخ بهایى موزه شود نه سفره خانهمعاون میراث فرهنگى: ترجیح مى دهیم حمام شیخ بهایى موزه شود نه سفره خانه

ترس از دایى 
کى به پایان
 مى رسد؟
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رئیس شوراى سیاست گذارى اصالح طلبان گفت: این 
شــورا تاکنون به مصداقى براى انتخابات 96 نرســیده 

است.
محمدرضا عارف در گفتگو با تسنیم از برگزارى جلسه این 
شورا در روز یک شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: جلسات 
شوراى سیاســتگذارى به صورت متوالى یک شنبه هر 

هفته برگزار مى شود.
وى تصریح کرد: اساســنامه شــوراى سیاســتگذارى 
اصالح طلبــان تصویب و ابالغ شــده و در حال اجرایى 
شدن است. عارف از برگزارى نشست خبرى با اصحاب 
رسانه براى تشریح برنامه هاى شوراى متبوع خود خبر 

داد و گفت: یک شنبه هفته آینده درباره زمان برگزارى 
این جلسه اطالع رسانى مى شود.

رئیس شوراى سیاستگذارى اصالح طلبان درباره ورود 
این شــورا به بحث انتخابات ریاست جمهورى سال 96 
اظهار داشت: تاکنون به مصداقى نرسیده ایم و بحث در 

این باره قدرى زود است.
روز دوشنبه مســعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس و 
وزیر بهداشــت دولت اصالحــات در واکنش به برخى 
گمانه زنى ها مبنى بر ثبت نام در انتخابات 96 به تسنیم 
گفته بود که برخى افراد مســائلى را مطرح کرده اند اما 

هنوز تصمیمى براى حضور در این انتخابات نگرفته ام.

وزیر کشور در جلسه جمع بندى نشست استانداران تصریح 
کرد: اصل انتخابات براى ما افتخار بزرگى به شمار مى آید، 
بنابراین باید تالش کنیم تا امید،  شور و نشاط در مردم از 

بین نرود و انتخابات در فضاى رقابتى سالم برگزار شود.
به گزارش تســنیم، عبدالرضا رحمانى فضلى با اشاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص برگزارى انتخابات 
نیز اظهار داشــت: در مالقاتى که با ایشان داشتم رهبر 
معظم انقالب فرمودند تالش کنید همچون دوره هاى 
گذشته انتخابات در ســالمت،  امنیت و با رعایت کامل 

قانون و البته با مشارکت باالى مردم برگزار شود.
وزیر کشور همچنین براســتمرار تأمین امنیت در کشور 

تأکید کرد و اظهار داشــت: در شــرایط کنونى،  امنیت 
کشورمان در منطقه مثال زدنى است و شرایط مطلوبى 

در کشور حاکم است.
وى با بیــان اینکه تأمیــن امنیت پیش نیــاز اصلى هر 
جامعه اى محسوب مى شود، گفت: همه استانداران باید با 
تدبیر،  حوصله و نیز رفتار و مناسبات صحیح، مسائل مربوط 

به تأمین امنیت را حل و فصل کنند.
وزیر کشور افزود: دوران حساس انتخابات را پیش رو داریم 
بنایراین با هیچ بهانه اى، ایجاد خلل در تأمین امنیت کشور 
از سوى افراد یا گروه هاى سیاسى، پذیرفته شدنى نیست 

و به طور قطع با خاطیان برخورد مى شود.

اصالح طلبان هنوز به 
مصداقى براى 96 نرسیده اند

توصیه انتخاباتى مقام معظم 
رهبرى به وزیر کشور

هواشناس دوباره مى آید
خبـر  سـیما  هواشناسـى  مجـرى    ایسنا | 
ممنوع التصویر شدنش را تکذیب کرد. صبح روز دوشنبه 
در برخى خبرگزارى ها خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه 
امیر سـرکرده کارشـناس و مجرى هواشناسـى سیما، 
به دلیل گفته هایـش درباره برجـام و اعتماد بـه آمریکا 
ممنوع التصویر شده است. سرکرده در گفتگوى کوتاهى 
این موضـوع را قویاً تکذیب کـرد و گفـت نمى داند چه 
کسـانى و چرا به انتشـار چنین اخبارى اقـدام مى کنند. 
وى همچنیـن گفـت ایـن موضـوع را پیگیـرى و از 

منتشرکنندگان آن شکایت خواهد کرد.

سفر من ربطى به نامزدى ندارد
پرویز فتاح رئیس کمیته امـداد در مورد    فارس |
شـائبه کاندیداتورى اش در انتخابات ریاست جمهورى 
گفت: اگر سـفر رفتن من این شـائبه را ایجاد کرده باید 
بگویم، در این زمینه عقب نشینى نمى کنم و روحیه میدانى 
خود را رها نمى کنم. رئیس کمیته امداد اظهار داشت: بارها 
نظر خود را در مورد کاندیداتورى اعالم کرده ام، در مواضع 
خود همچنان هستم. این کاندیداتورى یک شایعه است 
و در رسانه ها آمده، بارها نظر خود را اعالم کرده ام و قرار 

نیست کاندیدا شوم.

سه شنبه خداحافظى
«باراك اوباما» رئیس جمهورى آمریکا،    ؟؟؟ |
روز سه شـنبه آینده (دهم ژانویه) در شـیکاگو سخنرانى 
خداحافظى خـود را انجام خواهد داد تا هـم وقایع دوران 
ریاسـت جمهورى اش را مـرور کند و هـم از هوادارانش 
قدردانى کند. اوباما این تصمیم را با انتشار یک ایمیل به 
اطالع رسانه ها رساند و تصریح کرد، به تبعیت از «جرج 
واشنگتن» نخستین رئیس جمهور آمریکا، که نخستین 
سـخنرانى خداحافظى را در سـال 1796 انجام داد، وى 
نیز روز سه شنبه به ایراد سـخنرانى در شهرش، شیکاگو 
خواهد پرداخت. طبق این گزارش، مراسم تحلیف «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا 20 ژانویه برگزار 

خواهد شد.

ماجراى عجیب یک مقبره
استفاده از حروف التین در نوشته هاى قبر    ایسنا |
و مقبره مرحوم استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلى، اعتراضاتى 
را در پى داشته است. روزنامه «جمهورى اسالمى» خبر 
داد: همزمان با رونمایى از مقبره سلیم مؤذن زاده اردبیلى 
که توسـط امام جمعه اردبیل و با حضور اقشـار مختلف 
مردم صورت گرفت، انتقادات مردم نیز آغاز شـده است. 
اعتراض مردم به این جهت اسـت که نوشته هاى قبر و 
مقبره مؤذن زاده به حروف التین است و انتقادکنندگان، 

این اقدام را شیطنت جریان پان ترکیسم مى دانند.

انتقاد معتضد از ظریف 
  فارس | خسرو معتضد در خصوص سخنان اخیر 
ظریف مبنى بر آنکه اشتباه کردم که به «کرى» اعتماد 
کردم، گفت: مردم صاحب این مملکت هستند و نمى توان 
تمام کارها را محرمانه انجام داد، در حالى که تمام کارهاى 
ظریف محرمانه است. آقاى ظریف زمانى که مذاکره را 
انجام داد گفت که آقاى کرى به من گفت که به ما اعتماد 
کامل داشته باش و حال سئوال اینجاست که آیا مى توان 

به تنها به یک قول شفاهى اعتماد کرد.

پیش بینى مرگ در استانبول 
  جام جم آنالین| «ریتا شـامى» دختـر لبنانى 
که پیش بینى کرده بود شاید در سفر به استانبول کشته 
شود، در جریان حمله به باشـگاه شبانه در این شهر جان 
خود را از دسـت داد. ریتا شـامى 26 سـاله پیش از سـفر 
به اسـتانبول به خواهرش گفته بود: «ان شـاء ا... خوش 
مى گذره... حداکثرش اینه که ممکنه انفجارى رخ بده و 
کشته بشـم که در اینصورت مى رم پیش مادرم»!» پدر 
ریتا به شبکه «MTV» گفت: «سعى کردم او را منصرف 
کنم، اما نپذیرفت. او تصمیم گرفت با دوستانش برود.» 
پایگاه شبکه «MTV» نیز یکى از پیامک هاى ریتا براى 
دوستش را منتشر کرده که در آن گفته است به استانبول 

مى رود، اما «نگران» است.

توئیتر

رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره) در 
جمع مدیران وفرماندهان عالى ناجا با اشاره به آیه اى از 
قرآن کریم اظهار داشت: اطاعت از خداوند، سلسله مراتبى 
دارد که شامل اطاعت از خداوند، پیامبر (ص) و اولى االمر 
می شود؛ همانگونه که در زمان حضرت على (ع)، اطاعت 
از مالک اشتر به عنوان نماینده آن حضرت، در واقع اطاعت 
از حضرت امیر (ع) و پیامبر (ص) و خداست؛ اطاعت از ولى 
امرمسلمین که حجت شرعى بر اطاعتش وجود دارد نیز 
اطاعت از امام عصر (عج)، پیامبر (ص) و خداست؛ لذا امام 
(ع) مى فرماید: رد کردن بر چنین فقیهى، رد بر امام زمان 

(عج) است و آن نیز در حد شرك با... است!
به گزارش انتخاب، آیت ا... مصبــاح یزدى ادامه داد: اما 
هیچ روایتى نداریم اطاعت از کســى که با رأى اکثریت 
مردم سر کار آمده، واجب و در حکم اطاعت از امام (ع) و 
خداوند است! آرى؛ تنها در صورتى که ولى فقیه فردى را 
منصوب کند، اطاعتش واجب  مى شود؛ لذا امام (ره) فرمود: 
اگر فردى به اتفاق آراء انتخاب شود ولی از سوى ولى فقیه 

نصب نشود، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید 
قدر نعمت ولى فقیه را بدانیم که مشروعیت بخش نظام 
اسالمى است، ادامه داد: اطاعت از او واجب است و اطاعت 
از هر مسئول دیگرى نیز در شعاع اطاعت اوست، و تا جایى 
که او امضا کرده و اجــازه داده و رضایت دارد، اطاعت از 
دیگران واجب است وگرنه اطاعت از آنها اطاعت طاغوت 

خواهد بود.
آیت ا... مصباح با اشاره به افشاي گاه و بیگاه خالفکاري ها 
و اختالس هاي مســئوالن ارشــد و رؤســاي جمهور 
کشورهاي بزرگ دنیا، افزود: زمانى مى توان قدر نعمت 
ولی فقیه را دانست که بدانیم در تاریخ ایران، غیر از امام 
خمینی(ره)، کســى مانند مقام معظم رهبرى اینچنین 
افتخارآمیز بر جامعه حکومت نکرده است؛ بلکه در میان 
حاکمان کشورهاى اسالمى  و حتی دنیا نمی توان مانند 
او را یافت؛ رهبرى که حتى دشمنان نیز نمى توانند یک 
لکه سیاه در زندگى او بیابند؛ بنابراین اگر تسبیح به دست 
گرفته و شبانه روز خداوند را بخاطر این نعمت شکر کنیم، 

نمى توانیم حق آن را ادا کنیم.

روایتى نداریم که اطاعت از 
کسى که با رأى مردم 
سر کار آمده، واجب است

  خبر آنالین | فراکســیون روحانیــت مجلس 
دهم یک رکورددار اســت. این فراکســیون با 17 عضو،  
کم تعدادترین فراکسیون روحانیت در طول ده دوره تشکیل 
مجلس شوراى اسالمى   است. این فراکسیون کم تعداد در 
مجلس دهم کم تحرك نیز ظاهر شده به طورى که بروز و 
ظهور بیرونى آنها تنها صدور بیانیه اى درباره لغو سخنرانى 
على مطهرى در روز اربعین در مشهد و دعوت به وحدت 
و آرامش بوده و پس از آن نیز دیــدارى با رئیس قوه قضا 
داشته اند، در حالى که عرف این است که این فراکسیون با 

روحانیون و مراجع مختلف در ارتباط باشد.
این کم تحرکى را برخى اعضاى فراکسیون تأیید و برخى 
دیگر همچون نصرا... پژمانفر ســخنگوى فراکســیون 
رد مى  کننــد. پژمانفر مى  گوید که همه چیز را رســانه اى 
نمى  کنند. عبدالحمید خدرى دیگر عضو فراکسیون اما نظر 
متفاوتى دارد. او مى گوید گاهى این فراکسیون کم تعداد 
مؤثر واقع شده اند. زمانى که موضوع رأى اعتماد به سه وزیر 
اصالح طلب پیشنهادى رئیس جمهور در مجلس مطرح شد، 
اصولگراها مخالف آنها بودند و اصالح طلب هاى روحانى، 
وزرا را به فراکسیون فرا مى  خوانند و به گفته خدرى توانستند 
دستکم براى دو وزیر فرهنگ و ورزش رأى موافق بگیرند.

ترکیب اعضــاى فراکســیون روحانیــت نیز اکثــراً با 
اصولگراهاســت. احمد مازنى،  مهدى شــیخ،  مصطفى 
ذوالقــدر و عبدالحمید خدرى، روحانیــون اصالح طلب 
هســتند. محمدمهدى افتخارى نیز با حضور در لیست 
امید به مجلس راه یافته و اگرچه در فراکسیون مستقلین 
حضور مى  یابد اما همچنان بر عهد خود با لیست امید تأکید 
دارد. 12 عضو دیگر این فراکسیون همه اصولگرا هستند 
و توانسته اند غالب کرســى هاى هیئت رئیسه فراکسیون 
روحانیت را از  آن خود کنند و تنها اصالح طلبى که  در جمع 
هیئت رئیسه حضور دارد، مهدى شیخ به عنوان نایب رئیس 

دوم فراکسیون است.
اما این کم شدن تعداد چه تأثیرى بر اثرگذارى فراکسیون 
روحانیت داشــته است؟ سخنگوى فراکســیون با اینکه 
از کم شــدن تعداد راضى نیســت اما چندان آن را تعیین 
کننده نمى  داند. نصــرا... پژمانفر مى  گوید: روحانیت یکى 
از گروه هاى مرجعى است که در دوره هاى مختلف براى 
سایر گروه ها نقش آفرینى کرده،  در مجلس نیز همینطور 
بوده است. در شتاب ها و تأمل هایى که الزم بوده، روحانیت 

حضور داشته است.
نماینده مردم مشهد نارضایتى از کم بودن تعداد را اینگونه 
بیان مى کند: فراکسیون روحانیت به عنوان یک مجموعه 

و لو کوچک بسیار قوى عمل کرده اســت، البته به اندازه 
ظرفیت خودش. طبیعتاً اگر این 17 نفر 170 نفر مى  شــد 
نقش بیشــترى داشــت اما به اقتضاى 17 نفره بودن در 
مقایســه با ظرفیت هاى 17نفره هاى دیگران به نظر من 

فراکسیون روحانیت خوب عمل کرده است.
محمد مهدى افتخارى دیگر عضو این فراکسیون،  اساسًا 
تعداد را مهم نمى  داند و مى  گوید: کم شدن تعداد روحانیون 
در مجلس، انتخابى است که مردم دارند و دست ما نیست. 
مالك این اســت که به فرمایش مقــام معظم رهبرى، 

روحانیت زى طلبگى داشته باشد و شأنیت روحانیت را حفظ 
کند، چه تعدادش کم باشد و چه زیاد.

در کنار آنها عبدالحمید خدرى نگاه متفاوتى دارد و معتقد 
است تأثیر کم شدن تعداد در عملکرد فراکسیون روحانیت 
در مجلس دهم دیده مى  شود. نماینده مردم بوشهر، گناوه 
و دیلم اظهار مى  کند: در ادوار سابق فراکسیون روحانیت 
یکى از فراکسیون هاى اثرگذار در مجلس بود. آنها در خیلى 
از مناسبت ها،  بیانیه ها و موضع گیرى هاى کارسازى داشتند 

اما متأسفانه در این دوره دیگر مانند قبل تأثیرگذار نیست. 

گعده هاى کم فروغ
فراکسیون روحانیت اما به جز تعداد کم، در صحن مجلس 
کم تحرك نیز هســت. البته این کــم تحرکى به لحاظ 
حرکت هاى جمعى و تشکیل گعده هاى مشترك است در 
غیر اینصورت، میکروفن علیرضا سلیمى   و ناصر موسوى 
الرگانى در جلســات علنى به کرات باز مى  شود یا ذوالنور 
در بین خبرنگاران حضور فعالى دارد. خدرى درباره حضور 
کمرنگ گعده هاى روحانیون در جلسات علنى مى  گوید: 
ما  کم هستیم، به چشم نمى  آییم. او تأکید مى  کند که همه 

اعضا با هم خوب هستند. به گفته خدرى،  سالک و ذوالنور 
فعال ترین روحانیون در این فراکسیون هستند.

پژمانفر اما نظر دیگرى دارد، او در پاسخ به سئوالى درباره 
گعده هاى کم فروغ روحانیــت در صحن علنى مجلس 
مى  گوید: من حرف شــما را قبول ندارم،  اتفاقًا در صحن 
جلساتى داشــته ایم اما آن پشت نشســته ایم که جلوى 
چشم شما نباشد. من قبول ندارم که کنار یکدیگر نیستیم. 

روحانیت امروز مجلس کامًال منسجم عمل مى  کند.

روحانى هاى سیاسى
روحانیت در مجلس دهم اکثریت اصولگراها هستند، در 
کنار آنها چند چهره برجسته اصالح طلب همچون احمد 
مازنى و مهدى شیخ حضور دارند. اصولگرا یا اصالح طلب 
بودن چقدر در تصمیم گیرى ها و فضاى حاکم بر فراکسیون 
روحانیت اثر دارد؟ پژمانفر که خود یک اصولگراى عضو 
جبهه پایدارى است، معتقد است: جلسات ما در فراکسیون 
روحانیت خیلى دوستانه و رفاقتى مطرح مى  شود و ما خیلى 
با هم صمیمى   هستیم و آنقدر نقاط مشترك فراوانى داریم 
که کمتر به موردى رسیدیم که باعث افتراق ما شود و به 
دلیل آن مسائل فاصله و گسســتى در روحانیت مجلس 

ایجاد شود.
خدرى نماینده اصالح طلب مردم بوشــهر با بیان اینکه 
اگرچه اکثریت اصولگرا هســتند، امــا اصالح طلبان نیز 
تأثیرگذار هستند، به ذکر یک مثال مى  پردازد: در موضوع 
رأى اعتماد به وزرا در فراکسیون روحانیت نسبت به آقایان 
خیلى بد مى  گفتند، ما گفتیم که اینطور نیست و دعوت کنیم 
و صحبت دوستان را بشنویم. جلسه تأثیر داشت. حداقل در 
مورد صالحى امیرى و ســلطانى فر رأى ها برگشت. وى 
توضیح مى  دهد: موضوعاتى که در راســتاى فراکسیون 
امید باشد و امکان طرحش در فراکسیون روحانیت باشد 
را پیگیرى مى  کنیم. روحانیت در کل دنبال حق هستند. 
اگر برایشان روشن شود مسیرى حق است دیگر از افکار 
سیاسى متأثر نمى  شــوند. تعصب خاصى به فراکسیون 

سیاسى ندارند.
به عقیــده او البته فراکســیون هاى سیاســى روى آراء 
تأثیرگذارتر هســتند: ما در رأى گیرى ها بر اســاس نظر 
فراکسیون امید و فراکسیون والیت تصمیم مى  گیریم. 
روحانیون جدا از فراکســیون سیاسى خود نیستند. وقتى 
مى  بینیم فراکسیون امید تصمیم گرفته به یک ماده رأى 
بدهد یا ندهد تصمیم ما همان مى  شــود و در این زمینه 

فراکسیون روحانیت تأ ثیر زیادى ندارند.

روحانیون پارلمان 
ظهور و بروز پررنگى نداشته اند

درباره فراکسیون 17 نفره مجلس

آیت ا... مصباح:

م که اطاعت از 
 رأى مردم 
، واجب است

مصباح:

جمعى از اندیشمندان آمریکایى شامل صاحبان جایزه نوبل، مشاوران علمى سابق کاخ سفید و متخصصان تولید تسلیحات 
هسته اى، در نامه اى به «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى منتخب این کشور، از وى خواستند توافق هسته اى غرب و ایران 

را به عنوان «دارایى استراتژیک آمریکا» حفظ کند.
به گزارش ایرنا، تارنماى روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» درباره این نامه سه صفحه اى که امضاى 37 تن از چهره هاى 
علمى را در پاى خود دارد، نوشت: این دانشمندان در نامه خود توافق هسته اى ایران را «دارایى استراتژیک آمریکا» خوانده 
و از ترامپ خواسته اند این توافق را بر هم نزند. این نامه به ابتکار «ریچارد الرنس گاروین» فیزیکدان 88 ساله آمریکایى 
نوشته شده که وى را نخستین طراح بمب هیدروژنى مى دانند. به نوشته نیویورك تایمز، امضاکنندگان این نامه که سابقه 
دریافت جایزه نوبل را در کارنامه دارند، از مشاوران علمى سابق کاخ سفید هستند و از متخصصان کهنه کار هسته اى به شمار 
مى روند، در این نامه که دیروز دوشنبه 13 دى ماه (دوم ژانویه) منتشر شده، از ترامپ خواستند توافق هسته اى ایران را به 

عنوان «دارایى آمریکا» حفظ کند. 

نامه 37 دانشمند 
آمریکایى به «ترامپ» 
براى پایبندى به 
توافق هسته اى 

  الف | روزنامه ایزِوســتیا چاپ روســیه دوشنبه در 
گزارشى نوشت: «البرادور» سگ سیاه «والدیمیر پوتین» 
رئیس جمهورى روسیه است و همان سگى است که «آنگال 
مرکل» صدر اعظم آلمان را هنگام دیدارش با پوتین ترسانده 
بود. به نوشته این روزنامه؛ البرادور از نژادى بسیار اصیل است 
و ویژگى هاى ضد تروریستى خاصى دارد و به عنوان نمونه، 
بوى مواد منفجره را از فاصله 25 مترى استشمام مى کند. 
این ســگ همچنین بوى هر نوع سم و زهرى را تشخیص 
مى دهد، حتى سمومى که بوى بسیار ضعیفى داشته باشند. 
بدین ترتیب، پوتین در هیچ کشورى، قهوه یا چاى یا دیگر 
نوشیدنى ها را در کنار مقامات جهان نمى آشامد، مگر اینکه 
البرادور آن را قبًال بو کند. البــرادور همچنین هر غذایى را 
که پوتین در کرملین یا ســوچى – ییالق و قشالقش – یا 
کشورهاى دیگر مى خورد، قبًال بو مى کند تا پوتین با خیال 

راحت آن را بخورد.
این سگ سیاه تاکنون سه بار جان پوتین را از مرگ و ترور 

نجات داده است. یک بار یک نیروى چچنى گارد حفاظت 
از پوتین مى خواست به ضرب گلوله پوتین را ترور کند 
که البرادور متوجه شــد و با حمله به این چچنى و گاز 

گرفتن، مانع تیراندازى او شد.
البرادور در یکى از پارك هاى سوچى با راهنمایى کردن 
محافظان پوتین به سوى بمبى که به یک طناب بسته 
شده بود، براى دومین بار پوتین را از مرگ نجات داد. یک 
بار هم غذایى را که پوتین باید مى خورد، بو مى کشد و 
به محافظانش مى فهماند که غذا آلوده و سمى است و 
محافظان پس از بررسى غذا، سم ُکشنده النیت را در آن 

پیدا مى کنند و آشپز را اعدام کردند.
البرادور 100 متر را در 9 ثانیه مــى َدَود و یکى از گران 
ترین سگ هاى جهان اســت. توله هاى این سگ هم 
اکنون چهار ماهه هســتند و نحوه کشــف ســم، مواد 
مخدر و مواد منفجره و شناســایى دشــمن را آموزش 

مى بینند.

چرا سگ سیاه پوتین لحظه اى از او جدا نمى شود؟

وزیر دولت اصالحات معتقد اســت روحانى در مصاحبه 
تلویزیونى اخیر صراحت بیشترى به خرج داده و سخنانش 
روى مردم اثر کرده است.احمد خرم در گفتگو با انتخاب در 
رابطه با مصاحبه تلویزیونى رئیس جمهور اظهار داشت: 
روحانى توضیحات کامل و جامعى در رابطه با مســائل 
کشور از جمله برجام داد اما موج مخالفان دولت آنقدر زیاد 
است و آنقدر ابراز قدرت و رســانه اى در اختیار دارند که 
مى توانند چندین برابر تبلیغ سوء کند.  وى با بیان اینکه 
یکى از نقاط ضعف دولت روحانى بحث 
اطالع رسانى است، گفت: متأسفانه روى 
بحث اطالع رسانى سرمایه گذارى نشده 
است، اطرافیان ایشان هم اعم از دفتر و 
وزرا به کار خود مشغولند و از نگاهى 
که صبح تا شب به مردم القا 

مى شود بر نمى آیند. 
خرم ادامه داد: مخالفان 
چون بیکارند مى توانند 
صبــح تا شــب مطلب 
بنویســند و فکر مردم 
را مخــدوش کنند. باید 
کســانى غیر از رئیس 
جمهــورى بــه صورت 
اینترتتــى و یــا تلفنى با 
مردم در ارتباط باشــند و 

مردم را روشن کرد.

به صورت اینترنتى و
 تلفنى مردم را روشن کنید

به گزارش خبرآنالین دیروز هنگام بررسی الیحه برنامه ششم توسعه، حجت االسالم والمسلمین مهدى 
افتخارى نماینده مردم فومن و شفت در مجلس دهم در تذکري نسبت به رأي ندادن همکارانش انتقاد 
کرد و در ادامه با تکیه به ماده 24 آیین نامه داخلی گفت: ما به آیین نامه سوگند خوردیم  که نسبت به حفظ 

حقوق ملت و خدمت به مردم اقدام کنیم.
وي خطاب به مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را بر عهده داشت افزود: از آن طرف شما و هیئت رئیسه 
خسته هستید و نمایندگان هم از این سو خسته هستند، به قول آن بنده خدایی که می گفت«من خسته و 

تو دیوانه، ما را که برد خانه؟» شما خسته و این ور هم خسته، حقوق ملت را چه کسی باید پیگیري کند؟
در این هنگام مســعود پزشــکیان با خنده به تذکر افتخاري پاســخ داد و گفت: نماینــدگان محترم!  

مشــارکت بیشتري داشــته باشــید.ما خســته نیســتم آقاي افتخاري! هنوز اول کار اســت و تا شب 
سرکاریم.

من خسته و تو دیوانه...!

رئیس مؤ
جمع مدی
قرآن کری
دارد که ش
می شود؛
از مالکا
از حضرت
امرمسلم
اطاعت از
(ع) مى فر
(عج) است
به گزارش
هیچ روای
مردم سر
خداوند اس
منصوب
اگر فردى
نصب نش

د و یکى از گران 
ى این سگ هم 
ــف ســم، مواد 
ــمن را آموزش 

مى توانند چندین برابر تبلیغ سوء کند.  وى با بیان اینکه 
بحث  از نقاط ضعف دولت روحانى یکى
اطالع رسانى است، گفت: متأسفانه روى

بحث اطالع رسانى سرمایه گذارى نشده 
است، اطرافیان ایشان هم اعم از دفتر و
وزرا به کار خود مشغولند و از نگاهى

که صبح تا شب به مردم القا 
مى شود بر نمى آیند. 

خرم ادامه داد: مخالفان 
چون بیکارند مى توانند 
صبــح تا شــب مطلب 
بنویســند و فکر مردم 
را مخــدوش کنند. باید

کســانى غیر از رئیس 
جمهــورى بــه صورت 
اینترتتــى و یــا تلفنى با 
مردم در ارتباط باشــند و 

مردم را روشن کرد.
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروى انتظامى گفت: 
در 9 ماه امسال حدود 50 تن انواع مخدر کشف شد و به 

صورت روزانه دو تن انواع مخدر کشف مى شود.
به گزارش ایرنا، ســردار محمد مســعود زاهدیان روز 
سه شنبه در نشســت خبرى با خبرنگاران اظهار داشت: 
چنانچه کشفیات سایر دستگاه ها اضافه شود تاکنون بالغ 
بر 550 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده و دستگاه 
هایى مثل وزارت اطالعات، گمرك و سازمان زندان ها 

نیز در این زمینه همکارى دارند.
وى افزود: از نظر تجهیزات و امکانات براى شناســایى، 
جاسازى ها و کشف مواد با محدودیت روبه رو هستیم و 

به اعتبارات کالنى نیاز است که امیدواریم در این زمینه 
توجه شود و بعد از برداشته شدن تحریم ها این تجهیزات 
در اختیار ما قرار گیرد.  ســردار زاهدیان گفت: به عنوان 
مثال در تار و پود فرش مواد هروئیــن را بافته و آن را به 
صورت نخ در آوده و یا مجسمه اى از جنس تریاك ساخته 
و به عنوان صادرات عرضه کرده اند و هیچ فردى مطلع 

نمى شود.
وى افزود: در سنوات گذشــته تولید مواد در افغانستان 
تصاعدى افزایش یافته و پیس بینى مى شــود بیش از 
هفت هزار تن را شاهد باشیم که ســونامى مواد مخدر 

است. 

رئیس کانون وکالى کشور گفت: باید بدانیم که در هر 
کشور و هر جغرافیایى معنا و مفهوم خشونت متفاوت بوده 

و براى رفع آن نیازمند راهکارى متفاوت هستیم.
بهمن کشاورز رئیس اسکودا و کانون وکالى کشور در 
همایش رفع خشونت علیه زنان، چالش ها و راهکارهاى 
آن که روز سه شنبه در دانشگاه شهید بهشتى برگزار شد، 
اظهار داشت: با کمال تأسف باید بگویم که موضوع این 
همایش در کشور کامًال واقعیت دارد در حالى که خیلى 

مایل بودیم این موضوع را انکار کنیم.
وى تصریح کرد: در قــدم اول ما با مشــکل تعریف و 
مصادیق خشونت مواجه هســتیم چرا که این تعاریف، 

برحسب محیط هاى جغرافیایى مختلف، قوانین، ساختار، 
عرف محلى در سراسر کشور بسیار متفاوت هستند.

کشاورز ادامه داد: هدف از خشونت یعنى خشونت رفتارى، 
کالمى، جسمى و... علیه زنان است که در کشورى نظیر 
ایران، مطرح بودن این مقوله بسیار جاى تأسف دارد، بنابر 
 این امیدواریم در آینده نزدیک ایــن موضوع، به تاریخ 
بپیوندد.رئیس کانون وکالى کشــور گفت: با برگزارى 
این همایش امیدواریم توجه مقامات مسئول به موضوع 
خشونت علیه زنان جلب شود تا کمتر شاهد خودسوزى ها، 
قتل هاى به ظاهر ناموســى و امثال این مسائل ناراحت 

کننده باشیم.

وجود خشونت علیه زنان 
تأسف برانگیز است

سونامى مواد مخدر
در راه است

ُممِد حیات یا ُمِخل حیات 
رئیس کمیته محیط زیست شوراى شهر تهران با بیان 
اینکه هواى این روزهاى کالنشهر تهران و حال و روز 
شهروندان با گزارش هاى روزانه سازمان هاى مختلف 
و تصمیمات دستگاه هایى که در قالب کمیته اضطرار 
آلودگى هوا گرفته مى شــود متفاوت اســت، گفت: 
حداکثر کارى که دستگاه ها براى بهبود آلودگى هوا 
انجام مى دهند این است که محدوده طرح ترافیک را 

به وسعت طرح زوج و فرد توسعه مى دهند!
محمد حقانــى تأکید کــرد: عالوه بر شــهروندان 
کالنشــهر کشــور همچون کرج، اصفهان، تبریز و 
اهواز ساکنان شــهرهاى بزرگ و متوسط در چهار 
گوشه کشور از جمله اراك، قزوین، بوشهر، سنندج، 
خرم آباد و بجنورد نیز با آلودگى شدید دست و پنجه 

نرم مى کنند.

حذف پایان نامه از دانشگاه 
دبیر شــورایعالى انقالب فرهنگى حذف پایان نامه 
از دوره کارشناســى را یکى از راهکارهاى مقابله با 
سرقت هاى علمى عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
این تصمیم در شورایعالى انقالب فرهنگى اتخاذ شده 
و پس از بررسى هاى الزم نتیجه آن اعالم خواهد شد.
دکتر مخبر دزفولى درخصوص تصمیم شــورایعالى 
انقــالب فرهنگى براى حــذف پایان نامــه از دوره 
کارشناســى گفت: یکى از آســیب هایى که در بروز 
تقلب ها، پایان نامه فروشى و سرقت هاى علمى مؤثر 
اســت، تعدد موارد اجبار در پایان نامه نویسى در دوره 
کارشناسى اســت. به همین دلیل در شوراى عالى 
انقالب فرهنگى با اکثریت آراء تصمیم گرفته شــد 

که پایان نامه نویسى از دوره کارشناسى حذف شود.
وى در ادامه تصریح کرد: بــا وزیر علوم درخصوص 
تصمیم شــورایعالى انقالب فرهنگى مبنى بر حذف 
پایان نامه نویسى از دوره کارشناسى هماهنگ خواهد 
شــد و موارد در حال بررسى اســت که نتیجه آن به 

زودى اعالم مى شود.

رفیق بازى در تلویزیون 
سحر قریشى بازیگر تلویزیون با بیان اینکه مدیریت 
تلویزیون مدتى اســت مشــکل پیدا کرده، گفت: 
تلویزیون باید خط قرمزهایى که شــخصى است و 
در دین و عرف نیامده است را کاهش دهد. تلویزیون 
تنها به برخى از بازیگران اجازه بازى در سریال هاى 
تلویزیونى را مى دهد و گاهى مى بینیم که یک بازیگر 
همزمــان در چند مجموعه بازى کرده اســت و این 

تکرارها براى بیننده جذابیتى ندارد.
او در ادامه گفت: تلویزیون باید براى بازیگران سینما از 
طریق قصه عالى و دستمزد به موقع و درست، اشتیاق 

ایجاد کند تا این بازیگران وارد تلویزیون شوند. 
این بازیگر با بیان اینکه رفیق بازى در تلویزیون وجود 
دارد، گفت: برخى عوامل پروژه هاى تلویزیونى، رفیق 

بازى مى کنند و نقش ها را به دوستان خود مى دهند.

«به اضافه مستند»  
توقیف شد

برنامه تلویزیونى «به اضافه مستند» با فشار وزیر نیرو 
به این برنامه توقیف شد.

به گزارش تسنیم، برنامه «به اضافه مستند» که قرار 
بود از سه شنبه این هفته با پخش مستند «مادرکشى» 
به کارگردانــى کمیل ســوهانى و از تولیدات مرکز 
بررسى استراتژیک ریاست جمهورى، به روى آنتن 
شــبکه مســتند برود، علیرغم توافقات قبلى بر سر 
پخش این مســتند با مرکز بررسى هاى استراتژیک 
به دلیل فشــار وزیر نیرو به این مرکز، با وجود ضبط 
برنامه با حضور کار شناسان موافق و مخالف موضع 
مستند در این حوزه لغو شد.بر اساس این گزاش پس از 
اعالم خبر پخش و بررسى مستند «مادرکشى» که به 
بررسى بحران آب و تأثیر سدسازى بى رویه بر ایجاد 
این بحران در طول تمــام دولت هاى پس از انقالب 
مى پردازد، فشارهاى زیادى از طرف دولت به سازمان 
صدا و سیما وارد شد تا از پخش این مستند جنجالى 
جلوگیرى به عمل آید. اما نهایتاً  با توجه به بى فایده 
بودن این فشار ها، مالک فیلم پخش مستند را مشروط 
به رضایت وزارت نیرو دانســت که از چندى قبل به 

دنبال جلوگیرى از پخش مستند «مادرکشى» بود.

چرك نویس

مادر 60 ساله با اراده اى قوى با حضور در دانشگاه اراك 
در مقطع کارشناسى ارشــد، پاى درس فرزند استادش 
نشست. مرضیه چشمه قصابانى پس از چند سال دورى 
از تحصیل دوباره به ســراغ علم  آموزى رفت و حاال در 
مقطع کارشناسى ارشد در رشته تاریخ در دانشگاه اراك 

دانشجوى پسر خود است.
این دانشجوى مادر گفت: تا کالس ششم تحصیل کرده 
بودم و بعد از آن از تحصیل بازماندم و مجدداً در ســال 
79 شروع به ادامه تحصیل کردم و در سال 85 موفق به 
قبولى در رشته علوم سیاسى در مقطع کارشناسى شدم.

وى افزود: هم اکنون با تشــویق فرزندانم و همسرم در 
رشته کارشناسى ارشد تاریخ در دانشگاه اراك مشغول 

به تحصیل هستم.
چشــمه قصابانى اضافه کرد: عالقه من به علم آموزى 
باعث شد تا دوباره به سراغ مطالعه بروم و قصد دارم که 

تا مقطع دکترا نیز تحصیالتم را ادامه دهم.
وى گفت: بسیار خوشحال هستم که سرکالس درس 

پسرم مى نشینم و این باعث افتخار من است.
حاجى بابایى، پســر چشــمه قصابانى و استاد دانشگاه 
مادرش نیز گفت: مادرم عالقه زیادى به تحصیل دارد و 

این امر باعث شده است تا در دانشگاه بسیار موفق باشد.
وى افزود: در نمــره دادن و رفتار با مــادرم هیچ گونه 
تفاوتى با دانشــجویان دیگر قائل نمى شوم و با عدالت 

رفتار مى کنم.
وى گفت: به همت مادرم و تمام کسانى که در سنین باال 

به تحصیل مشغول هستند نمره 20 مى دهم.

رئیس انجمن ایدز ایران گفت: مطرح شــدن طرح عقیم 
سازى زنان روسپى ناشى از بى اطالعى برخى مسئوالن 
و سکوت کارشناسان و افراد مطلع است و موجب پنهان تر 

شدن روسپى گرى مى شود.
حمیدرضا شاعرى در گفتگو با ایرنا افزود: مطرح شدن طرح 
عقیم سازى زنان روســپى با هدف جلوگیرى از تولد افراد 
مبتال به ویروس ایدز و کاهش آســیب دیدگان اجتماعى 
که از سوى کارگروه آسیب هاى اجتماعى استاندارى تهران 
مطرح شده است، نشان دهنده بى اطالعى برخى مسئوالن 
و بى توجهى به ســال ها تجربه براى کنترل آسیب هاى 

اجتماعى در کشور است.
وى گفت: بیان چنین طرحى حتى اگر بعداً تکذیب شــده 
باشد، نشان دهنده این است که هنوز تفکر قلع و قمع کردن 
آسیب دیدگان اجتماعى، پاك کردن صورت مسئله و توجه 
به معلول به جاى توجه به علت بیمارى ها و آسیب ها هنوز 

در بین برخى مسئوالن رواج دارد.
رئیس انجمن ایدز ایران اضافه کــرد: همزمان با مطرح 
شدن این طرح عجیب و غریب شاهد سکوت کارشناسان و 
افراد مطلع و صاحبنظر در حوزه مبارزه با ایدز و آسیب هاى 

اجتماعى هم هستیم که نشان دهنده نوعى فضاى امنیتى 
است که باعث مى شود افراد آگاه و مطلع از بیان نظرات خود 

خوددارى کنند.
رئیس انجمن ایدز گفت: چنین رویکردهاى احساســى و 
غیر عقالنى که از سوى برخى مسئوالن مطرح مى شود، 
اوضاع را بدتر مى کند، چنانکه در مــورد گورخواب ها نیز 
شــاهد بودیم که به صورت ناگهانى این مســئله قدیمى 
به صورت احساســى و بــا نــگاه امنیتــى بزرگنمایى

 شد.
وى افزود: تعجب من از این است که مگر در کشور قحط 
الرجال است که افرادى که اطالعات اندکى از آسیب هاى 
اجتماعى و بیمارى هاى ناشــى از آن دارند باید در چنین 
مواردى اظهار نظر کنند یا تصمیم بگیرند.شاعرى گفت: 
مسئله روسپى گرى یک مسئله قدیمى و تاریخى است و 
اگر قرار بود با چنین طرح هایى حل شود، خیلى وقت پیش 
حل شده بود، ضمن اینکه عقیم ســازى زنان روسپى نیز 
نوعى تبعیض جنسى است زیرا براى بارورى هر دو جنس 
مرد و زن دخیل هستند و چرا باید فقط زنان روسپى مد نظر 

قرار گیرند.

ســخنگوى ســازمان انتقال خون ایران گفت: بیشتر 
اهداکنندگان خون داراى گروه خونى  +Oهستند.

بشــیر حاجى بیگى با ذکر این نکته که از ابتداى سال 
جارى از یک میلیون و 990 هزار و 193 داوطلب اهداى 
خون که به مراکز انتقال خون مراجعــه کرده اند، یک 
میلیون و 597 هزار و 896 نفر موفق به اهداى خون شده 
اند گفت: از این میــزان 311 هزار و 418 نفر اهداکننده 

بار اول بوده اند.
به گفته وى، از مجموع 90 درصد دارندگان گروه خونى 
مثبت که در 9 ماه ابتداى ســال جارى تا پایان دى ماه 
خون اهدا کــرده اند، 34 درصــد از اهداکنندگان گروه 
 B+ ،با 27 در صد A+  بوده اند و گروه خــون O+ خون
با 22 درصد و +AB با 7 درصــد از دیگر اهداکنندگان 

گروه هاى مثبت خون بوده اند.

حاجى بیگى با عنوان اینکه 90 درصد از مردم کشــور 
داراى گروه خون مثبت و تنهــا 10 درصد داراى گروه 
خون منفى هســتند، افزود: از 10 درصد اهداکنندگان 
گروه منفــى خون که در 9 مــاه منتهى بــه پایان آذر 
ماه 1395 خــون اهداکرده اند، 4 درصــد داراى گروه 
خونى -O، 3 درصد  -A، 2 درصد -Bو تنها یک درصد 

گروه خون -AB بوده اند.
مدیرکل روابط عمومى ســازمان انتقال خون ایران با 
اعالم این نکته که مشــارکت بانــوان در اهداى خون 
همچنان اندك است، گفت: متوســط شاخص اهداى 

خون بانوان در کشور 4/4 درصد است.
وى افزود: استان هاى لرســتان با 9 درصد، مرکزى با 
8 درصد و سیستان و بلوچســتان با 7 درصد، باالترین 
شاخص اهداى خون بانوان را در مدت یاد شده داشته اند.

تعدادى از مشموالن ســربازى به دلیل بى اطالعى از 
قوانین و مقررات وارد غیبت ســربازى شــده و به دلیل 
همین غیبت امکان بهره مندى از یکســرى خدمات را 
از دست مى دهند، شاید براى بسیارى از مشموالن این 
سئوال ایجاد شده باشــد که غیبت از سربازى شامل چه 

مواردى مى شود؟
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون تمامى افراد ذکور داراى 
تابعیت دولت جمهورى اســالمى ایران که به سن 18 
سالگى مى رسند در مشمول قانون خدمت وظیفه عمومى 
قرار دارند و باید وضعیت خدمت وظیفه عمومى خود را 
مشــخص کنند، این افراد چنانچه خود را در مهلت هاى 
تعیین شده از سوى سازمان براى تعیین تکلیف سربازى 
معرفى نکنند وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب 

با آنان برخورد مى شود.
بر اســاس قانون وظیفــه عمومى مشــموالنى که در 
مهلت هاى تعیین شــده از سوى ســازمان خود را براى 
رســیدگى یا اعزام به خدمت معرفى نکرده باشند، سرباز 
غایب محســوب مى شــوند، همچنین دانش آموزان، 
دانشجویان و طالب داخل و خارج از کشور که حداکثر 
پس از یکسال از تاریخ ترك، انصراف، اخراج یا فراغت از 
تحصیل خود را معرفى نکرده باشند نیز غایب محسوب 

مى شوند.
افرادى که قبل از سن مشمولیت ترك تحصیل، انصراف 
از تحصیل، اخراج  یا فارغ التحصیل شــده و حداکثر تا 
شش ماه پس از ورود به 18 ســال تمام خود را معرفى 
نکرده باشند و همچنین مشــموالنى که در تاریخ هاى 
تعیین شده براى اعزام به خدمت حضور نیابند، مشمول 

غایبند.
آن دسته از مشموالنى که داراى برگ معافیت موقت بوده 
و ظرف مدت یک ماه پس از اتمام معافیت موقت براى 
ادامه روند رســیدگى خود را به وظیفه عمومى رسیدگى 
کننده معرفى نکنند،  متعهدین خدمت در دستگاه هاى 
غیرنظامى مشــمول قانون و همچنین کارکنان پایور و 

پیمانى نیروهاى مسلح موضوع مواد 13، 14و15 قانون 
که حداکثر تا شش ماه پس از رهایى از خدمت خود را براى 
رسیدگى معرفى نکرده باشند و اتباع خارجى که پس از 
تحصیل تابعیت ایرانى، حداکثر تا شش ماه از تاریخ اخذ 
تابعیت خود را معرفى نکرده باشند نیز در گروه مشموالن 

غایب قرار مى گیرند.
مشموالنى که فاقد شناســنامه بوده و حداکثر تا شش 
ماه پس از صدور شناسنامه خود را معرفى نکرده باشند، 

مشموالنى که بدون غیبت اولیه محکوم به زندان شده و 
حداکثر تا شش ماه پس از آزادى از زندان خود را معرفى 
نکرده باشند و مشموالنى که در مقاطع مختلف تحصیلى 
بیش از ســقف مجاز ادامه تحصیل داده باشند نیز جزو 

مشموالن غایب به حساب مى آیند. 
مشموالنى که به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل داده و 
تحصیل آنان تا بعد از موعد قانونى اعزام ادامه داشته باشد 
و همچنین مشموالن دیپلم و پیش دانشگاهى حضورى 

در صورتى که در مهلت هاى قانونى (که بر اساس تاریخ 
تولد و زمان اخذ مدرك تحصیلى آنان تعیین شده است)، 
مدارك خود را براى معرفى ارسال نکرده باشند نیز غایبند.

بر اساس قانون مشموالنى که در مهلت قانونى درخواست 
معافیت پزشــکى یا کفالت داده و در مراحل رســیدگى 
پزشکى و کفالت قرار گرفته  اما از روى عمد و یا به دلیل 
قصور در پیگیرى پرونده و عدم حضور در جلسات شوراى 
پزشــکى و هیئت کفالت، باعث طوالنى شدن مراحل 

رسیدگى شده اند، چنانچه رأى شوراى پزشکى یا هیئت 
رسیدگى کفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود ، در این 
صورت در حکم مشموالن غایب بوده و براى آنها برگ 

اعزام با غیبت صادر خواهد شد.

مراقب باشید بى اطالعى از قوانین، کار دستتان ندهد

شاید شما هم مشمول غایب محسوب مى شوید!

طرح موضوع  عقیم سازى 
ناشى از بى اطالعى است

مادرى دانشجوى پسرش شد!

گروه خونى 90 درصد ایرانى ها مثبت است

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: تا دو هفته آینده 
باران چشمگیرى در کشور نداریم.

حسین نقشــینه اظهار داشــت: روز دوشنبه شاهد 
بارش هاى پراکنده در اســتان هاى کرمانشــاه، 
همدان، مرکزى،کهگیلویه،چهارمحال و بختیارى، 
اصفهان، بخش هایى از خوزستان، همدان، مرکزى و 
کردستان بودیم. در ساعات عصرگاهى این بارش ها 
در استان خراسان رضوى نیز آغاز شد. وى ادامه داد: 
بارش در روز سه شنبه به صورت پراکنده در خراسان 

رضوى ادامه داشت.
کارشناس سازمان هواشناسى با بیان اینکه وزش باد، 
آالینده هاى شهرهاى صنعتى را کاهش داد، تأکید 
کرد: وزش باد در روزهاى آینده ادامه داشته و در دو 
روز پایانى هفته در شهرهاى شمالى شاهد وزش باد 
گرم خواهیم بود. البته در این مناطق ممکن است به 

صورت پراکنده باران ببارد. 
نقشــینه با بیان اینکه تــا دو هفته آینــده بارش 
چشمگیرى در کشور نداریم،گفت: از روز شنبه هفته 
آینده به مدت ده روز بارش چشــمگیرى در کشور 
نداریم و به نظر مى رسد در صورت عدم تغییر الگو به 
جز چند بارش پراکنده در برخى شهرها، در این مدت 

باران نخواهیم داشت.
وى از سرد شدن هوا خبر داد و گفت: در دو روز آخر 
هفته  دماى هوا کاهش یافته و پنج شنبه روز سردى 

را تجربه مى کنیم.

تا دو هفته دیگر از
باران خبرى نیست

تغییر الگوى مصرف به سوى مارى جووانا وگل

,,

بر اساس قانون 
وظیفه عمومى 
مشموالنى که در 
مهلت هاى تعیین 
شده از سوى 
سازمان خود را 
براى رسیدگى یا 
اعزام به خدمت 
معرفى نکرده 
باشند، سرباز غایب 
محسوب مى شوند

سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعالم خبر 
افزایش 10 درصدى مرگ و میر ناشى از مواد مخدر در 
هشت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
تأکید کرد: آمار چندان افزایش نیافته است اما موضوع 
نگران کننده آن است که مسمومیت حاد از طرقى چون 
تزریق، مصرف بیش از حد مواد، حمل مواد در شــکم و 

پاره شدن آن افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، پرویز افشار  گفت: بر اساس آمار هشت 
ماهه امسال هزار و605 نفر بر اثر مواد مخدر جان خود 
را از دست داده اند که 153 نفر زن و مابقى مرد بوده اند. 
وى درخصوص شنیده هایى مبنى بر کشت خشخاش در 
کشور گفت: رسمى کردن کشت خشخاش در کشور ما 
موضوعیت ندارد. در پاسخ به پرسشى درباره اظهارات 
متناقض پیرامون راه اندازى مراکز درمان و کمپ هاى 

ترك اعتیاد دانش آموزى و تصمیم ستاد براى شناسایى 
و درمان جمعیت معتاد دانش آمــوزى گفت: برنامه یا 
مرکز خاصى براى دانش آموزان چه به صورت بسترى 
و چه ســرپایى نداریم. آمار دانش آموزان معتاد بســیار 
حداقلى است و سازوکار درنظرگرفته شده از سوى ما و 
وزارت آموزش و پرورش غربالگرى و مدیریت موردى 
و مشاوره براى دانش آموزان پرخطر است که شناسایى 

مى شوند.
وى ادامه داد: آمارهاى حاکــى از تغییر الگوى مصرف 
است و با کاهش تولید شیشه در کشور و افزایش قیمت 
این ماده شاهد تغییر الگوى مصرف در کشور هستیم و 
الگوى مصرف به سمت و سوى مصرف مارى جووانا و 
گل تغییر مســیر داده که البته به سمت مواد کم خطرتر 

بوده است.

سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد
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«سه شب با مادوکس» 
به روى صحنه مى رود

نمایش «سه شب با مادوکس» با طراحى و کارگردانى 
«رهـام بحیرایـى» در تاالر هنـر اصفهـان از 15 دى 

(امروز) تا 30 دى ماه به روى صحنه مى رود.
نمایـش «سـه شـب بـا مادوکـس» نوشـته «ماتئى 
ویسـنى» به ترجمه «تینـوش نظم جو» بـا طراحى و 
کارگردانى رهام بحیرایى و کارى از گروه تئاتر «دیگر» 

در تاالر هنر اصفهان به روى صحنه مى رود. 
رهام بحیرایى کارگردان این نمایش گفت: این نمایش 
تنهایى انسان معاصر را در مواجهه با خودش به تصویر 
مى کشـد و به نوعى شـرح حال انسـان امروز در تمام 

جوامع و کشورهاست.
عالقه مندان مى توانند براى دیدن این نمایش هر شب 

از ساعت 18 به تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.

فرصت 3 ماهه براى 
احداث پایانه در چادگان 

سرپرست فرماندارى چادگان از فرصت سه ماهه براى 
احداث پایانه در این شهرستان خبر داد تا بعد از 35 سال 

سیستم حمل و نقل در چادگان سامان پیدا کند.
مهدى اسدپور اظهار داشـت: در حالى که هزار و 800 
متر مربع زمین از شهردارى به متقاضى احداث پایانه 
مسافربرى در چادگان واگذار مى شود متقاضى فقط سه 
ماه فرصت دارد و در غیر اینصورت تسهیالت در اختیار 

متقاضى دیگرى قرار خواهد گرفت.
وى با بیان اینکه مشـکل حمـل و نقل مسـافران در 
چادگان 35 سـال اسـت که از معضالت شهرستان و 
مردم است، افزود: شهرچادگان پایانه ندارد و مهمترین 

اولویت شهرستان هم اکنون پایانه مسافربرى است.

آغاز به کار  مسابقات ورزشى 
کارکنان فنى و حرفه اى کشور

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
پنجمین دوره از مسابقات ورزشى در سطح منطقه اى 
کارکنان سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور با هدف 
افزایش روحیه نشاط و شـادابى و توجه به ابعاد روحى 

روانى کارکنان در اصفهان آغاز به کار کرد.
ابوطالـب جاللى اظهـار داشـت: این برنامـه با هدف 
افزایش روحیه نشاط و شادابى و توجه به ابعاد روحى-

روانى کارکنان در حال برگزارى است.

اشتغال 3800 مددجوى 
بهزیستى در استان  

معاون مشـارکت هاى مردمـى اداره کل بهزیسـتى 
اسـتان اصفهان از ایجاد و ثبت سـه هـزار و 832 نفر 
اشـتغال جدید براى مددجویان زیرپوشش بهزیستى 

استان در 9 ماه امسال خبر داد.
على اصغر شـاهزیدى، آمـار مددجویان پشـت نوبت 

اشتغال را حدود 13 هزار و 500 نفر برشمرد.
وى اظهار داشت: بر اسـاس مصوبه  کارگروه اشتغال، 
سـهم اشـتغال مددجویان بهزیستى اسـتان در سال 

گذشته چهار هزار و 133 نفر ثبت شده است.
معاون مشـارکت هاى مردمـى اداره کل بهزیسـتى 
استان اصفهان افزود: سـال گذشـته آمار اشتغالزایى 
معلوالن در اسـتان بیش از سـهمیه اختصاصـى و تا 

چهارهزار و 141 نفر صورت گرفت.
وى خاطرنشـان کرد: تسهیالت اشـتغال مددجویان 
بهزیستى استان اصفهان در سـال گذشته 20 میلیارد 

تومان برآورد شده است.

دریافت خدمات 
در قبال تفکیک ملک در کاشان 

مدیر امالك شهردارى کاشان گفت: مراجعه  کنندگان 
به شهردارى در قبال تفکیک ملک و پرداخت عوارض 

مربوطه خدمات دریافت مى کنند.
عباس قدیرى اظهار داشت: تفکیک ملک در شهردارى 
پس از طى مراحل فنى و شهرسازى با مذاکره با مالک 
و سـپس انجام توافق صورت مى پذیرد ودر راسـتاى 
قوانین مربوطه توافقات به شوراى اسالمى شهر ارسال 
و پس از تصویب باید به تأیید کمیسیون انطباق برسد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: پلیس راه استان 
اصفهان در اتاق فکر خود، نرم افزارى را به نام «همپا» 
تهیه کرده که این برنامه بر روى گوشــى هاى موبایل 

هوشمند و با سیستم عامل اندروید نصب خواهد شد.
حسین پورقیصرى افزود: با وجود اصالح برخى از نقاط 
حادثه خیز در جاده هاى استان اصفهان، هنوز 109 نقطه 
حادثه خیز در جاده هاى این استان وجود دارد، اداره راه 
و شهرســازى در نظر دارد تا بر روى این نقاط اصالح 

هندسى انجام دهد.
وى تصریح کــرد: 109 نقطــه حادثه خیــزى که در 
جاده هاى اســتان اصفهان شناســایى شــده، نیاز به 

بودجه هاى ســنگین، تملک و یا برخى از آنها با موانعى 
مانند کوه برخورد مى کنند که اصــالح این نقاط مدت 

زمانى طول مى کشد.
پورقیصرى بیان داشت: شهروندان مى توانند نرم افزار 
«همپا» را به روى گوشــى هاى هوشــمند خود نصب 
کرده و زمانى که در فاصله هزار مترى نقاط حادثه خیز در 
جاده ها برسند، این نرم افزار به راننده تذکر مى دهد که 
راننده در نزدیک نقطه حادثه خیز است و باید با احتیاط 

رانندگى کند.
وى گفت نرم افزار «همپا» به زودى در اپلیکیشن کافه 

بازار منتشر خواهد شد. 

کارشــناس دانه هاى روغنى ســازمان جهادکشاورزى 
استان اصفهان از افزایش سه برابر کشت کلزا در استان 
خبر داد و گفت: سطح زیر کشت این محصول به بیش از 

هزار و 200 هکتار در سطح استان رسیده است.
کیوان بنى اسدى با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزى 
در راستاى حمایت از کشت هاى پربازده و مطلوب، توجه 
ویژه اى به برخى کشــت ها همچون کلــزا دارد، اظهار 
داشت: در این راستا در ســال زراعى جارى برنامه هاى 
ابالغى به اســتان اصفهان از نظر سطح کشت به طور 

کامل محقق شد.
وى تأکید کرد: کلزا به عنوان یکــى از دانه هاى روغنى 

به دالیلى همچون دارا بــودن درصد باالى روغن دانه، 
کیفیت باالى اســیدهاى چرب و نقش مؤثــر و مفید 
در تناوب کشــت با غــالت و افزایش راندمــان تولید 
محصوالتى همچون گندم و جو مورد توجه وزارت جهاد 

کشاورزى به منظور توسعه کشت قرار گرفته است.
به گفته وى، اقدامات انجام شده براى توسعه کشت این 
محصول شامل اعطاى تسهیالت سرمایه در گردش به 
کلزا کاران، تأمین بذور گواهى شده پر محصول خارجى 
به صورت یارانــه اى، برنامه ریزى جهت خرید تضمینى 
کلزا، از جمله اقدامات شکل گرفته در سطح ملى و استانى 

جهت حمایت از کشت کلزاست.

«همپا» به کمک 
رانندگان اصفهانى مى آید

افزایش 3 برابرى کشت کلزا 
در استان 

رئیـس دفتر تحقیقـات کاربـردى فرماندهـى انتظامى 
اسـتان اصفهان از راه اندازى تنها مرکـز مطالعاتى ویژه 
امنیت و گردشگرى کشور در این دفتر خبر داد و گفت: 
این مرکز آماده ارائه خدمات به محققان سراسـر کشور 

در این حوزه مطالعاتى است.
سرهنگ علیرضا سعیدى اظهار داشـت: از حدود هفت 
سـال پیش کـه دفتـر تحقیقـات کاربـردى فرماندهى 
انتظامى استان ها راه اندازى شد به هرکدام از این دفاتر 
یک موضـوع مطالعاتى ویژه محـول گردید تـا بتوانند 

عالوه بـر تأمین نیاز پلیس اسـتان خـود در آن حوزه به 
یک مرجع و منبع علمى براى محققان و پژوهشـگران 
تبدیـل شـوند و درزمینه تولیـد علم و دانـش قدم هاى 

مؤثرى را بردارند.
وى تصریـح کـرد: مرکـز مطالعاتـى ویـژه امنیـت و 
گردشـگرى پلیـس اصفهـان آمادگـى دارد تا بـه تمام 
محققان و پژوهشـگران و دانشـجویان سراسـر کشور 
کـه قصـد مطالعـه و تحقیـق در ایـن حـوزه را دارنـد 
خدمت رسـانى کرده و همکارى الزم را با آنان به عمل 

آورد.
سـرهنگ سـعیدى گمـاردن پلیـس زن در «پلیـس 
گردشگرى» به منظور ارائه خدمات بهتر به گردشگران 
زن خارجـى را یکى از موضوعـات تحقیقاتى این مرکز 
عنوان کـرد و ادامـه داد: نتیجه ایـن تحقیـق منجر به 
اسـتقرار یک کارشـناس انتظامى خانم مسـلط به زبان 
خارجه در کیوسـک پلیس گردشـگرى واقع در میدان 
امام (ره) شـد که در حـال حاضر این کارشـناس پلیس 
به مسائل و مشـکالت زنان گردشگر خارجى رسیدگى 
مى کند که این موضوع با استقبال خوب گردشگران زن 

مواجه شده است.

این روزها انتشار خبرى مبنى بر عدم برگزارى نمایشگاه 
کتاب در اصفهان، موجب ابراز تعجب از تصمیم تازه اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمى شده است.
به گزارش ایمنا در این خبر آمده که شـهر کاشان امسال 
میزبان برگزارى این جشنواره است. باتوجه به اینکه شهر 
اصفهان سال هاسـت میزبانى این جشـنواره را بر عهده 
داشته و به مرور زمان موجب جلب توجه ناشران مختلف 
در استان و کشور شده، انتقال این جشنواره به شهرى به 
غیر از اصفهان تبعاتى در پى خواهد داشت که به بخشى از 
آنها در گفتگو با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 

اصفهان پرداخته شده است.
حجت االسـالم والمسـلمین حبیب رضـا ارزانـى درباره 
علت برگزارى نمایشگاه کتاب استانى در بهمن ماه سال 
جارى در شهرستان کاشان گفت: نکته اول این است که 
نمایشگاه به کاشان واگذار نشـده، بلکه کاشان متقاضى 
برگـزارى آن بود و ما هـم موافقت کردیم که نمایشـگاه 

کتاب در آنجا هم برگزار شود.
وى دربـاره برگـزارى نمایشـگاه کتـاب در سـایر 
شهرستان ها گفت: اگر هر شهرى در استان اصفهان چنین 
تقاضایى بکند قطعاً این تقاضا بررسى مى شود. درواقع ما 
داریم تالش مى کنیم که از ظرفیت هاى وزارتخانه، هم 
براى شهر اصفهان و هم براى سایر شهرستان هاى استان 

استفاده کنیم.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى ادامه داد: استان اصفهان 
که فقط شهر اصفهان نیست، بخشى از ظرفیت ها در شهر 
اصفهان است شهرستان هاى استان براى ما عزیز هستند 
و ظرفیت هاى بسیار خوبى هم دارند که ما گاهى اوقات از 
این ظرفیت ها غفلت کردیم و به دنبال آن هستیم که اینها 
را احیا کنیم. بحث برگزارى نمایشگاه کتاب در نجف آباد 
هم اخیراً مطرح شده و تالش داریم براى سال آینده انجام 
شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خاطرنشان 

ساخت: ممکن اسـت در اصفهان میزان فروش کتاب در 
نمایشـگاه حدود دو میلیارد تومان باشـد و در شهرستانى 
دیگر صدمیلیون تومان. اما همان صدمیلیون هم ارزشمند 
است. ما باید به این سمت برویم که تسهیالت را از مرکز 
خارج کنیم و به شهرسـتان ها ببریم که این موضوع، هم 
شعار ما بوده و هم داریم به آن عمل مى کنیم ولى موضوع 
این است که ما ظرفیتى را از استان حذف نکردیم بلکه به 

آن افزوده ایم.
وى دربـاره ادامـه برگـزارى نمایشـگاه کتـاب در شـهر 
اصفهان اظهارداشت: بعد از انتخاب کاشان براى برگزارى 
نمایشگاه کتاب، عده اى از ناشران هم آمدند و گفتند که ما 
مى خواهیم نمایشگاه در اصفهان برگزار شود و چرا آن را 
به کاشان منتقل کردید؟ ما هم گفتیم کاشان متقاضى بود 
و ما هم موافقت کردیم. همان ظرفیتى که وزارتخانه در 
سال هاى قبل ارائه مى کرد موجود است و شما اگر تمایل 
دارید نمایشگاه در اصفهان هم برگزار مى شود، که در این 
صورت نمایشگاه هاى اصفهان و کاشـان در زمان هاى 

متفاوتى برگزار مى شود. 
وى با اشـاره به اصل 44 قانون اساسى مبنى بر واگذارى 
تمام فعالیت ها گفت: ما اعتبارى براى برگزارى نمایشگاه 
نداریم بلکه اعتبار براى مؤسسـات داریـم. این اعتبار که 
از تهران مى آید کم یـا زیاد هرچقدر هسـت همین را به 

مؤسسات داده ایم تا آن مؤسسات، برگزارکننده باشند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمى اسـتان درباره حضور 
ناشـران بزرگ در نمایشـگاه گفـت: ناشـران بزرگى که 
در نمایشـگاه کاشـان حضور مى یابند قطعاً در نمایشگاه 
اصفهان هم شـرکت خواهند کرد، چون ناشر مى خواهد 
کتابش فروش برود و طبیعتاً اگـر بداند جایى بازار فروش 
کتاب هست شرکت مى کند. اصفهان هم در طرح عیدانه، 
تابستانه و پاییزه بعد از تهران با اندکى فاصله رتبه دوم را به 
دست آورد و ناشران مى دانند که در اصفهان بازار فروش 

خوبى دارند، مردِم فرهنگى و کتاب دوستى دارند و سرانه 
مطالعه اصفهان هرچند که نسبت به دنیا خوب نیست اما 

نسبت به کل کشور خوب است.
حجت االسـالم والمسـلمین ارزانى با اشـاره به موضوع 
تسـهیالت و اعتبـارات نمایشـگاه، گفت: در سـال قبل 
وزارتخانـه 10 درصـد تخفیف ارائـه مـى داد، 10 درصد 
تخفیف هم ازسوى اداره ارشاد ارائه مى شد، ضمن اینکه 
بحث نیروهاى اجرایى مطرح بود که حداقل از یک ماه قبل 
از نمایشگاه فعال مى شـدند، بحث هزینه و تأمین مکان 
نمایشـگاه بر عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
بود و فقط غرفه بندى ازسوى تهران انجام مى شد، یعنى 
تقریبًا همه کارها را خود ما انجام مى دادیم، ضمن اینکه 
ناشر هم 10 درصد تخفیف ارائه مى داد. اما امسال تصمیم 
برآن شده براى اینکه بتوانیم از ظرفیت هاى دیگر استان 
و شهرستان اسـتفاده کنیم، سـهم 10 درصدى تخفیف 
وزارتخانه را خودمان تقبل کنیـم، 20 درصد دیگر را هم 
همچون سـال هاى قبل که ارگانى همچون شـهردارى 
ورود مى یافـت و با راه اندازى یک غرفـه موجب پربار تر 
شدن نمایشگاه هم مى شـد، بر عهده چنین ارگان هایى 

بگذاریم.
وى تأکید کرد: ما شعارمان در سال اقتصاد مقاومتى، اقدام 
و عمل این است که در هیچ فعالیتى متصدى نباشیم و فقط 
متولى باشـیم، یعنى متولیگرى فرهنگ به عهده وزارت 
فرهنگ و اداره کل ارشاد است اما تصدیگرى کار ما نیست 
وتالش مى کنیم که تا نیمه اول سال آینده، تصدیگرى در 

ارشاد را به صفر برسانیم. 
گفتنى اسـت نمایشـگاه اسـتانى کتاب اسـتان اصفهان 
از 13 تا 18 بهمن ماه در شـهر کاشـان برگزار مى شـود و 
ثبت نام از ناشـران براى حضور در نمایشـگاه هاى کتاب 
استانى در بهمن ماه، از سه شنبه 7 دى ماه از سوى مؤسسه 

نمایشگاه هاى فرهنگى ایران آغاز شده است.

نمایشگاه کتاب از اصفهان رفته است؟! 
مدیرکل ارشاد پاسخ مى دهد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان گفت: 
پس از 20 سال و با پیگیرى هاى اداره اوقاف و امور خیریه 

گلپایگان موقوفه محمد حسین پهلوانى احیا شد.
به گزارش روابـط عمومى اداره کل اوقـاف و امور خیریه 
اسـتان اصفهـان، حجت االسـالم و المسـلمین مهدى 
طاهرى اظهار داشت: در جهت اجراى امینانه نیات واقفین 
نیک اندیش و با هدف حراست و صیانت از حقوق واقفین 

نیک اندیش موقوفه محمد حسین پهلوانى احیا شد.
وى افـزود: ایـن موقوفـه کـه تحـت تصـرف بـود بـا 
پیگیرى هاى به عمـل آمده توسـط اداره اوقـاف و امور 
خیریه شهرسـتان احیا و به حالت وقفیت خود بازگردانده 

شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان ادامه 
داد: این اتفاق پس از 20 سـال پیگیرى به نتیجه رسید و 
با بسته شـدن قرارداد با متصرف این موقوفه هم موقوفه 
احیا شد و هم زمینه براى اجراى امینانه نیات واقف نیک 

اندیش آن محیا شد.
حجت االسالم و المسـلمین طاهرى گفت: این موقوفه 
3000 متر مربع مساحت دارد و ارزش آن نیز 300 میلیون 
ریال مى باشد که براسـاس وقفنامه عواید حاصل از این 
موقوفـه در جهت روضه خوانى حضرت امام حسـین(ع) 

هزینه مى شود.

گرگى که ماه گذشته توسط یک فعال حیات وحش 
از چاه فاضالب یک کارگاه دباغى در منطقه پادناى 
سـمیرم نجات یافته و توسـط اداره حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان به باغ وحش صفه منتقل شده 
بود پس  از گذراندن دوره درمان در این باغ وحش، در 

زیستگاه خود رهاسازى شد.
این گـرگ که به گفته مسـئول باغ وحـش صفه به 
دلیل باقى ماندن در چاه فاضالب به عفونت شـدید 
ریه دچار شده بود پس از بهبود به همراه دو شغال که 
از زمان تولد در باغ وحش صفه نگهدارى شده بودند 
با هماهنگى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان رهاسازى شدند.

پیشنهاد کمیته 5 نفره به تهران رسید

زاینده رود 28 دى جارى مى شود؟

گرگ سمیرم 
به زیستگاه خود بازگشت

راه اندازى مرکز مطالعاتى ویژه امنیت و گردشگرى احیاى موقوفه اى در گلپایگان پس از گذشت 20 سال
در پلیس اصفهان  

یک روز بعد از آنکه مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سد زاینده رود در شرایط 
قرمز منابع آبى قرار دارد، مدیر صنف کشـاورزان اسـتان اصفهان اعالم کـرد 28 دى ماه براى 
رهاسـازى آب زاینده رود به منظور انجام کشـت پاییزه دوم به شـوراى هماهنگـى زاینده رود 

پیشنهاد داده است.
 این موضوع را اسفندیار امینى مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان در گفتگو با ایرنا اعالم کرد 
و افزود: مقرر شد 58 متر مکعب آب در ثانیه براى کشاورزان شرق اصفهان به مدت 20 تا 22 روز 

رهاسازى شود و کشاورزان بتوانند در این مدت کشت خود را انجام دهند.
کمیته پنج نفره تصمیم گیر براى استفاده از آب زاینده رود براى آب بران متشکل از مدیر عامل 
آب منطقه اى اسـتان، نماینده اسـتاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشـاورزان و نماینده جهاد 
کشاورزى استان اصفهان است. شوراى هماهنگى زاینده رود نیز که به ریاست وزیر نیرو برگزار 
مى شود، متشکل از استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیارى، نماینده وزارت کشور، نماینده 

جهاد کشاورزى و نماینده سازمان محیط زیست است. 
چنانکه امینى مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان خبر داده اسـت کمیته پنج نفره، اوایل ماه 
جارى تشکیل جلسه داد و پس از بررسى کارشناسى وضعیت ذخیره سد زاینده رود، 28 دى را به 

عنوان زمان رهاسازى آب زاینده رود براى انجام کشت پاییزه دوم انتخاب کرد.
در همین حال خبرگزارى ایمنا نوشت که محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران هشدار داده سـد زاینده رود در سـال جارى 225 میلیون مترمکعب ذخیره آبى دارد در 
حالى که در سـال گذشـته 240 میلیون مترمکعب ذخیره آبى داشته است. اما اسـفندیار امینى 
معتقد است بارندگى هاى خوبى در روزهاى اخیر انجام شده و نگرانى هایى که پیش از این براى 

رهاسازى کشت پاییزه دوم به وجود آورده بود را کاهش داده است. 
امینى همچنین با اشـاره به اینکـه اقدام هاى خوبـى براى سـاماندهى زاینده رود انجام شـده 
اسـت، گفت: اتفاق هاى زیاد و بى توجهى به این اتفاق ها در دهه هاى گذشـته، موجب شد تا 

زاینده رود، رو به خشکى رود. 
 وى بارگذارى هـاى بیش از حد، برداشـت هـاى غیرمجاز و غیـر قانونى و احـداث ابنیه هاى 
غیراصولى و غیر کارشناسـى در حریم رودخانه و اجراى طرح هاى آبخیزدارى در سرشاخه ها 
و نقاط باالدست زاینده رود در استان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى را از جمله عوامل 
مؤثر بر خشـکى زاینـده رود بیان کـرد و افزود: ایـن عوامل موجب شـد تا حجم زیـادى از آب 

زاینده رود از دسترس خارج شود.
گفتنـى اسـت سـوم دى امسـال در پـى انعقـاد تفاهمنامـه بیـن اسـتانداران اصفهـان 
و چهـار محـال و بختیـارى، مسـئولیت نظـارت و کنتـرل حوضـه آبریـز زاینـده رود 
بـه کشـاورزان ایـن دو اسـتان واگـذار شـد. براسـاس ایـن تفاهمنامـه، کار کنتـرل و 
نظـارت بـر برداشـت هـاى غیـر مجـاز، برداشـت هـاى مـازاد بـر مجـاز، طـرح هـاى 
توسـعه اى و توزیـع آب در بخـش کشـاورزى در طـول 420 کیلومتـر زاینـده رود بـه 

تشکل هاى کشاورزى استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى واگذار شد. 
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رطوبت و نم ســبب ریزش آجر و کاشــى ها  در مسجد 
تاریخى آقانور اصفهان شده است، بخش هایى از دیوار 

این مسجد در اثر نم باد کرده و در حال ریزش است.
به گزارش تسنیم، محله قدیمى دردشت اصفهان براى 
خود دنیایــى دارد، قدم زدن در این محل، درســت گام 
نهادن در دل تاریخ است؛ حوالى این محله بنایى از دوران 
صفویه به یادگار مانده اســت که ساخت آن در زمان دو 
پادشاه صفوى بود. اعداد در اینجا نشانه هایى خاصى به ما 
مى دهد زیرا دو برادر به نام هاى آقا نور و آقا مؤمن در این 

محله دو بنا به یادگار از خود گذاشته اند.
مسجد آقا نور توسط نورالدین محمد اصفهانى (آقا نور)

بنا شد، مسجدى که ساخت آن از زمان شاه عباس اول 
شروع شد و در سال نخست ســلطنت جانشین او شاه 
صفى به پایان رســید. آقا مؤمن نیز در نزدیکى مسجد 
حمامى بنا کرد که معروف به «حمام در دشت» است اما 
پیش از این به نام بانى آن «آقا مؤمن» نامیده مى شده، 

این حمام وقف بر مسجد است.
بناى کنونى مســجد، با نقشــه چهار ایوانــى، داراى 
سردر، صحن، ایوان هاى چهارگانه، شبستان، تزئینات 

کاشى کارى و کتیبه هاى تاریخى است.
گلدسته مسجد کاشى کارى اســت و بر بدنه ایوان ها و 
صفه ها با خط کوفى بنائى جمالت شــریفه «ال ا... اال 
ا...»، «محمد رسول ا...» و «على ولى ا...»  را کاشى کارى 

کرده اند.

اثر هنرمندان خوشنویس اصفهانى همچون «محمدرضا 
امامى»، «میرزا نــورا» و «محمود باقر شــیرازى» در 

کتیبه هاى سردر مسجد نیز دیده مى شود.

رخنه نم و رطوبت به مسجد آقا نور
اما در حال حاضر بخش هایى از بنا دچار نم و رطوبت شده 
و دیواره هاى آجرى به همراه کاشى هاى آن از پایین به 
سمت باال در حال ریزش است، در واقع مشخص است 
که نم از زمین به سمت باال رخنه کرده و این را در تصویر 

نیز به وضوح مى توان دید.
در بازدیدى که از این مسجد داشتیم یکى از نمازگزاران 
در رابطه با ریزش کاشــى ها و طبله شدن و بادکردگى 
دیوارهاى مسجد گفت: چندین بار تا به حال مسئوالن 
را براى بازدید از مســجد به اینجا آورده ایم و از نزدیک 
فرسودگى و نیاز بنا به مرمت را به آنها نشان داده ایم که 

متأسفانه فقط بازدید کرده و تنها وعده داده اند.
وى افزود: این مسجد موقوفات زیادى دارد که از محل 
درآمد آن مى توان به مرمت مســجد پرداخت اما ظاهراً 

درآمد آن براى اینجا صرف نمى شود.

دیوارها و کاشى ها در اثر نم و رطوبت باد 
کرده است

دیوار ســمت محراب به دلیل وجود نم باد کرده و حالت 
قوسى و انحنا شکل به خود گرفته است، از طرف دیگر 

پایین همین دیوار و سایر دیوارهایى که در این شبستان 
قرار دارند جداى از ریزش کاشى و آجر در اثر فرسودگى 

زیاد در حال کنده شدن و خالى شدن است.
در واقع خالى شدن و گودى دیوار گواه این است که بنا 
سال هاست با فرسودگى و نم در حال دست و پنجه نرم 

کردن است.
رطوبت و نم به گونه اى به ســایر بخش هاى ساختمان 
رخنه کرده که حتى دیوارهاى سایر بنا نیز در حال ریزش 
هستند و ریزش خاك و گچ بر روى زمین این مسئله را 
مسجل مى کند. حتى در بخش هایى از دیوار و پوشاندن 
آن گچ زده شــده که این خود ظاهر و زیبایى آجرهاى 

لعاب دار را از بین برده است.
علیرضا جعفرى زند کارشناس میراث فرهنگى با اشاره به 
نم و رطوبت در بنا گفت: عوامل متعددى سبب نم زدگى 
بنا مى شــود یکى از دالیل مى تواند جارى شدن آب در 
ناکش ها باشــد اما چیزى که مهم اســت مقاوم سازى 

مساجد و رعایت کردن اصول مرمتى است.

وى افزود: بناهاى تاریخى به مــرور زمان مقاوم بودن 
خود را از دست مى دهند بنابراین مقاوم سازى بناها الزم 
اســت و بنا باید مرتب رطوبت زدایى شود زیرا رطوبت و 
رشد نمک ها و شوره آنها سبب از بین رفتن رنگ کاشى 

و لعاب آن مى شود.

براى مســجد آقا نور کارشناس اعزام 
مى کنیم

ناصر طاهــرى معــاون اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان در رابطه با 
کاشى هاى طبله شده و مرمت این بنا گفت:  مساجدى 
که در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده و مشکلى داشته 
باشــند برنامه ریزى مى کنیم،ضمن اینکه انتظار داریم 
اداره اوقاف هم همکارى داشــته باشــد، این مساجد 
موقوفه هستند و بعضاً از مغازه هایى که وقف آنها هستند 

نیز درآمدهایى دارند.
وى افزود: انتظار ما این اســت که ابتدا درآمد مســجد 

صرف مرمت آن شــود اما اگر کفاف آن را نداشــت ما 
وارد عمل مى شــویم، در واقع  در حدود 700 مسجد در 
استان اصفهان است که اکثراً هم تاریخى بوده و نیازمند 

مرمت هستند.
طاهرى تصریح کرد: در کل به صورت دوره اى از بناهاى 
تاریخى بازدید داریم، در مسجد سید، جامع و امام (ره) هر 
ساله پروژه مرمت کاشى داریم اما اگر مسجدى از چشم 
ما دور شــده باشد پیگیرى مى شود، مســجد آقا نور در 
وضعیت خوبى قرار دارد اما براى بازدید مسجد آقا نور هم 
کارشناس اعزام مى کنیم و اگر مشکلى بود با همکارى 

اوقاف مشکل را حل مى کنیم.
وى در پاسخ به همکارى اوقاف در مرمت مساجد گفت: 
اوقاف واقعًا به میراث فرهنگى کمک مى کند و مدیریت 
فعلى با میراث همراه بوده و مشکلى با اوقاف نداریم چون 
آنها کمک کرده و براى مرمت اگر درآمدى داشته باشند 
صرف مى کنند اما بعضى وقت ها درآمدها کم اســت و 

براى مرمت ما کمک مى کنیم.

98 واحد مسکونى در فریدن 
 خسارت دید

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى فریدن از خسارت 
دیدن 98 واحـد مسـکونى در این شهرسـتان بر اثر 

بارندگى خبر داد.
على اصغرى گفت: بر اثر بارندگى روزهاى اخیر،چهار 
واحد مسکونى شـامل یک واحد در شهر دامنه، یک 
واحد در شـهر داران و دو واحد در روستاهاى اطراف 

تخریب شد. 
وى افزود: همچنین 94 واحد مسکونى دیگر واقع در 
بافت هاى فرسوده این شهرسـتان نیز بین 50 تا 80 

درصد خسارت دید.

دوره جدید نمایشنامه و 
فیلمنامه نویسى در تاالر هنر
دوره جدید نمایشـنامه نویسـى و فیلمنامه نویسـى 
با حضور سـعید محسـنى، 15 دى ماه در تـاالر هنر 

برگزار مى شود.
مدیر تاالر هنر از شروع دوره جدید نمایشنامه نویسى 
و فیلمنامـه نویسـى در تـاالر هنـر خبـر داد و گفت: 
این دوره با حضور سـعید محسـنى از چهارشنبه 15 
دى ماه(امروز ) از سـاعت 15و 30 دقیقـه و 17 آغاز 

مى شود.
محمدرضـا رهبـرى تصریـح کرد: سـعید محسـنى 
داراى درجـه کارشناسـى ارشـد ادبیـات نمایشـى 
است و سـال هاسـت که مشـغول تدریس فیلمنامه 
نویسـى و نمایشـنامه نویسـى در دانشـگاه سـپهر

 است.

شرکت 7800مددجو در 
دوره هاى مهارت آموزى  

معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیتـه امداد اسـتان 
اصفهـان گفـت: هفـت هـزار و 899 مددجـوى 
تحـت پوشـش کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان در 
دوره هـاى آموزشـى فنـى و حرفـه اى شـرکت 

کردند.
حسـن ملکوتى خواه اظهار داشـت: از ابتداى امسال 
تاکنون، هزار و 504 نفر از مددجویان تحت پوشـش 
در کانون هاى فرهنگى امداد و بقیه در آموزشگاه هاى 

خصوصى طرف قرارداد با این نهاد آموزش دیده اند.
وى بـا بیـان اینکـه میـزان شـرکت مددجویـان 
در مراکـز آمـوزش فنـى و حرفـه اى نسـبت بـه 
مدت مشـابه سـال قبـل 30 در صد افزایش داشـته 
اسـت، افزود: از ایـن تعداد چهـار هـزار و 213 نفر از 
مددجویـان شـهرى و سـه هـزار و 686 مددجـوى 
روسـتایى در کالس هـاى آمـوزش مهارت هـاى 
فنـى و حرفـه اى و خودکفایـى امـداد شـرکت 

کردند.
معاون اشـتغال و خودکفایى کمیته امـداد اصفهان، 
با بیـان اینکـه ایـن دوره هـاى آموزشـى بـا هزینه 
601 میلیـون تومانى برگزار شـده اسـت، گفت: این 
کالس هاى آموزشـى در رشـته هاى صنایع دستى، 
صنفـى، خیاطـى، کامپیوتـر، خدمات و آرایشـگرى 

برپا شده است.

نخستین «استاد وابسته»  
دانشگاه اصفهان معرفى شد

پروفسـور علیرضـا درویشـى اسـتاد دانشـگاه علوم 
کاربردى زوریخ سوئیس، به عنوان نخستین «استاد 

وابسته» دانشگاه اصفهان معرفى شد.
دبیـر هیئت رئیسـه دانشـگاه اصفهان گفـت: جذب 
«استاد وابسـته» در این دانشگاه بر اساس آیین نامه 
وزارت علوم، تحقیقـات و فناورى مبنـى بر «فرآیند 

جذب نخبگان غیر مقیم» صورت گرفته است.
محمدرضا ایروانى افزود: بر اسـاس ایـن آیین نامه، 
دانشـمندان ایرانى مقیم خارج کشـور مـى توانند به 
عنوان «استاد وابسته» با دانشگاه هاى داخل کشور 

همکارى هاى آموزشى و پژوهشى داشته باشند.
ایروانـى گفـت: اکنـون 30 پرونده مربـوط به جذب 
اسـتادان وابسـته از دانشـگاه هاى مختلف خارج از 
کشـور به ویژه اروپا در دانشـگاه اصفهان در دسـت 
بررسـى اسـت و امیدواریم تا پایان سـال حـدود ده 

پرونده به نتیجه برسد.

خبر

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: اصفهانى هــا تا پایــان آذر ماه 95 در 
حدود یک میلیارد و 500 میلیــون لیتر بنزین مصرف 

کردند.
صادقیان با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال یک میلیارد 
و 485 میلیون و 839 هزار و 137 لیتر بنزین در اســتان 
اصفهان مصرف شد، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین 
در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/68 درصد 

رشد داشته است.
وى بــه کاهــش 19/60 درصدى نفت ســفید تا آخر 
آذر ماه 95 اشــاره کرد و گفــت: تا پایان آذر امســال 

26 میلیــون و 884 هــزار و 800 لیتر نفت ســفید در 
اســتان ســوزانده شــد که میزان مصــرف در مدت 
مشابه ســال قبل، 33 میلیون و 439 هزار و 100 لیتر

 بود.
وى با بیــان اینکه تا پایان آذر ماه یــک میلیارد و 801 
میلیون و 857 هــزار و 400 لیتر گازوئیل در اســتان 
مصرف شد، تأکید کرد: در مدت مشــابه سال گذشته 
دو میلیــارد و 49میلیــون و 603 هــزار و 664 لیتــر 
گازوئیل در اســتان مصرف شد که نشــان از کاهش 
12/90درصــدى این فــرآورده نفتى در ســال جارى

 است.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان از تبدیل سه 
بزرگراه این استان به آزادراه خبر داد.

حجت ا... غالمى اعالم کرد: بزرگــراه هاى اصفهان 
- دلیجان،اصفهــان - ایزدخواســت - شــیراز  و 
همچنیــن  بــادرود - اردســتان - نایین در اســتان 
اصفهان با مشارکت بخش خصوصى به آزادراه تبدیل 

مى شود.
وى میزان اعتبار این سه طرح را دو هزار میلیارد تومان 

اعالم کرد.
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان در ادامه 
اظهار داشــت: از 300 میلیارد تومان اعتبارات استانى 

وملى مصوب به این اداره کل، تنها 120 میلیارد تومان 
تخصیص یافته که این مبلغ در اســتان اصفهان براى 

انجام پروژه هاى عمرانى بسیار ناچیز است.
وى از کنارگذرشرق و کنارگذر غرب اصفهان به عنوان 
پروژه هاى کالن راهسازى در این استان نام برد و افزود: 
عملیات احداث قطعه یک و2 آزادراه شرق اصفهان پس 
از هشت سال توقف و با مشــارکت 70درصدى بخش 
خصوصى با اعتبــار 320 میلیارد تومان از ســر گرفته 
شــده اســت و 14 کیلومتر آزادراه غرب اصفهان نیز با 
اعتبار 140 میلیارد تومان تا دهه فجر امســال به بهره 

بردارى مى رسد. 

3 بزرگراه در استان 
به آزادراه تبدیل مى شوند

 1/5میلیارد لیتر بنزین 
در اصفهان دود شد

20 طرح عمرانــى با بیش از هــزار و 800 
میلیــارد ریال اعتبــار در مناطــق مختلف 

نجف آباد در دست اجراست.
مسعود منتظرى شــهردارنجف آباد گفت: 
پروژه هاى زیرساختى ماندگارى درمناطق 
پنج گانــه شــهردارى نجف آبــاد درحال 

اجراست.
وى افــزود: با کمــک صدمیلیــارد ریالى 
دفترمقام معظم رهبــرى مرحله دوم پایانه 
حمل و نقل نجف آباد با 90 درصد پیشرفت 
وکشــتارگاه صنعتى این شــهر نیزدرحال 

اجراست.
وى افزود: یکى از پروژه هــاى مهم غرب 
اســتان احداث کشــتارگاه بزرگ صنعتى 
نجف آباد در زمینى به مساحت 30 هزار متر 
مربع است که مرحله یک آن شامل پى ریزى 
و ساخت سوله با 80 میلیارد ریال از اعتبارات 
موضوع ســفر رهبر معظم انقالب شــروع 

شده است.
وى گفت: مرحلــه دوم پایانه مســافربرى 
جنوب نجف آباد نیز با 20 میلیارد ریال کمک 
مقام معظم رهبرى با 90 درصد پیشــرفت 

درحال اتمام است.
منتظرى گفت:در زمینه گردشگرى نیز باغ 
موزه شــهر که بر اســاس نجف آباد قدیم 
در هشــت هزار متر مربع طراحى شــده و 
باغ گل ها به مساحت چهار هزار متر با اعتبار 
بیش از 30میلیارد ریال با 70 در صد پیشرفت 

فیزیکى در حال انجام است.
وى گفــت: احــداث بــاغ گل هــا و موزه 
نجف آباد شناســى از کارهــاى فرهنگى 
شهردارى اســت که باعث جذب گردشگر 

مى شود.

دوازدهمین نمایشــگاه تجهیزات پزشــکى 
اصفهان با حضور 145 مشــارکت کننده از 

15دى(امروز) تا 18 دى ماه برگزار مى شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: این 
دوره از نمایشگاه «اصفهان هلث»، با حضور 
145 مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، 
تهران، آذربایجان شــرقى، خراسان رضوى، 
فارس، خوزستان و مازندران و نمایندگى هاى 
فروش یا واردکنندگانى از کشورهاى فرانسه، 

ایتالیا، سوئیس، آمریکا، آلمان، چین، تایوان و 
انگلیس برگزار مى شود.

رسول محققیان، با اشاره به حضور شرکت هاى 
توانمند کشور در زمینه تجهیزات آزمایشگاهى، 
پزشکى و دندانپزشکى، خدمات و تجهیزات 
توان بخشى، تجهیزات هتلینگ بیمارستانى، 
خدمات دارویى و داروســازى، ســازمان ها، 
بیمارستان ها، آزمایشــگاه ها، مراکز علمى 
و تحقیقاتى و نشــریات تخصصــى در این 
نمایشــگاه اظهار داشــت: هر چهار ســالن 

مرکز نمایشگاه هاى استان به این نمایشگاه 
اختصاص یافته است که در مجموع 9 هزار و 
200 مترمربع فضاى غیرمفید نمایشگاهى و 
بیش از سه هزار و 500 مترمربع فضاى مفید 

نمایشگاهى را شامل مى شود.
این نمایشگاه طى ساعات بازدید 15 تا 21  در 
محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
واقع در پل شهرســتان دایر است و همچنین 
ساعت 9 تا 12 روز جمعه 17 دى ماه به بازدید 

متخصصین اختصاص دارد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایى اسـتان 
اصفهـان بـا نماینـدگان شهرسـتان هـاى فالورجـان، 

نجف آباد و تیران و کرون و نطنز دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، حجت االسالم والمسلمین موسوى الرگانى 
نماینده مردم شهرسـتان فالورجان در مجلس شـوراى 
اسالمى با اشاره به اینکه این شهرسـتان از نظر جمعیت 
روستایى با حدود 90 هزار نفر  دومین شهرستان پرجمعیت 
استان مى باشد، خواستار برطرف نمودن مشکالت کمبود 
آب شرب مجتمع آبرسانى 19 روستاى این شهرستان شد.
وى اظهار داشت: شهرسـتان فالورجان 20 کیلومتر مرز 
مشترك  با رودخانه زاینده رود دارد و اکثر روستاهاى این 
شهرسـتان در حاشـیه رودخانه قرار گرفته اند، بنابراین با 
توجه به اینکـه رودخا نه زاینده رود بـه عنوان منبع اصلى 
تأمین آب شرب اصفهان مى باشـد جمع آورى فاضالب 
این روسـتاها بـراى جلوگیـرى از نفوذ به بسـتر رودخانه 

اهمیت زیادى دارد.
در ادامه، نماینده مردم شهرستان هاى نجف آباد و تیران 
و کرون به احیاى تبصره 3 براى فاضالب نجف آباد اشاره 
کرد و گفت: در 17 ماه گذشـته 120 کیلومتر شبکه جمع 
آورى فاضالب اجرا شده و در حال حاضر 120 لیتر بر ثانیه 
پساب براى آبیارى فضاى سبز شهرستان اختصاص داده 

شده است. 
ابوالفضـل ابوترابـى افـزود: روسـتاى نهضـت آبـاد این 
شهرسـتان نیز به دلیل وسـعت و جمعیت زیادى که دارد 
نیازمند شـبکه جمع آورى فاضـالب مى باشـد و در این 
راستا هماهنگى هاى الزم با مسئوالن شهرستان صورت 

گرفته است
مرتضى صفارى نماینده مردم نطنز و قمصر نیز شبکه جمع 
آورى فاضالب را براى روسـتاى ابیانه ضرورى دانست و 
اظهار داشت: مردم این روسـتا به لحاظ نوع ساختمان ها 
و قرار گرفتن آنها به صورت پلکانى مشـکالت زیادى را 
براى دفع پساب منازل خود دارند و در بعضى موارد باعث 

نشت آب به ساختمان هایى که در پایین دست قرار گرفته 
اند شده است.

پس از ارائـه دیدگاه هـا و بیان مشـکالت مردم توسـط 
نمایندگان آنها در مجلس شـوراى اسـالمى، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان، با تشکر از 
حمایت هاى نمایندگان مردم در خصوص برطرف نمودن 
مشکالت خدمت رسانى به مردم  اظهار داشت: مطالعات 
طرح هاى جمع آورى فاضالب روسـتاهاى استان انجام 
شده و در صورت تأمین اعتبارات مالى مورد نیاز، عملیات 

اجرایى آنها آغاز خواهد شد.
محمدحسـین قرائتـى با اشـاره بـه اولویت روسـتاهاى 
باالدست رودخانه زاینده رود و سـد چم آسمان به عنوان 
منابع تأمین آب شرب شـهر اصفهان اظهار داشت: براى 
این پروژه هـا مجموعاً بالغ بـر 600 میلیارد ریـال اعتبار 
برآورد شده است که با توجه به کمبود منابع مالى، در حال 
حاضر 20 روستا را که اهمیت بیشترى داشته اند در اولویت 

قرار داده ایم.
وى همچنین در خصوص روستاى ابیانه گفت: این روستا 
تحت پوشـش شـرکت آب و فاضالب روسـتایى استان 
اصفهان نمى باشد ولى این شرکت براى تأمین آب شرب 

اهالى آن  در حد توان خود مساعدت نموده است.

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب براى برخى روستاها ضرورى است

معـاون میـراث فرهنگـى اداره کل میـراث فرهنگـى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان گفت: ترجیح 
مى دهیم حمام شیخ بهایى با منزلت به یک موزه مناسب 

بدل شود تا سفره خانه سنتى.
ناصـر طاهـرى در گفتگـو بـا ایسـنا اظهـار داشـت: 
حمـام شـیخ بهایـى در تملـک میـراث فرهنگـى 
قـرار گرفتـه و ایـن در حالى اسـت کـه این بنـا 50 نفر 
مالـک داشـت و حتـى حـق کسـب و کار روى آن بود 
اما سـعى کردیـم همه حـق و حقـوق در ایـن زمینه را 

بپردازیم.
وى افزود: حمام شیخ بهایى خریداران و سرمایه گذاران 
بسیارى دارد اما ما سـعى کرده ایم که شأن و شخصیت 
شـیخ بهایى که در اصفهان و حتى ایران داراى جایگاه 
ویـژه اى اسـت رعایت شـود به همیـن منظـور موافق 
واگذارى ایـن بنا به سـرمایه گذار یا خریداران نیسـتیم 
چراکه عالقه اى نداریم این مکان به سـفره خانه تبدیل 
شـود و ترجیح مى دهیم خودمان آن را با منزلت به یک 

موزه مناسب بدل کنیم.
معـاون میـراث فرهنگـى اسـتان اصفهـان ادامـه داد: 
حمام شـیخ بهایـى در حـال مرمت اسـت چراکـه این 

بنـا طـى دوره هـاى مختلـف الحاقاتـى داشـته و 
قسـمت هایى از آن کاسـته شـده کـه بایـد نسـبت 
به ایـن موضوعـات با حساسـیت برخـورد شـود، قطعًا 
مرمـت ایـن حمـام بعـداً مـورد قضـاوت قـرار خواهد 
گرفـت پـس مرمـت آن بسـیار بـا اهمیت و حسـاس

 است.
طاهـرى تصریح کـرد: با همکارى سـازمان نوسـازى 
و بهسـازى شـهردارى اصفهان سـعى کرده ایـم معابر 
و دسترسـى ها به محل حمـام را مناسب سـازى کنیم، 
بازارچه هـاى اطـراف را احیـا خواهیـم کـرد و کـف 
سـازى ها بـا اسـتفاده از مصالـح سـنتى اتفـاق خواهد

 افتاد.
وى با اشاره به نظریاتى که در خصوص این حمام و نوع 
گرمایش آن عنوان مى شود، گفت: نظرات در خصوص 
سیستم گرمایشى و شمع این حمام متعدد است. عده اى 
عصارخانه نزدیک این حمام و برخى سیسـتم فاضالب 
آن را عامل روشن بودن شمع مى دانند در این خصوص 
پژوهشـگاه میراث تحقیقـات الزم را خواهـد کرد و در 
حال حاضـر احیاى سیسـتم گرمایـش انجـام نخواهد 

شد.

شمع حمام شیخ، احیا نمى شود
معاون میراث فرهنگى: ترجیح مى دهیم حمام شیخ بهایى موزه شود نه سفره خانه

«نــم»  علیه 
مسجد آقانور

مسجد صفوى در قلب اصفهان رو به ویرانى است

از امروز تا 18 دى ماه صورت مى گیرداجراى 180 میلیارد تومان طرح عمرانى  در نجف آباد 

برگزارى دوازدهمین نمایشگاه «اصفهان هلث»
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ویترین

گران ترین خودروى کشور را 
بشنا سید 

باتوجه به عوارض باال بــراى خودروهاى وارداتى 
گهگاه این خودرو ها اعم از هامر، فورد موســتانگ 
یا رولز رویس به صورت پالك موقت وارد کشــور 
مى شوند.  یکى از خودروهایى که صاحب آن حاضر 
شده همه عوارض قانونى را پرداخت کند و پالك ملى 

براى آن بگیرید فرارى458 ایتالیاست.
فــرارى 458 ایتالیا هــم اکنون با قیمــت حدود 
5/8 میلیارد تومــان گران ترین خــودروى پالك 
ملى موجود در کشــور اســت. مالک این خودرو در 
ســال هاى قبل آن را پالك کرده و در ابتدا قیمت 
نجومى باالى هشت میلیارد تومان براى آن در نظر 

گرفته بود.

چک الکترونیکى 
به بازار مى آید

مدیرکل فنــاورى اطالعات بانــک مرکزى گفت: 
چک الکترونیکى از طریق تلفن همراه صادر شــده 
و کاغذى نیســت؛ البته ویژگى هاى این چک این 
است که از طریق یک گوشى به گوشى دیگر منتقل

 مى شود.
ناصر حکیمى گفت:  ویژگى هاى این چک این است 
که از طریق گوشــى همراه به گوشى همراه منتقل 
مى شود و همچنین همان لحظه مى توان متوجه شد 

که آیا این چک درست است یا خیر.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندى بابیان اینکه گرانى 
قیمت گوشت باعث شــده مردم این کاال را خریدارى 
نکنند، گفت: نرخ گوشــت در بازار روند کاهشى به خود 

گرفته اما هنوز نمى توان نرخ ثابتى براى آن اعالم کرد.
على اصغر ملکى با بیان اینکه بازار گوشــت گوسفندى 
به شدت کســاد و رکود بر آن حاکم است، اظهار داشت: 
گوشــت گران شــده و مردم نیز این کاال را خریدارى 

نمى کنند.
وى با اشاره به اینکه سزاى گرانفروشى نخریدن است، 
گفت: در حال حاضر نمى توان نرخ دقیقى را براى گوشت 
گوسفندى در بازار اعالم کرد؛ چراکه قیمت ها در نوسان 

است و بازار هنوز به ثبات نرسیده است.
رئیــس اتحادیه گوشــت گوســفندى با بیــان اینکه 
از روز دوشــنبه، شــرکت پشــتیبانى امــور دام اقدام 
به توزیع گوشــت قرمز به بازار کرده اســت، افزود: به 
همیــن دلیل قیمت ها روند کاهشــى به خــود گرفته؛ 
اما براى اعــالم نرخ باید صبــر کنیم تا بــازار به ثبات 

برسد.
ملکى ادامه داد: عالوه بــر این، جلوى صادرات مقدارى 
گرفته شــده و از دهم هر ماه به بعد نیز، معموًال رکود بر 
بازار حاکم مى شود اما در این ماه چون گوشت گران شده، 

رکود حاکم بر بازار آن بسیار سنگین تر است.

صندوق بین المللى پول با اشاره به صعودى بودن وضعیت 
بیکارى در ایران طى دو سال گذشته اعالم کرد این کشور 
طى دو سال هشت پله در رده بندى بیکارترین کشورهاى 

جهان باال رفته است.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاري در 
ایران که در سال 2014 بالغ بر 10/6 درصد بوده است، 
در سال 2015 به10/8درصد و در سال 2016 به 11/28 
درصد افزایش یافته است. البته در تابستان سال جاري 
نرخ بیکاري باز هم باالتر رفت و به 12/8 درصد رسید که 
البته در محاسبات و گزارش اخیر صندوق بین المللی پول 
به آن استناد نشد. این افزایش 1/8 درصدي نسبت به سال 

گذشته در حالی حاصل شــد که شاخص رشد اقتصادي 
در ایران به شــکل چشــمگیري جهش داشته است، 
جهشی که هنوز نتوانســته خود را در ایجاد شغل نشان

 دهد.
در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران 
بدتر شده و این کشور طی دو سال هشت پله در رده بندي 
بیکارترین کشــورهاي جهان باال رفته اســت. در سال 
2014 ایران از نظر رده بندي کشورهاي جهان بر اساس 
بیشترین نرخ بیکاري در رتبه 31 قرار داشته اما در سال 
2015 در جایگاه 25 و طی سال 2016 در جایگاه 23 قرار 

گرفته است.

مردم دیگر گوشت گران 
نمى خرند

ایران رتبه 23 
بیکارترین کشورهاى جهان

هند در حال آماده کردن هیئتى براى اعزام به ایران است 
تا از ســهم خود از بازار برنج ایران در برابر شرکت هاى 

پاکستانى دفاع کند.
به گفته «موهینــدر پال جینــدال» رئیــس اتحادیه 
صادرکنندگان برنج هنــد، این هیئت که متشــکل از 
مقامات دولتى و صادر کنندگان خواهد بود، روزهاى 27 
تا 29 ژانویه به تهران سفر خواهد کرد. وى افزود: «صنعت 
برنج هند امیدوار است که ایران ممنوعیت واردات برنج 
باسماتى از هند را که در طى چهار ماه گذشته برقرار بوده 

لغو نماید.»
یک مقام دولتى هند که نخواست نامش فاش شود گفت: 
«ما باید به تالش هاى دیگر کشورها واکنش نشان دهیم 

زیرا سهم ما از بازار ایران به شدت کاهش یافته است.»
ایران در طى سال هاى اخیر یکى از وارد کنندگان بزرگ 
برنج باسماتى هند بوده است. اما در سال هاى 2015 و 
2016 صادرات برنج باسماتى هند به ایران تقریباً به نصف 
کاهش یافت و از 1/1 میلیارد دالر در سال قبلى به 571 

میلیارد دالر رسید.
در نیمه نخست سال مالى جارى، صادرات برنج باسماتى 
هند به ایران به 356 میلیون دالر رسیده است. هم هند 
و هم پاکســتان از صادرکنندگان برنج به ایران هستند. 
اروگوئه نیز دیگر کشورى است که به ایران برنج صادر 

مى کند.
ایران پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه 2016، تجارت 

خارجى خود را به کشورهاى بیشترى گسترش داده است. 
یک مقام دیگر دولتى هند گفت: «ما باید صادرات برنج 
باسماتى به ایران را گسترش دهیم زیرا کشورهاى دیگر با 
جدیت در حال گسترش صادرات انواع برنج هاى خود (به 
ایران) هستند.»هند تمایل دارد هرگونه نگرانى مقامات 

ایرانى در مورد کیفیت برنج باسماتى را مرتفع سازد.
«راجن سوندارسان» دبیر اجرایى اتحادیه صادر کنندگان 
برنج هند گفت: «ما باید شایعات در مورد برنج باسماتى را 
که از سوى طرف هاى ذینفع ساخته شده برطرف کنیم... 
ایران یک بازار با ثبات و مهم براى ماست. آنها تا به امروز 
مجوز واردات را صادر نکــرده اند، در حالى که این اتفاق 

باید در ماه نوامبر مى افتاد.»

دلیل گرانى برنج ایرانى در بازار
در همین حال معاون وزیر جهاد کشاورزى با بیان اینکه 
افزایش هزینه تمام شــده تولید دلیل گرانى برنج است، 
گفت: ذخایر کاالهاى استراتژیک از جمله برنج، روغن 

و شکر در حد مطلوب است.
على قنبرى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اینکه چرا با 
وجود ذخایر مناسب برنج قیمت این کاال در بازار همچنان 
باالســت اظهار داشــت: هزینه هاى تولید برنج ایرانى 
افزایش یافته که این یکى از دالیل نوســان قیمت در 
بازار این محصول است ضمن اینکه ما به عنوان مسئول 
تنظیم بازار همواره تالش کرده ایم که نرخ برنج خارجى 

افزایش نداشته باشد.

طى 45 روز گذشــته گاز کارخانجات سیمان قطع 
شده و آنها امکان استفاده از گاز طبیعى را ندارند. زیرا 
در فصل سرما اولویت با گازرسانى به بخش خانگى 
است به همین جهت گاز کارخانجات قطع شده و به 
مناطق مسکونى اختصاص مى یابد. از سوى دیگر 
کشــور ترکمنســتان اقدام به قطع صادرات گاز به 
ایران کرد که به طور حتم گازرسانى به این واحدها 
را با مشکالت بیشــترى روبه رو مى کند. به دلیل 
این مشکالت، کارخانجات سیمان مجبور به تهیه 
مازوت هستند که این هم آنها را با مشکالتى روبه رو 
کرده زیرا به آنها اعالم شده است که به ازاى هر لیتر 
مازوت باید 300 تومان بپردازند که به دلیل کمبود 

نقدینگى توان پرداخت ندارند 
مرتضــى لطفــى نایب رئیــس انجمــن صنفى 
تولیدکنندگان ســیمان کشــور با بیان اینکه از 45 
روز گذشته تاکنون گاز کارخانجات در این مناطق 
قطع شده است، اظهار داشت: قطع دستورى گاز این 
کارخانجات مشکالت زیادى را براى آنها به وجود 
آورده است و از سوى دیگر هر لیتر مازوت با نرخ 300 

تومان در اختیار کارخانجات قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه پرداخت این رقم براى کارخانجات 
دشوار اســت، گفت: کارخانجات با مشکل کمبود 
نقدینگى روبه رو هســتند ضمن آنکه باید هزینه 
زیادى را بابت حمل مازوت به کارخانه بپردازند که 

این از توان کارخانجات خارج است.

برنج داخلى گران و چشم خارجى ها به بازار کشور

رقابت هند و پاکستان 
بر سر فروش برنج

 به ایران

قطع 45 روزه گازرسانى 
به صنایع سیمان

 ابالغ راى
کالسه: 950508 شماره دادنامه: 1615 مرجع رسیدگى شعبه 12 شوراى حل اختالف خواهان: جواد مظهرى به 
نشانى اصفهان سه راه ملک شهر خیابان بهارستان شرقى نبش خ عارف پالك 54 خوانده محمدحسین نظریان 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 جواد مظهرى به 
طرفیت محمدحسین نظریان به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال وچه چک به شماره 354896 – 94/9/30 
به عهده بانک سپه بانضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هچگونه 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 اســتناد 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 پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/705/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و آگهى هزینه نشر آگهى و گهى آخسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(94/9/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان  صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 30348 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/354
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950753 شماره دادنامه: 1601- 95/9/24 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: ابراهیم قرهى قهى به نشــانی: اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سراى ســتوده پخش آسیا، خواندگان: 
1- مجید عزیزى 2- سعید فرجى آرپناهى 3- مسعود فرجى آرپناهى هر سه به نشانی: مجهول المکان، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضی شورا: در خصوص 
دعوي آقاى ابراهیم قرهى قهى به طرفیت آقایان مجید عزیزى- سعید فرجى آرپناهى- مسعود فرجى آرپناهى 
به خواسته محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به احتساب 
خسارات تاخیر تادیه از سررسید سفته لغایت اجراى حکم و احتساب هزینه دادرسى نظر به دادخواست تقدیمى و 
بررسى اوراق و محتویات پورنده و صورتجلسه تنظیمى و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى (نشر آگهى) در 
جلسه رسیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارائه نکردند خواهان در جلسه رسیدگى محکومیت تضامنى خواندگان 
را خواستار شده و هزینه دادرسى و تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نموده است لذا شورا با توجه به جمیع مستندات پرونده 
دعوى خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 684 و 698 قانون مدنى و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى که نقل ذمه بر ذمه ظهرنویسان سفته خواندگان ردیف اول و سوم و 
از ذمه صادرکننده سفته خوانده ردیف دوم خارج گردیده است حکم بر محکومیت خواندگان ردیف هاى اول و سوم 
به صورت بسویه به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/840/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/31 قابل محاسبه در اجراى احکام شورا در حق 
خواهان صادر می نماید و شورا نسبت به خوانده ردیف سوم که پرداخت وجه سفته از ذمه ایشان خارج گردیده است 
با استناد به ماده 4-84 قانون آیین دادرسى مدنى رد دعوى صادر مى نماید و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 30343 شعبه 14 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/355
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950909 شماره دادنامه: 1616- 95/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف خواهان: 
مختار عباسى به نشانى: اصفهان دروازه تهران خ امام خمینى قبل از پل شهید خرازى فروشگاه آریاپیچ، خوانده: 
تیمور ارشدى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 6 فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى مختار عباسى به طرفیت آقاى تیمور ارشدى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و 
پنج میلیون ریال وجه چک به شماره هاى 850325- 80/11/21 و 850317- 80/11/23 و 850322- 80/11/24 
و 850323- 80/11/25 و 850324- 80/11/26 و 850318- 80/11/9 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، 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 علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام 
اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(در باال ذکر شده) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 30342 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/356
ابالغ راى

کالسه: 950658 شماره دادنامه: 1483 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى 
عباسى به نشانى اصفهان آتشگاه بعد از سه راه نبوى منش سمت چپ کشاورزى عباسى شعبه 2 شرکت وکیل: 
1- حسین محمدیان 2- مهرى نمازیان به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه سوم واحد 18 خوانده: مظفر شفیعى به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ 84/612/000 
ریال طبق رسید عادى (فاکتور) با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف در خصوص دعوى آقاى مهدى عباسى با 
وکالت حسین محمدیان و مهرى نمازیان به طرفیت آقاى مظفر شفیعى به خواسته مطالبه مبلغ 84/612/000 ریال 
5 فقره فاکتور طبق رسید عادى مورخ 93/6/22 – 93/6/31 – 93/7/16 – 93/7/27 و 93/8/1 بانض مام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته 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 تشخیص داده و با استناد 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار 
میلیون و ششصد و دوازده هزار ریال 84/612/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/300/300 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/17 
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 مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 

در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. و در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به عدم تودیع خسارات 
احتمالى توسط خواهان به استناد تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى نماید قرار 
صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: 30298 شعبه 5حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/357
ابالغ راى

کالسه: 95/ 569 مرجع رسیدگى شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد مهدى عطارى  خوانده: 
اسدا... امیدى خواسته مطالبه وجه چک 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 زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا  در خصوص دادخواست محمد مهدى عطارى به طرفیت اسدا... امیدى به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره 791146/38 – 791147/24 عهده بانک ملت شعبه 
صنعتى امیرکبیر 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 95/9/13 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 دارند و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با  توجه به نظریه مشورتى اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 95/9/13 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و 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 آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 1/725/000ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد . راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل دادخواهى در همین شعبه مى باشد. م الف: 30296 شعبه 29 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/358
ابالغ راي

کالسه پرونده: 626/95 شماره دادنامه: 1016- 95/9/30 تاریخ رســیدگى: 95/9/14 مرجع رسیدگی: شعبه 
23 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: رحمت ا... حسینى مارانى به نشانی: اصفهان- خ امام خمینى شهرك 
مهدیه بوستان یک پالك 4، خوانده: حمید عرب به نشانی: مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال خط تلفن ثابت 
به شماره 35551294 مقوم به مبلغ 2/500/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: خواهان آقاي رحمت اله حسینى مارانى به طرفیت آقاى 
حمید عرب دادخواستى به خواسته الزام به انتقال خط تلفن ثابت به شماره 35551294 مقوم به مبلغ 2/500/000 
ریال مطرح و اظهار مى دارد که در مورخ 1390/12/25 یک واحد آپارتمان تحت پالك ثبتى 3422 فرعى شده 
از 1056 فرعى 15177/1 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از خانم رضوان گرجى پورمقدم خریدم ولى قبض 
تلفن آن بنام حمید عرب مى باشد با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازى و مصدق قبض تلفن و استعالم 
شرکت مخابرات به شماره 879/95 مورخ 95/9/30 و عدم حضور خوانده و مصون قانون خواسته از هرگونه ایراد 
و تکذیب شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به حضور در مراجع ذیصالح و انتقال خط تلفن ثابت به شماره 35551294 به نام خواهان 
صادر و اعالم می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس به مدت 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه هاى عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 30291 شعبه 23 حقوقی 

حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/359
احضار

شماره ابالغنامه :9510103731204676 شماره پرونده:9409983733101416 شماره بایگانى شعبه: 950154 
در پرونده کالسه 950154  شعبه 103  دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى حسین نصیرى فرزند على متهم است 
به سرقت نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى  شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180  قانون آئین دادرسى 
کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخ 95/11/17 ساعت 9/30 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف 
آباد حاضر شود عدم حضور مانع اتخاذ قانونى نمى باشد.م الف: 2975 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 

(103 جزایى سابق) /524 /10
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423749100146 شماره پرونده: 9309983749100562 شماره بایگانی شعبه: 930989 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 9509973749100368 صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى دهاقان  محکوم علیه: آقاى کرامت اله بهزادى فرزند على به نشانى: شهرضا خ شهید بهشتى 
چهارراه شهردارى مجتمع تجارى زنبق به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 13/430/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل به میزان 12/000/000 ریال در حق محکوم له: شرکت تعاونى مسکن 
فرهنگیان دهاقان به مدیرعاملى رجب فرهمندیان به نشانى: دهاقان بلوار انقالب و پرداخت مبلغ 22/500/000 
ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت و محکوم علیه دیگر آقاى محمود شفیعى فرزند جانعلى به نشانى 
مجهول المکان به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 2/030/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل 2/520/000 ریال در حق محکوم له و به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى در 
حق صندوق دولت محکوم گردیده اند. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 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 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: 95/226 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان دهاقان/10/637
ابالغ  

شماره ابالغیه: 9510103749107071 شماره پرونده: 9309983749100562 شماره بایگانی شعبه: 930989 
پیرو آگهی هاي منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقاى محمود شفیعى فرزند جانعلى که مجهول المکان 

می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 9509973749100368 صادره از شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى دهاقان در پرونده شماره 930989 محکوم به پرداخت وجه (وفق اجراییه پیوست) در حق محکوم له شرکت 
تعاونى مسکن فرهنگیان دهاقان و نیم عشر دولتى شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجراي مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجراي احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 95/225 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/10/638
حصر وراثت

حسینعلى موسوى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 525 به شرح دادخواست به کالسه 1239/95 ش ح/14  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسدا... موسوى نجف آباد بشناسنامه 
4518 در تاریخ 95/5/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- عباس موسوى نجف آبادى به ش.ش 21813 ، 2- احمد موسوى نجف آبادى به ش.ش 303،  3- حسینعلى 
موسوى نجف آبادى به ش.ش 525،  4- محمدعلى موسوى نجف آبادى به ش.ش 7 (پسران متوفى) 5- ربابه 
موسوى نجف آبادى به ش.ش 650،  6- فاطمه موســوى نجف آبادى به ش.ش 1377،  7- صدیقه موسوى 
نجف آبادى به ش.ش 403 (دختــران متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2961 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/660
اجراییه

شــماره: 95/135- 1395/10/6 آگهى اخطــار اجرایى در خصــوص پرونده کالســه 95/135 ش ح 2 که 
برابر راى شــماره 128 مورخ 95/05/31 صادره از شــوراى حل اختالف دهاقان قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه علیرضا موذنى فرزند محمود مجهول المکان محکوم هســتند به حضور در یکى از دفاتر اســناد رســمى 
و تنظیم و انتقال ســند خودروى پالك به شــماره انتظامى 13 ایران 879 م 44 به نام محکوم له مهدى ممتاز 
فرزند جمشــید نشــانى دهاقان همگین خیابان اصلى منزل پدرى. مــاده 34 قانون شــوراى حل اختالف: 
چنانچه محکوم علیه نســبت به انتقال سند اقدام ننماید با تقاضاى ذینفع و دســتور قاضى مراتب جهت اعمال 
قانون نحــوه اجــراى محکومیت هاى مالى به اجــراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان اعالم مى شــود. 

م الف: 95/227 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/675
آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از بخش 9 و 

10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان
          بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه ذیل که قبًال به علل 
مختلف به عمل نیامده ، از ساعت 8/30 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب این آگهى به 
صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک 
از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها 
باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی ، معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شماره 104/1 – اصلى (که به شــماره 1943 - اصلى تبدیل شده) و 
فرعی ذیل :

122 فرعى - تقى معتمدى فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,39 مترمربع.
123 فرعى - مختار اسدى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117,15 مترمربع.

براى روز چهارشنبه مورخ 95/11/06
2 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

4019 فرعى – ولى اله سلیمیان ریزى فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73,91 
مترمربع .

4122 فرعى - لیال هاشــمى ریزى فرزند سید ابوالقاسم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 94,70 
مترمربع .

4134 فرعى - محمد براتى ریزى فرزند محمد رضا و غیره نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,19  
مترمربع .

4144 فرعى - توران بنائى ریزى فرزند مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217,24  مترمربع .
4182 فرعى - على عطائى کچوئى فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,33 مترمربع.

براى روز پنج شنبه مورخ 95/11/07
4183 فرعى - روح اله قربانى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,24 مترمربع .

4184 فرعى - مرتضى کریمى ریزى فرزند حســن نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 27,19 
مترمربع .

4185 فرعى - رقیه باقرى چم یوسفعلى فرزند جانى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
121,66 مترمربع .

4186 فرعى - حجت اله طغیانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107,98 مترمربع .
4187 فرعى - مهدى سلیمیان ریزى فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,07 مترمربع .

براى روز شنبه مورخ 95/11/09
4188 فرعى - محمد على سلیمیان ریزى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181 مترمربع .

4189 فرعى - نبى اله شریفى برنجگانى فرزند ســیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,40  
مترمربع .

4190 فرعى - رضا دهقانى ریزى فرزند رمضانعلى و عذرا ســلیمیان ریزى فرزند محمد على بالسویه نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168,84  مترمربع .

4191 فرعى - مهدى غفاریان ریزى و مصطفى غفاریان ریزى فرزندان تقى بالسویه  نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 175,73  مترمربع .

4192 فرعى - رضا سیاهى ریزى فرزند جعفر و سکینه حسینى سده فرزند سید مرتضى بالسویه نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 160,50 مترمربع .

براى روز یکشنبه مورخ 95/11/10
4193 فرعى - محمد حسین سبکتکین ریزى فرزند غالمرضا نسبت به 4,5 دانگ مشاع و ماه سلطان سبکتکین 

ریزى فرزند بهرام نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,09 مترمربع .
4194 فرعى - ابوطالب طوقانى فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 43,84  مترمربع .

4195 فرعى - موقوفه تکیه محبان قمر بنى هاشم زرین شهر به نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

لنجان نسبت به ششدانگ یکباب تکیه به مساحت 377,34  مترمربع .
4196 فرعى - موقوفه مسجد حضرت سجاد (ع) زرین شهر به نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان 

نسبت به ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 800,08 مترمربع .
4197 فرعى - موقوفه مسجد النبى (ص) زرین شهر به نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان نسبت 

به ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 377,90  مترمربع .
براى روز دوشنبه مورخ 95/11/11

4198 فرعى - الیاس یادگاریان ریزى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 37,60  
مترمربع .

4199 فرعى - فاطمه الهى فرجى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,28 مترمربع .
4200 فرعى - محمد حسین ســلیمیان ریزى فرزند رضا قلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

130,41  مترمربع .
4201 فرعى - محمود ســبکتکین ریزى فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 164,65 

مترمربع .
4202 فرعى - رضا اسحقیان فرزند نبى اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,06 مترمربع.

براى روز سه شنبه مورخ 95/11/12
4 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه محمود آباد باغبهادران به شماره 194 – اصلى و فرعی ذیل :

28 فرعى – جهانگیر جعفرى ملک آبادى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 967,80 
مترمربع .

براى روز چهار شنبه مورخ 95/11/13
5 - ابنیه و امالك واقع در چم آسمان به شماره 325 – اصلى و فرعی هاى ذیل :

15 فرعى – احترام نوروزى کله مسیحى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287,07 مترمربع .
16 فرعى - شهناز صالحى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349 مترمربع .

براى روز پنج شنبه مورخ 95/11/14
6 - ابنیه و امالك واقع در کله مسلمان به شماره 348 – اصلى و فرعی هاى ذیل :

38 فرعى – ناهید صادقى کله مسلمانى فرزند پنجه على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 330,75 
مترمربع .

39 فرعى - فضل اله سلطانى کله مسلمانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1307,90 
مترمربع .

40 فرعى - عبدالمجید محمودى کله مسلمانى فرزند ابوالقاسم نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
365,29 مترمربع .

براى روز شنبه مورخ 95/11/16 تاریخ انتشار : روز  چهارشنبه مورخ  1395/10/15 م الف: 221 محمد رضا رئیسى 
زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/10/677

ابالغ راى
کالسه: 950769 شماره دادنامه: 1599 مرجع رسیدگى شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا 
اعتزازیان به نشانى اصفهان خیابان نظر غربى سه راه نظر بن بست میثم مجتمع مسکونى پیام واحد 3  خواندگان: 
1- راحله سجادى فر 2- آمین اسکندرى هردو 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 حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت 1 - راحله ســجادى فر 2- آمین اسکندرى به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه چک به شماره 749077 به عهده بانک سپه بانضمام 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى 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 خواندگان تضامنى  
به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1935000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/12/28) 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: 30379 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/349
اجراییه

شماره: 941570 ش/7- 1395/10/5 به موجب راي شماره 962 تاریخ 95/5/31 حوزه 7 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: فرشید مرادى به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ یکصد و بیســت و هشت میلیون و ششــصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و 
پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ امسال 
اظهارنامه 92/4/15 لغایت اجراى حکم در حق خواهان: محمدعلى آداودى جلفایى به نشانى: اصفهان خ سیمین 
کوچه ارغوان پالك 178 طبقه اول و پرداخت نیم عشر حق اجرا. 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: 30339 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/340
فقدان سند مالکیت

شــماره: 951218641145861- 1395/10/8 چون آقاى محمد نعمتى فرزند غالمعلى به اســتناد دو برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت یک و نیم سهم مشاع از 
هفت سهم ششدانگ پالك 40 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 263 دفتر 492 
ذیل ثبت 115702 و سند مالکیت 284414 که بنام خانم صدیقه زمانیان نجف آبادى فرزند لطفعلى ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى 10143- 1384/11/04 دفترخانه 72 نجف آباد به او انتقال یافته 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 2972 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/10/525
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امیر قلعه نویى در هر تیمى که هســت عادت دارد طورى 
صحبت کند که از حق و حقوق آن تیم دفاع کند. او چند روز 
قبل وقتى با سئوالى درباره دلیل حضور بازیکنان سرباز در 
تراکتورسازى مواجه شد به تیم هاى صنعتى تاخت و این را 
حق تراکتورسازى دانســت که بازیکنان را به عنوان سرباز 
در اختیار داشته باشــد. به حرف هاى قلعه نویى دقت کنید:  
«برخى تیم ها مى خواهند قانــون را دور بزنند، در حالى که 
سربازى یک قانون است. بعضى تیم هاى ما صنعتى هستند 
و بودجه هاى آنچنانى دارند و بازیکنان بزرگ جذب مى کنند. 
معتقدم این بودجه باید بین همه تیم ها تقسیم شود، آن وقت 

ما هم دیگر بازیکن سرباز جذب نمى کنیم.» 
قلعه نویى براى چند روز خودش را جاى مجتبى حســینى 
یا عبدا... ویسى بگذارد. فکر کند سرمربى سپاهان است یا 
ذوب آهن. این نکته را هم در نظر بگیرد که تراکتورسازى 
ستاره هاى فوتبال ایران را به عنوان سرباز در اختیار مى گیرد 
و از آنها استفاده مى کند. آیا او در قامت سرمربى ذوب آهن 
یا سپاهان، به حضور سربازها در تراکتورسازى انتقاد نخواهد 
کرد؟ آیا در مصاحبه هاى خود از ناعدالتى نمى گوید و اینکه 

چرا فقط یک باشــگاه لیگ برترى مجوز جذب بازیکنان 
سرباز را دارد؟

امیر قلعه نویى ســال ها به عنوان ســرمربى سپاهان روى 
نیمکت این تیم نشســت. همان ســال هاى طالیى که 
سپاهان به راحتى آب خوردن عنوان قهرمانى لیگ برتر را 
به دست مى آورد. در آن دوران، سپاهان باشگاه متمولى بود. 
همه ستاره هاى ریز و درشت فوتبال ایران را جذب مى کرد 
و به آنها دســتمزدهاى هنگفت مى پرداخــت. قلعه نویى 
هم سرمربى اش بود. آیا آن زمان امیر قلعه نویى به بودجه 
تیم هاى صنعتى اعتراض مى کرد؟ آیا او از حضور سربازها در 

تراکتورسازى انتقاد نمى کرد؟
امیر قلعه نویى سرى به سایت سازمان لیگ بزند و نگاهى 
به مبلغ قراردادهاى بازیکنان بیاندازد. ابتدا تراکتورسازى و 
سپس سپاهان و ذوب آهن که منظور او از تیم هاى صنعتى 
هستند. تراکتورســازى بازیکنان خود را با این ارقام جذب 
کرده. البته به جز سربازها. لوسیانو ادینیو (1/4 میلیارد)، خالد 
شفیعى (750 میلیون)، ســعید آقایى (900 میلیون)، سینا 
عشورى (900 میلیون)، شــهرام گودرزى (500 میلیون)، 

فرزاد حاتمى (900 میلیون)، فرزین گروسیان (300 میلیون)، 
کرار جاسم (1/120 میلیارد)، محسن بنگر (800 میلیون)، 
محمد ابراهیمى (1/1 میلیارد)، محمــد ایرانپوریان (یک 
میلیارد)، محمد نورى (1/2 میلیــارد)، مهدى کیانى (یک 

میلیارد) و علیرضا رمضانى (500 میلیون).
تراکتورســازى بدون چهــار بازیکن ســرباز که جملگى 
سرشناس هســتند و میلیاردى، 12 میلیارد و 370 میلیون 
براى جذب بازیکنان خود هزینه کرده است. مبلغى هنگفت 
که مشخص نیست تراکتورســازى از پس پرداخت آن بر

مى آید یا نه؟
قلعه نویى بعد از تراکتورســازى، نگاهى بــه مبلغ قرارداد 
بازیکنان سپاهان بیاندازد. احسان حاجى صفى (1/4 میلیارد)، 
جالل علیمحمــدى (700 میلیون)، حســین پاپى (350 
میلیون)، حسین فاضلى (250 میلیون)، رسول نویدکیا (700 
میلیون)، شــجاع خلیل زاده (1/2 میلیارد)، طالب ریکانى 
(500 میلیون)، فرید کریمى (700 میلیون)، مهدى امینى 
(150 میلیون)، موســى کولى بالى (800 میلیون)، میالد 
سرلک (300 میلیون)، آرمین ســهرابیان (صد میلیون)، 

محمد روشــندل (200 میلیون)، مهرداد محمدى (500 
میلیون)، على هلیچى(250 میلیون)، عماد میرجوان (250 
میلیون)، رضا میرزایى (صد میلیون)، محمود قائد رحمتى 
(250 میلیون)، حامد بحیرایى (70 میلیون)، عارف غالمى 
(70 میلیون)، لى اولیویرا (1/015 میلیارد)، على احمدى (صد 

میلیون)، پدرو هنریکه (750 میلیون).
این ریز رقم قرارداد بازیکنان سپاهان است. سپاهان روى هم 
ده میلیارد و 705 میلیون براى دستمزد بازیکنان خود هزینه 
کرده، یعنى یک میلیارد و 665 میلیون کمتر از تراکتورسازى. 
البته اگر چهار بازیکن سرشــناس تراکتورسازى که جزو 

سهمیه سربازهاى این تیم هستند را فاکتور بگیریم.
مى رسیم به ذوب آهن. قلعه نویى مى تواند سرى به سایت 
سازمان لیگ بزند، ماشین حســاب به دست بگیرد و مبلغ 
قرارداد بازیکنان ذوب آهن را محاسبه کند. قرارداد بازیکنان 
این تیم روى هم ده میلیارد و 881 میلیون تومان اســت. 
قاسم حدادى فر با یک میلیارد و 430 میلیون باالترین رقم 
را دریافت کرده و على خــدادادى با 20 میلیون ارزان ترین 
بازیکن ذوب آهن محســوب مى شــود. اختالف هزینه 
تراکتورسازى و ذوب آهن براى جذب بازیکن، یک میلیارد 
و 489 میلیون است. یعنى تراکتورسازى حتى در شرایطى 
که از سهمیه جذب بازیکنان سرباز استفاده کرده، هزینه اى 

باالتر متحمل شده است.
باشگاه تراکتورسازى اگر بازیکنان سرباز را جذب نمى کرد، 
باید حداقل پنج میلیارد براى سروش رفیعى، مهدى شریفى، 
محمدرضا اخبــارى و هادى محمدى کنار مى گذاشــت. 
آنوقت رقم هزینه هاى تراکتورسازى به طرز سرسام آورى 
باال مى رفت و به حدود 18 میلیارد مى رسید. حاال این تیم از 
یکسرى قوانین عجیب استفاده و بازیکنان سرباز را با ارقامى 
پایین جذب مى کند. امیر قلعه نویى هم این مسئله را مى داند 
اما باز هم به تیم هاى صنعتى حمله مى کند و هزینه هاى آنها 

را زیر سئوال مى برد.

یونایتد محبوب ایرانى ها 
بر اسـاس نظرسـنجى اخیرى که نسـخه بین المللى 
سـایت «گل» انجام داده، منچسـتریونایتد با کسب 
بیشـترین آراء، عنوان محبوب ترین تیـم جهان را به 
خود اختصـاص داد. در این نظرسـنجى 42 هزار نفر 
از کابـران سـایت «گل» از سرتاسـر جهان شـرکت 
کردنـد و آراء خـود را به تیـم محبوب خـود دادند که 
منچستریونایتد با شکسـت رقباى نامدارش در صدر 

این نظرسنجى ایستاد.
بارسـلونا با 18 درصـد و رئال مادرید بـا 16 درصد به 
ترتیب در این نظرسنجى دوم و سوم شدند. همچنین 
چلسى با کسب 8 درصد در رده چهارم این نظرسنجى 
جاى گرفته و لیورپول هم با اختصـاص 7 درصد آراء 
پشت سـر صدرنشـین کنونى لیگ برتر قـرار گرفت. 
میالن هم در این نظرسـنجى با کسـب 6 درصد آراء 
محبوب ترین تیم ایتالیایى و باالتر از یوونتوس است.

در این نظرسنجى منچستریونایتد در آسیا محبوبیت 
باالیـى دارد و ایـن محبوبیـت در ایـران از وسـعت 
بیشترى برخوردار است، به طورى که 56 درصد آراء 
خود در این نظرسنجى را مدیون ایرانیان شرکت کننده 
در این نظرسنجى است.  شـیاطین سرخ همچنین در 
این نظرسنجى از مالزى، تایلند و استرالیا بیشترین آراء 

را کسب کردند.

ببخشید شما؟
حسـین هدایتى همچنان در پشت صحنه بازار نقل و 
انتقاالت حضورى فعال دارد. مرد متمول پرسپولیسى 
مدت هاست که در این تیم سمتى ندارد اما به پشتوانه 
قدرت مالى خود، همچنان ارتباط خود را با این باشگاه 

حفظ کرده است. 
آخریـن فعالیـت او، برگزارى جلسـه دوشـنبه شـب 
بـا سـروش رفیعى بـراى پیوسـتن ایـن بازیکـن به 
پرسپولیس بود. او همچنین نقش پررنگى در بازگشت 
رامین رضائیان و مهدى طارمى از ترکیه به پرسپولیس 
داشت. البته هسـتند کسـانى که معتقدند او با مطرح 
کردن بـى موقع خبر مذاکره با احسـان پهلـوان، این 
انتقـال را منتفى کرد اما سـئوالى که مطرح مى شـود 
این اسـت که او اصًال چگونه و با چه عنوان و سمتى 
اجازه چنین فعالیت هایى را پیدا مى کند؟ مگر نه اینکه 
صالحیت او براى خرید باشـگاه پرسـپولیس توسط 
مراجع ذیصالح رد شـد؟ آیا دخالت او در بـازار نقل و 

انتقاالت، قانونى یا اخالقى است؟

مانوئل مى رود؟
«مانوئل فرنانـدز مونیـز» یکى از بمب هـاى دوران 
نقل و انتقاالت پیش فصل بود. دروازه بانى که فصل 
قبـل در اللیگا بازى کـرده بود با قـراردادى در حدود 
یک میلیارد تومان به ماشین سـازى آمد تا تبدیل به 
یکى از معروف تریـن خارجى هاى لیگ برتر شـود. 
او اگر چه نتوانسـت مانع قعرنشـینى ماشـین سازى 
شـود اما تقریبـاً در هر بـازى حداقل چند سـیو خوب 
داشـت تا کسـى در تبریز از دسـت او ناراضى نباشـد

  اما مانوئل که تصور چنین شـرایط سخت و عجیبى 
را در تجربه جدید خود نمى کرد، این روزها در اندیشه 
جدایى از جمع سبزپوشان تبریزى مى باشد. از سوى 
دیگر، فرهـاد کاظمـى سـرمربى جدید تیم ماشـین 
سـازى نیز بنا به دالیلى نامعلوم، تمایل زیادى براى 
ادامه همکارى با این دروازه بان اسـپانیایى ندارد و از 
منابع آگاه شنیده مى شود که نام دروازه بان اسپانیایى 
نیز در لیسـت خروجى ماشین سـازان دیده مى شود.
اگر این خبر صحت داشته باشد قطعاً مانوئل مشتریان 
زیادى در لیگ برتر خواهد داشـت و تیم هاى زیادى 
هستند که دوست دارند دروازه تیمشان را به گلر سابق 

الکرونیا بسپارند.

خلعتبرى به سایپا پیوست
هافبک پیشین تیم گسترش فوالد با عقد قراردادى در 

نیم فصل به سایپاى تهران پیوست. 
محمدرضا خلعتبرى که نیم فصل اول لیگ شانزدهم 
را در گسـترش فوالد سـپرى کـرد، پـس از توافق با 
مسـئوالن سـایپا با عقد قراردادى تا پایـان فصل به 

این تیم پیوست. 
خلعتبـرى  بـا حضـور در دفتـر باشـگاه سـایپا 
قـراردادش را امضا کـرد تا بار دیگر شـاگرد حسـین 

فرکى شود.

تایم اوت

بنا به گزارش رســانه هاى یونان باشــگاه پانیونیوس از 
وضعیت بالتکلیف کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى خود 
به خشم آمده است و مى خواهد هشــدارى جدى به این 
بازیکن بدهد. ســایت sport-fm یونان خبر داد: «قضیه 
انصارى فرد با پانیونیوس به یک سناریوى بلند تبدیل شده 
است. پانیونیوس براى اینکه احتمال از دست دادن او را دارد 
باید خیلى زود به دنبال جایگزینى باشد. پانیونیوس به ماندن 
انصارى فرد خوش بین نیست به همین خاطر مى خواهد 
موضعش را با این بازیکن به صورت قطعى مشــخص 
کند.»اگرچه انصارى فــرد بازیکن کلیدى «میلوژویچ» 
سرمربى پانیونیوس است اما باشگاه پانیونیوس از این وضع 

نابسامان ناراحت است و به زودى با ارسال پیامى به بازیکن 
ایرانى خود هشدار خواهد داد که در صورت مشخص نکردن 
وضعیت خود ممکن است در بازى آینده پانیونیوس در این 
هفته در ترکیب اصلى تیم جایى نداشته باشد.مدیر باشگاه 
پانیونیوس با گله از انصارى فرد عنوان کرد که انصارى فرد 
اگرچه بازیکن خوبى است ولى باید یادش نرود که ما او را 
از تیم اوساسونا اسپانیا که به لیگ دسته دوم سقوط کرده 
بود آوردیم. انصارى فرد در چند هفته گذشته پیشنهادهاى 
متعددى از سوى باشــگاه هاى مختلف یونانى داشت که 
نزدیک ترین آنها پیشــنهاد المپیاکــوس بود که بخاطر 

اختالف مالى به نتیجه نرسید.

مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت:کمیته انضباطى رأى 
سختگیرانه اى براى شجاع خلیل زاده صادر کرد.

 محســن طاهرى اظهار داشــت: کمیته انضباطى رأى 
سختگیرانه اى براى شجاع خلیل زاده صادر کرد و کمیته 
حقوقى باشگاه براى کاهش این محرومیت اقدامات الزم 
را انجام مى دهد. امیدوارم کمیته انضباطى در محرومیت 
خلیل زاده تجدید نظر کنــد. وى در ادامه عنوان کرد: ما 
هم بازى برابر نفت تهــران را باختیم و هم با محرومیت 
خلیل زاده متضرر شدیم. رأى صادر شده قطعى است اما 
به کاهش محرومیت خلیل زاده امیدوار هستیم.  طاهرى 
درباره وضعیت بازیکنان مدنظر ویســى براى نیم فصل 

دوم گفت: نامه نگارى هاى الزم در مورد بازیکنان تحت 
قرارداد باشــگاه ها را انجام دادیم تا رضایتنامه بازیکنان 
مدنظر ویسى را از باشگاه هاى سابقشان بگیریم. امیدوارم 
با جذب بازیکنان جدید شرایط تیم در نیم فصل دوم بهتر 
شود. وى درباره وضعیت شجاع خلیل زاده تصریح کرد: 
باشگاه پرسپولیس درخواســتى براى به خدمت گرفتن 
خلیل زاده به ما نداده اســت و اگر هم پیشــنهاد بدهد با 
انتقال خلیل زاده به پرسپولیس مخالفت مى کنیم. مدیر 

عامل سپاهان خاطر نشان کرد: یک باشگاه 
اسپانیایى طى نامه اى خواستار گرفتن 

تست از عارف غالمى شده است.

کمیته انضباطى
 تجدید نظر کند

هشدار پانیونیوس
 به کریم 

انصارى فرد خوش بین نیست به همین خاطر مى خواهد
موضعش را با این بازیکن به صورت قطعى مشــخص
کند.»اگرچه انصارى فــرد بازیکن کلیدى «میلوژویچ»
سرمربى پانیونیوس است اما باشگاه پانیونیوس از این وضع

انتقال خلیل زاده به پرسپولیس مخالفت مى کنیم. مدیر 
عامل سپاهان خاطر نشان کرد: یک باشگاه 

اسپانیایى طى نامه اى خواستار گرفتن 
تست از عارف غالمى شده است.

کمیته انضباطى
 تجدید نظر کند

نستوه بزرگى

خصوصیت مشترك على دایى و شجاع خلیل زاده، عصبانیت آنهاست. نه سرمربى نفت و نه مدافع سپاهان، عالقه زیادى به 
رعایت قوانین ندارند و اخالق را هم فقط با تعریف خودشان مى پذیرند. در کنار این شباهت، یک تفاوت بزرگ هم بین آنها 
وجود دارد. شجاع، خیلى زود و خیلى سنگین مجازات مى شود اما آقاى گل جهان، عادت ندارد تاوان اشتباهاتش را بدهد.
شجاع خلیل زاده، بخاطر درگیرى با بوعذار در پایان بازى نفت و سپاهان سه جلسه محروم شد. دلیل این محرومیت، 
هل دادن و ضربه اى بود که او به بوعذار زد. اخراج خلیل زاده در آن صحنه، تصمیم درستى به نظر مى رسید اما محرومیت 
سه جلسه اى، سختگیرانه ترین تنبیه ممکن براى مدافع سپاهان بود. حدود دو سال قبل، خلیل زاده بخاطر درگیرى در 
پایان بازى با استقالل، همینقدر محروم شد و با احتساب جریمه کارت قرمز چهاربازى سپاهان را از دست داد. زمان 
حضور در تراکتورسازى هم شجاع، محرومیت هاى مشابهى را تجربه کرد. محرومیت هایى که همیشه با سختگیرى 

شدید، شامل حال او مى شدند. اما حداقل در این مورد، رفتار شجاع بدتر از دایى بود؟
خیلى زود جنجالى شــد. از همان نیمه دوم که سپاهان فشارش بازى نفت و سپاهان، 
افزایش داد و دایى، به هر سوت داور روى دروازه نفت را 
اعتراض مى کرد. 
بعــد از پنالتــى 
ســپاهان، دایى 

تصمیم گرفت تیمش را بیرون 
بکشد. دعواى شدیدى با داور و داور چهارم انجام داد. از 

تصمیم داور براى اخراجش سرپیچى کرد و حاضر نشد از زمین بیرون برود. حدود 
چهار دقیقه، بازى بخاطر دایى متوقف شد و کار به جنجال و دعواى داخل زمین کشید. دایى این بار، 

بیشتر از همیشه روى قانون شکنى اعتراض داشت و تنها تاوان این رفتار، دو جلسه محرومیت بود.
دایى بر خالف تصور شخصى، هنوز پسر محبوب اهالى فدراسیون و دنیاى سیاست است. پسرى 

که اشتباهات بزرگش، با تنبیه هاى کوچک جریمه مى شود. دایى، عادت کرده براى اشتباهاتش 
تاوان ندهد. مثل یک دهه قبل که به سینه شیث رضایى کوبید و در نهایت، کمیته استیناف 

رأى کمیته انضباطى را وتو کرد و چیزى نمانده بود محرومیت شیث بخاطر کتک خوردن از 
دایى، بیشتر از مربى - بازیکن سایپا شود. شاید هم به قول رئیس وقت کمیته انضباطى، 

دردسرهاى محروم کردن دایى، به نتیجه اش نمى ارزد: «بالفاصله بعد از باز شدن 
پرونده دایى اتفاقات عجیبى برایم افتاد، ازچه جاهایى بامن تماس گرفته شد. حتى 

یکى از نمایندگان مجلس جلسه علنى مجلس را رها کرد و به دفترم آمد و...! تعجب 
مى کردم که چه اتفاقى افتاده است. واقعاً چرا؟ چقدر تهدید؟ چقدر تطمیع؟ »

شجاع خلیل زاده مدافع تیم سپاهان با حکم عجیب و سنگین کمیته انضباطى به سه جلسه 
محرومیت محکوم شده است.  

با توجه به آنکه مدافع سپاهان در آن دیدار از داور مسابقه کارت قرمز گرفت در همان لحظه 
اخراج، خود به خود بازى بعدى سپاهان را از دست داد. اما از آنجا که تیم اصفهانى از گردونه 
رقابت  هاى جام حذفى کنار رفته خلیــل زاده باید محرومیت خود را که حاال با حکم کمیته 

انضباطى به چهار جلسه افزایش یافته است در لیگ برتر پشت سر بگذارد.
با این اوصاف، شجاع دیدار برابر تیم هاى پدیده مشهد، نفت تهران، استقالل خوزستان 
و صنعت نفت آبادان در هفته هاى شــانزدهم تا نوزدهم لیگ را از دست خواهد 
داد و تا بازى با پیکان از هفته بیســتم امکان همراهى سپاهان را نخواهد 
داشــت. جالب آنکه خلیل زاده بخاطر تخلفى که در بازى با نفت در 
جام حذفى مرتکب شد دیدار برگشــت با این تیم در لیگ برتر 

را هم از دست داد.
با این وصف ســپاهان که در پست دفاع وســط تنها موسى 
کولى بالى را به عنوان یک مدافع اصلى و حرفه اى در اختیار 
دارد یا باید به دنبال خرید بازیکن جدید باشد یا تالش کند از 
جمع بازیکنان فعلى یک دفاع وسط دست و پا کند. از آنجا 
که مذاکرات عبدا... ویسى با استقالل خوزستان براى خرید 
محمد طیبى نیز  هنوز نتوانسته به مرحله اجرا و قرارداد برسد 
و اخبارى در مورد منتفى شدن حضور وى در  اردوگاه زردها 
منتشر شده است، باید دید تدبیر زردپوشان براى جانشین 
خلیل زاده چه خواهد بود. در تیم ســپاهان در حال حاضر 
عارف غالمى بازیکن تیم جوانان قابلیت جانشینى خلیل زاده را 
دارد با این حال تجربه پایین او باعث مى شود که اعتماد به وى 

کمى دشوار به نظر بیاید. 
وضعیت شجاع و محرومیت او از یک چهارم بازى هاى سپاهان 
در آغاز نیم فصل ممکن است روى مسئله فروش او نیز تأثیر 
بگذارد. اگرچه عبدا... ویسى بارها اعالم کرده به هیچ وجه 

خلیل زاده را به پرسپولیس واگذار نخواهد کرد.

سپاهان به فکر آلترناتیو شجاع باشد

ذوب آهن و سپاهان 
در خواب هستند!

گروه ورزشى روزنامه نصف جهان در بخش  صداى 
هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات دوستداران 
ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما مى توانید 
دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه با مســائل 
info@ مختلف ورزش را به پســت الکترونیک

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

صفحات مجازى دارد.

■ احــکام کمیتــه انضباطــى در مــورد دیدار 
ســپاهان- نفت تهران هر چند بســیار ظالمانه 
اســت اما جاى هیــچ تعجبى نــدارد. على دایى 
ســال هاســت دارد نان آقــاى گلى جهــان را
 مى خورد که بــا گلزنى در مقابــل مالدیو و کلى 
تیم هاى درجه چندم آســیایى به دســت آورد و 
همه فدراسیون نشــین ها هم سال هاست از وى 
مى ترسند. خیلى از وقت ها رفتارهایى داشته که 
مى شد با محرومیت هاى بلندمدت رو به رو شود 
ولى چون نامش على دایى بوده همیشه با مماشات 
مسئولین رو به رو شده است. شانسى که على دایى 
در  رسیدن به عنوان آقاى گلى جهان به دست آورد 
را هیچکسى نتوانست به آن دست پیدا کند. دیگر 
مالدیوى پیدا نمى شود که  مقابل ایران 17 تا گل 
بخورد و بیشتر این گل ها را هم على دایى به ثمر 
برســاند. اى کاش حاال هم که آقاى گل جهان 
هستى، آقاى اخالق هم بودى. هر موقع عصبانى 
مى شوى هر لفظى از دهانت خارج مى شود و این 

مایه تأسف است.

■ این سپاهانى ها در فصل نقل و انتقاالت دارند 
چه کار مى کنند؟ ویســى که گذاشته رفته ایتالیا، 
گزینه هاى اعالمى از سوى باشگاه هم که یکى 
یکى دارند از دست مى روند. پس این همه وعده 

سرمربى براى تقویت تیم در نیم فصل چه شد؟

■گزارش دیروزتان در مورد سفر ویسى به ایتالیا 
را خواندم و واقعاً متأسف شــدم. عبدا... اگر اینقدر 
ادعاى سپاهانى بودن دارد اى کاش بیشتر دلسوز 
تیم بود. هم به فکر منافع و پیشرفت شخص خود 
است و هم اینکه به رفقایش بیشتر فکر مى کند تا 
سپاهان، نگاهى به ترکیب کادر فنى، آنالیزور ها 
و حتى ماساژورهاى ســپاهان بیاندازید تا متوجه 
شوید که چیزهاى دیگرى بیشتر از سپاهان براى 

این آقا مهم است.

■ ذوب آهن  و سپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
زمســتانى در خواب زمســتانى هســتند. بقیه 
تیم هاى مدعى در حال قوى تر شدن هستند و این 
دو تیم هنوز اقدام خاصى در این فصل نکرده اند. 

خدا به خیر بگذراند.

■آیا مجتبى حســینى براى تقویت ذوب آهن در 
تعطیالت نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر لیستى را 
به باشگاه ارائه داده است؟ چرا ذوب آهنى ها مانند 
سپاهان در این باره اطالع رسانى نمى کنند و مانند 
سپاهان لیست خروج و ورودهاى احتمالى خود را 

اعالم نمى کنند.

■ برنامه 90 هم نشان داد که خیلى بى طرف نیست 
و این هفته حسابى هواى دایى را داشت. واقعاً براى 
رسانه ملى متأسفم که با تیم هاى شهرستانى این 
نوع رفتار را دارنــد. آن از «ورزش و مردم» و این 

هم از 90!

■ دیگر همیــن را کم داریم کــه عارف غالمى 
را هم سپاهانى ها بفروشــند. اینقدر بازیکن کم 
داریم که واقعًا فــروش بازیکنى مثل عارف به ما 
ضربه بدى خواهد زد. اگر مى شود میالد سرلک 

را بفروشید!

■ آقایان ســپاهانى بــراى پســت دروازه بانى 
در نیم فصل فکــرى بکنید. بارها ایــن حرفم را 
تکرار کــرده ام. ما در نیم فصــل ضربات بدى از 
گلرهایمان به ویژه لى اولیویرا خوردیم. باور کنید 
در نیم فصل دوم به دردسر مى افتیم. یک کارى 

بکنید!

صداى هواداران

همه چیز براى تراکتورسازى

باز هم مى خواهید
,, به تیم هاى صنعتى حمله کنید؟

قلعه نویى براى چند روز خودش 
را جاى مجتبى حسینى یا عبدا... 
ویسى بگذارد. فکر کند سرمربى 
سپاهان است یا ذوب آهن. این 
نکته را هم در نظر بگیرد که 
تراکتورسازى ستاره هاى فوتبال 
ایران را به عنوان سرباز در 
اختیار مى گیرد و از آنها استفاده 
مى کند. آیا او در قامت سرمربى 
ذوب آهن یا سپاهان، به حضور 
سربازها در تراکتورسازى انتقاد 
نخواهد کرد؟

شتباه بزرگ
ان کم براى ا

تاو

به پایان مى رسد؟
 از دایى کى 

ترس
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قرآن شــعله اى اســت که نور آن تاریک نشــود، جداکننده حق و 
باطلى است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایى است که 
ستون هاى آن خراب نشــود، شفادهنده اى اســت که بیمارى هاى 
وحشت انگیز را بزداید، قدرتى است که یاورانش شکست ندارند، 

موال على (ع)و حقى است که یارى کنندگانش مغلوب نشوند. 

شــهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شــماره 95/100/1185 
مورخ 95/9/30 شوراى اسالمى شــهر نسبت به واگذارى محل نصب کانکس 
اغذیه فروشى در پارك آزادگان با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت فرم شرکت در 

مزایده تا پایان وقت ادارى 95/10/25 به شهردارى تیران مراجعه نمایند.

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 95/100/887 مورخ 
95/7/18 شوراى اسالمى شهر نســبت به واگذارى یک قطعه زمین محصور 
مشتمل بر چند غرفه ادارى با کاربرى ترمینال مسافربرى با شرایط مندرج در 
آگهى مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 95/10/25 به شهردارى تیران 

مراجعه نمایند. 

نوبت دوم نوبت دوم
آگهى مزایده آگهى مزایده مرحله دوم

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران  محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران   محمدرضا احتشام زاده- ش هردار تیران محمدرضا احتشام زاده- ش هردار تیران 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/10/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/10/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031داخلى (335)

نوبت  دوم
 آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

3,326,318,621166,400,000جارىلوله گذارى آب پل فلزى با لوله فوالدى قطر 250 میلیمتر189- 4- 95
3,399,350,499170,000,000جارىترمیم و آسفالت نوارهاى حفارى آب و فاضالب منطقه فالورجان190- 4- 95
4,991,797,950250,000,000جارىترمیم آسفالت و سنگفرش در سطح منطقه یک اصفهان191- 4- 95

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/10/15
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جنون انجــام عمل جراحــى زیبایى    جام جم آنالین |
وقتى به اوج رسید که «ژاکلین دایلدنستن» در سال 99 میالدى در 
آستانه جدایى از همسرش قرار گرفت. او براى به دست آوردن دل 
همسرش هر کارى الزم بود انجام داد اما در نهایت همسرش که 
«الک دایلندنستن» نام داشت و یک بیلیونر بود او را ترك کرد. الک 

چندى بعد درگذشت. 
روایت دیگرى از عمل هاى جراحى جنون آمیز این زن وجود دارد. 
مى گویند الک همسر سابق او گربه اى داشت و عاشق این گربه بود. 
ژاکلین براى اینکه خود را به همســرش نزدیک کند با ده ها عمل 
جراحى خود را به شکل یک گربه درآورد اما همسرش بیشتر از او 
منتفر شد!بسیارى بر این عقیده اند که ژاکلین به دلیل عمل هاى 
جراحى پیاپى تا حدودى دچار زوال عقل شــده به خصوص اینکه 

چهره او چهره طبیعى یک انسان نیست.

  باشگاه خبرنگاران | «دیان والــر» و «رندى کجارلند» 
جشن ازدواج خود را در قبرستان برگزار کردند چون دوست داشتند 
همه اعضاى خانواده و  دوستان، حتى آنهایى که دیگر زنده نیستند، 
در جشن ازدواجشان حضور داشــته باشند. تعداد مهمان هاى زنده 

این مراسم حدود 60 نفر بود.
این زوج که از اهالى ایالت مینسوتاى آمریکا هستند، مراسم ازدواج 
را در مقابل قبر پدر و مادرشان برگزار کردند چون مى خواستند همه 
عزیزانشان در جشن ازدواج شرکت کنند.آقاى کجارلند مى گوید: 
« بعضى ها به این کار ما مى خندند، امــا قصد ما در واقع احترام به 
والدین و دوستانى که دیگر بین ما نیستند بوده است. بعضى دیگر 
با شــنیدن ماجراى ازدواج ما تحت تأثیر قرار گرفتند و اشــک در 

چشم هایشان جمع شد.»

  فردا| یک زوج ژاپنى 20 سال است که با هم صحبت نمى کنند 
و «اوتو یومى» مرد حسود در مقابل تمام صحبت هاى همسرش تنها با 
تکان دادن سر به او پاسخ مى دهد. سکوت 20 ساله این زوج سبب شد تا 
پسر 18 ساله شان مشکل خود را با رسانه ها در میان گذاشته و این زوج 

به یک برنامه تلویزیونى دعوت شدند تا مشکلشان حل شود. 
بدین ترتیب قرارى در پارك «نارا» براى آنها صورت گرفت؛ جایى که 
این زوج براى اولین بار با یکدیگر دیدار کردند. آنها پس از 20 سال در این 

پارك در کنار هم نشسته و لبخند زدند.
شوهر حسود گفت که علت قهر آنها حسادت بیش از حد بوده اما در تمام 

این سال ها از فرزندان خود مراقبت کرده و آنها را تنها نگذاشته است. 
فرزنــدان ایــن زوج در 20 ســال گذشــته هیــچ دیالوگــى بین 
والدینشــان نشــنیده بودند. به همین دلیل به شــدت احساســاتى 

شدند.

قهر 20 ساله مرد ژاپنى حسودجشن عروسى در حضور ارواحزن گربه اى، انسان است؟ 030201
چهل تکه

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان    تسنیم|
اصفهان درباره حادثه تیراندازى در شهرســتان مبارکه 
گفت: این حادثه که چند روز پیش صورت گرفته، منجر به 

آسیب دیدگى جزئى شده است.
سرهنگ حسین حسین زاده با اشاره به حادثه تیراندازى 
در شهرستان مبارکه اظهار داشت: این حادثه مربوط به 
چند روز پیش بوده و به دلیل نزاع شــخصى بین دو نفر 

صورت گرفته است.
وى با بیان اینکه این حادثه نزاع شــخصى بین دو نفر 

که قبًال با او اختالف داشته مراجعه کرده و به او شلیک بوده، افزود: یک نفر در این حادثه به درب منزل شخصى 
کرده است.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: این حادثه چند شب پیش صورت گرفته و باید گفت 
خوشبختانه حادثه منجر به کشته شدن کسى نشده و تنها 

منجر به یک آسیب دیدگى جزئى شده است.
وى افزود: دلیل اصلى حادثه اختالف نظر بوده و شخص 
شلیک کننده، با اسحله شکارى مبادرت به این کار کرده 

اما اتفاق منجر به کشته شدن کسى نشده است.

  افتاب| فرمانــده انتظامى اســتان هرمزگان از 
شناســایى و دستگیرى یک مرد آرایشــگر متخلف در 
بندرعباس خبرداد که اقدام به آرایــش زنان در منازل 

مى کرد.
ســردار عزیزا... ملکى افزود: مأمــوران پلیس امنیت 
اخالقى استان هرمزگان در ادامه طرح هاى نظارتى و 
کنترلى صنوف با انجام کار اطالعاتى، آرایشگر مردى 
که مجوز فعالیت صنفى آرایشگرى آقایان را داشته و با 
حضور در منازل اقدام به آرایش زنان مى کرد را شناسایى 
کردند.وى با اشاره به دســتگیرى متهم در یک منزل 
مســکونى افزود: وى به اتهام جریحه دار کردن عفت 

عمومى و آرایش زنان به مراجع قضائى معرفى شد.
فرمانده انتظامــى هرمزگان، حمــل و نگهدارى مواد 
مخدر، ســرقت لوازم داخلى خودرو و نگهدارى سالح 
سرد را از سوابق این متهم برشمرد و گفت: پرونده اى در 

این زمینه تشکیل شد و در دست بررسى است.

ســارقان آهن آالت با تغییر روش با استفاده از دستگاه 
اسکیمر از 450 نفر کالهبردارى اینترنتى کردند.

به گزارش میزان، سردار کیوم رث عزیزى گفت: ابتداى 
مهر ماه شــخصى با مراجعه به پلیس فتا استان اظهار 
داشــت که مبلغ 11 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از 

حساب وى برداشت شده است.
وى افزود: با اعالم این خبر، بالفاصله کارشناسان پلیس 
فتا استان تحقیقات خود را بر روى این پرونده آغاز کردند 
و در مراحل مقدماتى رسیدگى به پرونده دریافتند که از 
تعدادى حساب دیگر نیز در شــهرهاى مختلف کشور، 
توسط افرادى ناشــناس به همان شکل برداشت هایى 

غیرمجاز انجام شده است.
ســردار عزیزى اضافه کرد: با انجام اقدامات تخصصى 
کارشناسان پلیس فتا، مشــخص شد که برداشت هاى 
انجام شــده به وســیله تهیه کپى از کارت هاى بانکى 

شاکیان انجام مى پذیرد.
وى ادامه داد: سرانجام بعد از مدتى یکى از افراد مرتبط 
با برداشــت هاى غیرمجاز در یکى از استان هاى کشور 

شناسایى و با هماهنگى دستگاه قضائى دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامى افزود: در بازجویى هایى که از وى 
انجام پذیرفت مشخص شــد این فرد در اواخر تابستان 
امسال بدون اطالع با متهمان پرونده همکارى داشته و 

هیچ نشانى از این افراد ندارد.
سردار عزیزى در ادامه گفت:  با ادامه تحقیقات کارشناسان 
پلیس فتا و به دســت آمدن حســاب هایــى جدید که 
اطالعات آنها سرقت شده بود، یک واحد صنفى در تهران 
که متهمان با اجاره آن در آنجا با شگردى خاص، اقدام 
به نصب دستگاه اســکیمر و کپى بردارى از اطالعات 

خریداران مى کردند، شناسایى شد.
وى تصریح کرد:  در این مرحلــه از تحقیقات نیز فردى 
دیگر که به دلیل سهل انگارى و اعتماد بى جا با متهمان 

پرونده همکارى داشت نیز دستگیر شد و بررسى ها نشان 
دهنده آن بود که آنها مدت ها قبل و بدون هیچ نشانى از 

آن محل رفته اند.
این مقام ارشد انتظامى در ادامه گفت: تحقیقات تخصصى 
بر روى پرونده ادامه یافت تا ســرانجام بعــد از دو ماه 
تحقیقات تخصصى و شبانه روزى کارشناسان پلیس فتا  
یکى از عامالن اصلى این پرونده که داراى سوابق متعدد 

کیفرى بود در استان البرز شناسایى شد.
وى خاطر نشان کرد: بالفاصله با هماهنگى انجام شده با 
مرجع قضائى تیمى از مأموران پلیس فتا استان این فرد را 
در مخفیگاهش دستگیر کرده و در بازرسى از منزل وى ، 
ادوات و تجهیزات مرتبط با پرونده شــامل یک دستگاه 
اسکیمر و تعدادى کارت هاى خام عابر بانک کشف شد.

سردار عزیزى با اشاره به اعترافات متهم در بازجویى ها، 
گفت: در بازجویى هاى انجام شده از این فرد وى اذعان 
داشت که برنامه ریزى و اجراى اعمال مجرمانه خود را با 

همدستى فردى دیگر انجام داده است.
وى ادامه داد: متهم دیگر پرونده نیز که داراى ســوابق 
متعدد کیفرى بود با وجود برنامــه ریزى هایى که براى 
ناشــناس ماندن و فرار از قانــون انجــام داده بود، نیز 
شناسایى و در عملیات پلیس فتا استان مرکزى دستگیر 
شد و در بازرسى از منزلش تعداد 35 فقره از کارت هاى 
کپى شده متعلق به افراد مختلف، 33 سکه بهار آزادى و 

مبلغ 90 میلیون ریال وجه نقد کشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان مرکزى در ادامه با اشــاره به 
اطالعاتى که در مراحل رســیدگى به پرونده به دست 

آمد گفت: متهمان در اعترافات خود اذعان داشتند که از 
نیمه سال گذشته برنامه سرقت اطالعات افراد را با نصب 
دستگاه اسکیمر در اســتان هاى تهران، البرز و گیالن 

آغاز کرده اند.
وى افزود: این دو نفر موفق مى شوند از کارت عابر بانک 
450 نفر کپى بردارى کرده و مبلغ ســه میلیارد و 250 

میلیون ریال از حساب افراد مختلف برداشت کنند.
این مقام ارشــد انتظامى تصریح کرد: متهمان پرونده 
در دیگر اعترافات خود اذعان داشــتند که از سال 92 تا 
آغاز این فعالیت مجرمانه خود نیز در امر ســرقت آهن 
آالت فعالیت داشته و مبلغ دو میلیارد ریال نیز از سرقت 
آهن آالت کسب کرده اند و از سال گذشته با تغییر شکل 
ســرقت هاى خود برنامه ریزى کپى کارت هاى افراد و 

برداشت هاى غیرمجاز از حساب آنان را آغاز کرده اند.
وى اضافه کرد : این افراد کــه در مجموع در حدود پنج 
میلیارد و 250 میلیون ریال با اعمال مجرمانه خود سرقت 
کرده بودند، براى برخورد قانونى به مرجع قضائى معرفى 

شدند.

ســارقان 40 میلیارد تومان جواهر، الماس و ســنگ 
قیمتى که در پوشش خریدار دست به سرقت زده بودند، 

شناسایى و دستگیر شدند.
به گزارش میزان،سردار کاظم مجتبایى رئیس پلیس 
قم، اظهارداشت:در پى شــکایت یکى از همشهریان 
مبنى بر ســرقت جواهرات و ســنگ هاى قیمتى از 
منزل وى حین انجــام معامله توســط دو خریدار به 
ارزش 400میلیارد ریال، با توجه به حساسیت موضوع 
بالفاصله پرونده در دستور کار تیمى مجرب از مأموران 

آگاهى استان قم قرار گرفت.
به گفته وى بنابــر اظهارات مالباختــه، نامبرده قصد 
فروش اموالــى از قبیل زمرد پنج شــیر افغان به وزن 
یک کیلو و 200 گرم، یک قطعــه الماس و مقدارى 
ســنگ هاى عتیقه و قیمتى را داشــته که سارقان از 
اســتان همجوار پس از حضور در قــم و منزل وى، با 

شاکى درگیر و این اموال را به سرقت مى برند.
فرمانده انتظامى اســتان قم افزود:در ابتدا فردى که 
واسطه این معامله بود شناسایى شــد و در تحقیقات 
پلیس اظهارداشــت هیچگونه شــناختى از متهمان 

نداشــته و صرفًا با یکى از خریداران به صورت تلفنى 
در ارتباط بوده است.

ســردار مجتبایى گفت:مأموران با انجام یکســرى 
اقدامات فنى و اطالعاتى و با شناسایى محل اختفاى 
متهمان پس از اخذ نیابت قضائى به اســتان مربوطه 
اعزام شــده و آنها را پس از دســتگیرى به استان قم 

منتقل کردند.

وى افزود: این افراد در پلیــس آگاهى و در تحقیقات 
مأموران اذعان کردند با نقشــه قبلى بــه بهانه خرید 

سنگ هاى قیمتى با شاکى قرار گذاشته اند.
فرمانده انتظامى استان قم گفت:نهایتًا پس از استعالم 
از سازمان میراث فرهنگى و برابر دستور قضائى اموال 
مذکور تحویل مالباخته شد و متهمان نیز با صدور قرار 

قانونى راهى زندان شدند.

یکى از کارکنان یک محل تهیه و توزیع غذا با استفاده 
از یک دستگاه باالبر دست ساز مشغول جابه جایى مواد 
غذایى از طبقه همکف به قســمت زیرزمین بود که به 

یکباره به کف زمین سقوط مى کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، پس از اطالع 
رسانى این حادثه به سامانه 125 از سوى کارکنان این 
محل تهیه و توزیع غذا، ستاد فرماندهى سازمان آتش 
نشانى تهران به سرعت نیروهاى عملیاتى ایستگاه 53 
را ساعت 15و8دقیقه روز یک شــنبه به خیابان شهید 

مطهرى، خیابان شهید اکبرى اعزام کرد.
مرتضى اینانلو فرمانده آتش نشــانان اعزامى در مورد 
این حادثه گفت: در یک محــل تهیه و توزیع غذا، یکى 
از کارکنان با استفاده از یک دســتگاه باالبر دست ساز 
مشــغول جابه جایى مواد غذایى از طبقــه همکف به 
قسمت زیرزمین بود که به یکباره کفى باالبر شکسته و 

این خانم حدوداً  24 ساله به زیر زمین سقوط کرد.
وى در ادامه گفت: آتش نشــانان به محض رسیدن به 
محل حادثه، جریان برق باالبــر را قطع کردند و پس از 
ایمن سازى محل حادثه، خانم جوان که از ناحیه پا و کمر 

دچار مصدومیت شــده بود را با به کارگیرى تجهیزات 
مخصوص و برانکارد به ســطح زمیــن منتقل کرده و 

تحویل امدادگران اورژانس دادند.
ایــن فرمانده آتــش نشــانى اضافه کــرد: نیروهاى 
عملیاتى پــس از ارائه تذکــرات ایمنى بــه کارکنان، 
محل حادثه را تحویل مالک محل تهیــه و توزیع غذا 

دادند.

برداشت از حساب 450 نفر با کپى کردن کارت بانکى

سارقان آهن آالت ، مجرمان نامرئى شدند

جزئیات درگیرى مسلحانه در شهرستان مبارکه

بازداشت آرایشگر مرد به 
دلیل آرایش زنان  

دستگیرى سارقان 40 میلیارد جواهر و الماس در قم

زمرد پنج شیر افغان تحویل صاحبش شد
سقوط یکى از کارکنان رستوران از

 باالبر دست ساز

مأموران وظیفه شناس و فداکار پلیس راه دامنه در 
یک اقدام به موقع جان راننده و سرنشین کامیون 
کشنده اویکو که واژگون و دچار آتش سوزي شده 

بود را نجات دادند. 
ســرهنگ جهانگیر کریمی معــاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در گفتگو 
باخبرنگار پایگاه خبري پلیــس گفت: مأموران 
تیم بررسی صحنه تصادفات پلیس راه دامنه حین 
انجام وظیفه ، رســیدگی به صحنه تصادف یک 
دستگاه مینی بوس و روان سازي محور تیران-

داران متوجه خروج از جاده یک دستگاه کامیون 
کشنده اویکو و واژگونی آن شدند. 

وي با اشــاره به اینکه کامیون کشــنده پس از 
واژگونی دچار آتش سوزي شــده بود ادامه داد: 
آتش با ســرعت زیاد از اتاق بار خودرو به سمت 
کابین راننده در حال ســرایت بــود که مأموران 

وارد عمل شدند. 
سرهنگ کریمی بیان داشــت: تعداد چهار نفر از 
مأموران فــداکار حاضر در صحنه با اســتفاده از 
کپســول اطفاى حریق خودروي پلیس و دیگر 
خودروهاي عبوري و در یک عملیات شجاعانه 
آتش را مهــار و راننده و سرنشــین را از خودرو 

خارج کردند. 
معاون اجتماعی پلیس اصفهان در پایان افزود: 
این اقدام به موقع مأموران، جان راننده و سرنشین 

کامیون را نجات داد. 

پلیس ، ناجی راننده و 
سرنشین کامیون اویکو

,,

 متهمان پرونده 
در دیگر اعترافات 
خود اذعان داشتند 
که از سال 92 تا 
آغاز این فعالیت 
مجرمانه خود نیز 
در امر سرقت آهن 
آالت فعالیت داشته 
و مبلغ دو میلیارد 
ریال نیز از سرقت 
آهن آالت کسب 
کرده اند

  تسنیم| حــدود ســاعت 15 روزیک شــنبه 
شهروندان تهرانى هنگام عبور در خیابان شهید شیرودى 
روبه روى استادیوم شیرودى با درخواست کمک و صداى 
«دزد دزد» یک جانباز 65 درصد که مورد زورگیرى خشن 
از ســوى دو مرد زورگیر قرار گرفته بود، مواجه شدند و 

براى کمک به سمت وى شتافتند.
یکى از شاهدان عینى این ماجرا درباره جزئیات زورگیرى 
از جانباز 65 درصدى گفت: از سر کارم در حال رفتن به 
منزل بودم که دیدم مرد جانبازى روى زمین افتاده است؛ 

به سمت وى رفتم و جویاى زورگیرى شدم و همزمان با 
پلیس و اورژانس تماس گرفتم.

وى افزود: این جانباز که راننده آژانس است و به شدت از 
سوى زورگیران مورد ضرب و شتم قرار گرفته، گفت دو 
مرد زورگیر به عنوان مسافر سوار بر خودروى 206 وى 
شده و دقایقى بعد پس از زدن اسپرى اشک آور به صورت 
وى قصد سرقت خودرویش را داشته که با مقاومت این 

جانباز مواجه شده اند.
این شــاهد عینى زورگیرى از جانبــاز 65 درصد گفت: 

زورگیران با مشاهده مقاومت از سوى جانباز 65 درصدى، 
وى را از خودرویش به بیرون پرتاب کردند و این جانباز که 
یک پاى مصنوعى دارد، دِر سمت راننده خودروى خود 
را رها نکرده اما پس از طى مسافتى و کشیده شدن روى 
زمین از خودرو رها شده بود و زورگیران خودروى وى را 
به سرقت بردند.این شهروند با بیان اینکه پاى مصنوعى 
این جانباز در این زورگیرى از پایش جدا شده، یادآور شد: 
ســرعت عمل پلیس در این ماجرا خوب بود اما اوژانس 

حدوداً نیم ساعت پس از تماس  رسید.

زورگیران،راننده را به بیرون پرتاب کردند
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سخت  افزار

اندروید

رصد آنالین

پرنده هکر
 نصف جهان اغلب اوقات، هکرها قادراند از کیلومترها 
آن سوتر، به قربانیان خود حمله کنند. با این حال، نوع 
دیگرى از حمالت که این روزها بیشتر شاهد هستیم، 
حمالتى هستند که از فواصل نزدیک صورت مى گیرند. 
براى مثال، هکر در نزدیکى قربانى خود حضور دارد و 
از طریق سیگنال هاى بى ســیم، به دستگاه وى نفوذ 
مى کند.چنین روشــى براى هــک، محدودیت هاى 
زیادى دارد و الزم اســت هکر خود را به طور فیزیکى 
تا حد امکان به دســتگاه قربانى نزدیک کند. گروهى 
از هکرها با توجه به این محدودیت، پهپادى طراحى 
کرده اند که هک از فاصله نزدیک را ساده تر مى کند. 
هکر مى تواند این پهپاد با نــام Danger Drone را 
بر فراز ساختمانى که ســوژه مدنظر در آن قرار دارد به 
پرواز درآورد، روى ســقف خانه افراد بنشاند و نه تنها 
به شبکه واى فاى و تلفن هاى همراه آن ها نفوذ کند، 
بلکه به ابزارهاى پوشیدنى، دستگاه دیجیتال متصل 
به تلویزیون، ساعت هاى هوشمند و حتى به یخچال 

هوشمند آن ها حمله کند.
بروان فران، یکى از سازندگان Danger Drone آن را 
این گونه توصیف مى کند: «لپ تاپى پرنده براى هک.» 
به طور دقیق تر، Danger Drone یک پهپاد چهار ملخ 

500 دالرى مجهز به Raspberry Pi است. 
Danger Drone پهپادى بــراى اجراى آزمون نفوذ 

است تا مشخص شود دیواره هاى دفاعى تا چه اندازه در 
مقابل چنین حمالتى توانایى دارند.

برنامه ساخت رینگتون اندروید
  MP3 Cutter Ringtone Maker PRO  نصف جهان
برنامه اى کاربردى و عالى در زمینه برش موزیک ها و 
ساخت رینگتون اختصاصى براى دستگاه هاى اندرویدى 
است. این برنامه به شما این امکان را مى دهد که موزیک 
هاى گالرى دستگاه تان را وارد کرده و با اعمال تغییراتى 
چون برش یک زنگ موبایل اختصاصى و حرفه اى را 
براى خودتان ایجاد نمایید. همه امکانات این برنامه به 
همین یک مورد ختم نمى شــود، نرم افزار به شما این 
امکان را مى دهــد که بر روى آهنگ وارد شــده انواع 
تغییرات دلخواه نظیر افزایــش کیفیت را انجام دهید و 
در نهایت آن را ذخیره کنید، امکان اختصاص هر زنگ 
ساخته شده براى هر مخاطبى خاص نیز در برنامه تعبیه 
شده است. اگر به دنبال یک برنامه عالى و کم نظیر براى 
اعمال تغییرات و یا ویرایش فایل هاى موسیقى هستید 
 MP3 Cutter Ringtone Maker PRO بدون شک
با دارا بودن یک محیط کاربرى ساده و دوست داشتنى 

همه نیازهاى شما را برطرف مى کند.
برخى از قابلیت هاى این اَپ اندرویدى:

نمایش موج آهنگ ها به صورت حرفه اى در 4 سطح 
مختلف،  ِست کردن شــروع و پایان براى موزیک ها، 
امکان انتخاب زنگ ساخته شده براى کل گوشى و یا 
مخاطب خاص، پشتیبانى از همه فرمت هاى MP3 با 

حجم و طول مختلف و ...

پخش زنده 360 درجه 
ویدئویى به توییتر اضافه شد

توییتر ارائــه خدمات پخــش زنده    فارس|
ویدئویى 360 درجه را براى کاربران خود ممکن کرده 
است، هر چند این خدمات فعال تنها براى عده محدودى 
از کاربران مشهور این شبکه اجتماعى در دسترس است.

عالقمندان مى توانند با استفاده از خدمات پریسکوپ 
ویدئوهاى 360 درجه را مشاهده کنند. کاربران در زمان 
مشــاهده این ویدئوها مى توانند با حرکت دادن افقى 
گوشى در جهت هاى مختلف آنها را از زوایاى جدیدى 
مشاهده کنند. همچنین کاربران مى توانند با استفاده از 
موشواره بر روى بخش هاى مختلف صفحه کلیک کنند 
و بخش هاى مختلف صحنه را با جزییات و دقت مناسب 
مشاهده کنند. برخى کاربران مشهور توییتر که به این 
خدمات دسترسى پیدا کرده اند از هم اکنون استفاده از 
آن براى به تصویر کشیدن چشم اندازهاى زیباى طبیعى 

را آغاز کرده اند. 

  ایسنا| وبسایت FAX.IR سرویس فکس اینترنتى است که در آن کاربران مى توانند بدون نیاز به دستگاه فکس، 
خط تلفن و نصب نرم افزار به ارسال و دریافت فکس اقدام کنند. روش استفاده از این سرویس بدین صورت است که به 
کاربران شماره فکسى اختصاصى داده مى شود و تمامى فکس هاى دریافتى به این شماره بصورت فایل PDF به ایمیل 
شخصى شان ارسال و در صورت تمایل یک نسخه از آن در قســمت بایگانى حساب کاربرى در سایت FAX.IR ذخیره 
مى شود. جهت اطالع رسانى در مورد دریافت فکس نیز یک پیامک به شماره موبایل کاربر با متن «دریافت فکس جدید 
از شماره ...» از سایت FAX.IR ارسال مى شود و کاربران مى توانند شماره فکس فعلى خود را نیز به این شماره اختصاصى 

divert کرده و نیازى به اعالم مجدد شماره جدید خود نداشته باشند.

اما براى ارسال فکس، کاربران مى توانند با ورود به حساب کاربرى در سایت FAX.IR و انتخاب گزینه ارسال فکس، متن 
دلخواه خود را نوشته و یا فایل پى دى اف، WORD، EXCEL و غیره را بارگذارى کرده و به شماره فکس هاى مورد نظر 

 www.fax.ir :ارسال کنند.                                                                                                                                                                                    وب آدرس

 نصف جهان Rescue the Enchanter  نجات افســونگر بازى جدید و هیجان انگیز در سبک بازى هاى فکرى و 
ماجراجویى از استودیوى بازى سازى Lone Wolf Games براى اندروید است. 

در این بازى شــما به دنبال افســونگرى مى گردید که ســال هاى طوالنى در یک کتاب دام افتــاده و باید با حل
 انواع پازل هاى مختلف، معماها و پیدا کردن سرنخ ها او را از این وضعیت نجات دهید! سبک بازى به صورت اشاره 
و کلیک است و در آن شما باید با کلیک برروى اشــیاء اطراف و حل کردن پازل ها داستان را پیش ببرید و ساعت ها 

خود را سرگرم سازید! 
از ویژگى هاى کلى بــازى مى توان به مواردى چون گرافیــک اچ دى با طراحى فوق العاده، موســیقى متن زیبا با 
جلوه هاى صوتى خــاص، ده ها مورد از پــازل ها، معماها و بازى هــاى کوچک براى حل، دوربین براى کشــف 
اشــیاء، گزینه ذخیره خودکار پیشــرفت شــما، نقشــه پویا براى نمایش مکان فعلى و مکان هاى کشــف شــده 
و بهینه ســازى شــده براى همه تبلــت ها و گوشــى هاى اندرویــد با صفحه نمایــش بزرگ و کوچک اشــاره 

کرد!

راهنماى خرید

نصف جهــان پــاور بانک ها از یک باترى قابل شــارژ 
لیتیومى تشکیل شــده اند که معمــوال از طریق درگاه 
microUSB شارژ مى شوند . یکى از ویژگى هایى که در 

هنگام خرید پاور بانک ها باید به آن توجه کنید ظرفیت 
آن هاست. مسلما هرچقدر که ظرفیت آن ها بیشتر باشد 
اوال زمان بیشترى طول مى کشد تا شارژ شوند و ثانیا 
مقدار شارژ بیشــترى را مى توانند براى دستگاه هاى 

الکترونیکى شما فراهم کنند. 
تعداد خروجى ها و همچنین شدت جریان خروجى نیز 
جز فاکتورهایى است که مى بایســت در نظر گرفت.

براى شارژ گوشى هاى موبایل، شدت جریان خروجى 
1 آمپر نیاز اســت ولى براى اینکه بتــوان تبلت تان را 
شارژ کنید باید شــدت جریان خروجى حداقل 2 آمپر 

باشد. 
شارژر همراه پى کیو آى مدل 12000E از یک باترى 
لیتیوم یونى با ظرفیت 12000 میلى آمپرســاعت بهره 

گرفته اســت. شــکل ظاهرى این محصول شبیه به 
یک مربع طراحى شده اســت و ابعاد آن را به گونه اى  
اندازه گیرى کرده اند که به راحتى میان انگشتان دست 
جاى گیرد. روى ســطح این مدل از شارژرهاى همراه 
«پى کیوآى»، چهار چراغ LED کوچک دیده مى شود. 
این نشــانگرها قادر هستند وضعیت شــارژ باترى را 
نمایش دهند. روشــن بودن هرکدام از این چراغ ها به 
این معناست که 25 درصد از شارژ کل باترى پاوربانک، 

قابل  استفاده خواهد بود. 
ایــن پاوربانــک دو خروجــى USB دارد که شــما 
بــا اســتفاده از آن ها مى توانیــد باترى دو دســتگاه 
مختلف را به طور هم زمان شــارژ کنیــد. هر یک از 
این درگاه ها براى شــارژ باترى یک گوشــى موبایل، 
تبلت، دوربین، پخش کننده هاى موســیقى و لوازمى 
از این قبیل مناسب خواهد بود. شدت جریان خروجى 
در یکى از ایــن خروجى ها 1 آمپــر و در خروجى دوم 

آن 2.5 آمپر اســت. همچنین شــدت جریان ورودى 
در ایــن محصــول 2.5 آمپــر، ولتــاژ ورودى آن 
5 ولت و ولتــاژ خروجــى در این پاوربانــک 5 ولت

 است. 
این پاوربانک با استفاده از یک باترى لیتیوم یون تولید 
شده است و باترى آن از طریق درگاه microUSB شارژ 
مى شود. براى شــارژکردن باترى این محصول کافى 
ســت آن را با یک کابل به درگاه USB دستگاه هاى 
الکترونیکى مثــل کامپیوتر یا لپ تــاپ  وصل کنید تا 
باترى آن شروع به شارژشدن کند. پاوربانک پى کیوآى 
مدل 12000E در برابر افزایش شارژ، اتصال کوتاه و 
افزایش جریان محافظت شده است. این محصول 235 
گرم وزن دارد. ابعاد آن به ترتیب طول، عرض و ارتفاع 
83.2، 83.2 و 24 میلى متر هستند. شما مى توانید این 
پاوربانک را با قیمتى در حدود 100000تومان از بازار 

داخلى خریدارى نمایید.
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بازى فکرى 
« نجات افسونگر»  
اندروید 

 
 Share Folder خطر آلودگى

توسط باج افزارها
 Share Folders نصف جهان پوشه هاى اشتراکى
بهترین روش براى دسترسى آسان به منابع مشترك 
در شــبکه هســتند ولى مى توانند به نقطه آسیب 
پذیرى شــبکه تبدیل گردند. نه تنها از بابت محلى 
براى انتشار آلودگى بلکه به خاطر دردسترس بودن 
از روى سیستم هایى که ممکن است از نظر امنیتى 

مشکل داشته باشند.
براى اطمینان از در امان بودن سیستم ها در مقابله 
با باج افزارها، ضرورى است  موارد زیر رعایت گردد:

1- از به اشــتراك گذاشــتن بى مــورد فایل ها و 
پوشه ها پرهیز گردد و دسترسى به اشتراك گذارى 

نیز از کاربران گرفته شود.
2- پوشه هاى اشتراکى به بخشهاى مختلف تقسیم 
گردد، براى مثال هر دپارتمان پوشــه اشــتراکى 
خود را داشــته و از ایجاد یک پوشــه براى تمامى 
مقاصد و کارمندان خوددارى شود. همچنین از دادن 
دسترسى Everyone خوددارى شده و از اکانت ها 
و گروه هاى اکتیو دایرکتورى براى دادن دسترسى 

استفاده گردد.
امنیت تمامى ایستگاه هاى کارى جدى گرفته شود. 
 adaptive defense پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار
360 بر روى تمامى سیستمهاى شبکه و آن هم در 

lock mode است. 

کیبوردى که احساسات شما را 
درك مى کند

  مهر | در حال حاضر در بــازار، کیبوردهاى 
مختلف زیــادى وجود دارنــد. اما هیچ کــدام مانند 
«کى موچى» نیســتند. سه دانشــجوى فناورى در 
دانشگاه کورنل این کیبورد را خلق کردند که با توجه به 
شیوه تایپ فرد، اطالعاتى درباره او جمع آورى و سعى 

مى کند احساسات او را بسنجند.
این اطالعات شــامل مواردى مانند ســرعت تایپ، 
تعداد مکث هنگام تایپ، اطالعات مربوط به حسگر 
حرکات تلفن هوشمند، زمان تایپ، تعداد کلمات حذف 
شده، فاصله میان فشردن کلیدهاى کیبورد و تحلیل 
احساسات فرد استفاده مى کند تا دقیقا مشخص شود 

فرد هنگام تایپ چه احساسى داشته است.
کیبورد تمــام این اطالعات را به یک مدل ماشــین 
یادگیرى ارائه مى شود تا رمزگذارى شود. نتایج حاصل 

تا 82 درصد صحت دارند.
«هواى چى لو» یکى از دانشجویان خالق این کیبورد 
مى گوید: براى ما درك احساسات بسیار جالب است. 
این دقیقا همان بخش غفلت شــده هوش مصنوعى 
است. تصور کنید دستگاه هوشمند هنگام ناراحتى به 
شما موسیقى شادى پیشنهاد کند. یا به کاربر پیشنهاد 

کند هنگامى که مضطرب است نفس عمیقى بکشد.
این کیبورد بــراى حفظ حریم خصوصــى فرد تمام 

اطالعات را در دستگاه موبایل پردازش مى کند. 

کلیک

فناورانه

منظومه هوشمند منظومه هوشمند 
سامسونگ با سامسونگ با 

اعضاى خانواده    اعضاى خانواده    
GearGear

بشر همواره به تکامل  عالقه داشته و همیشه دوست دارد 
بهترین امکانات را در تمامى حالت ها داشــته باشد. این 
ایده سبب شد تا در کنار گوشى هاى هوشمند، گجت هاى 
پوشیدنى وارد بازار شوند تا نیازهاى مختلف کاربران در 
حالت هاى گوناگون را پوشش دهند. سامسونگ به عنوان 
رهبر بازار تلفن همراه، یکى از پیشگامانى است که سعى 
مى کند با ارائه محصوالتى در کنار خانواده گوشى هاى 
خود به کاربرانش امکاناتى تمام و کمال در تمام زمان ها و 

مراحل زندگى را بدهد.
هدســت  واقعیت مجازى، ساعت  هوشــمند و دستبند 
سالمتى بخشى از ابزارهایى هســتند که در این مدت 
خانواده Gear  سامسونگ را سروشکل داده اند. این سه 
عضو نسبتا قدیمى، چند وقتى است که هدفون  بى سیم 
Gear IconX و دوربین  Gear 360 را به عنوان اعضاى 

تازه  وارد در کنار خود مى بینند.

 هوشمند از نوع سوم
برقرارى ارتباط با گوشــى هاى هوشمند بسیار راحت تر 
اســت، چراکه عالوه بر امکان برقرارى تماس صوتى و 
پیامک، امکانات دیگرى مانند ارتباط متنى یا تصویرى 
روى اینترنت هم موجود اســت. این یعنى نوع برقرارى 
ارتباط تغییر کــرده و دنیاى فناورى نیز بایــد خود را با 
آن وفق دهد. ســرعت  باالى زندگى و مشــغله باعث از 
دســت دادن تماس  یا پیام مى شــود. این مشکل سبب 
شد تا پیشــروان دنیاى فناورى مانند سامسونگ به فکر 
پیوند زدن ســنت و مدرنیته بیافتند و ابزارى کاربردى، 
شیک و پوشــیدنى را با چاشنى هوشــمندى روانه بازار 
کنند. ساعت  هوشــمند با حفظ ســمت خود به عنوان 
یک ساعت کالسیک، امکاناتى بســیار بیشتر در اختیار 
صاحبش قرار مى دهد که Gear S3 جدیدترین مدل از 
خانواده ساعت هاى هوشمند سامسونگ، گل سرسبد این 
ساعت هاست که امکاناتى نه شبیه به یک گوشى هوشمند 
بلکه دقیقه امکانات یک گوشى هوشــمند را در اختیار 

صاحبش قرار مى دهد تا سبک جدیدى از هوشمندى را 
روى مچ دست خود تجربه کند.

این ساعت هوشــمند مانند دیگر گجت هاى پوشیدنى 
سامسونگ با موفقیت در آزمون هاى نفوذ آب و گردوغبار، 
استاندارد IP68 را دریافت کرده است. ساعت  هوشمند 
Gear S3 سامســونگ در دو مدل متفاوت frontier و 
classic براى کاربران با سالیق متفاوت عرضه مى شود.

 مربى مچى
پزشکان براى جلوگیرى از بروز اتفاقات ناگوار براى انسان 
رژیم غذایى مناسب و ورزش کردن را تجویز مى کنند. اما 
چگونه بفهمیم وضعیت بدن ما در هنگام ورزش کردن 

چگونه است و چگونه با هدف ورزش کنیم؟
پاسخ این سواالت را Gear Fit2 به شما مى دهد. دستبند 
هوشمند سالمتى سامسونگ که دومین نسخه از این نوع 
دستبند هاست، امکان بررســى وضعیت بدن در هنگام 
ورزش کــردن را به صاحبش مى دهد. شــمارش قدم، 
باالرفتن از پلــه، ضربان قلب و نمایــش میزان کالرى 
سوزانده مانند یک مربى حرفه اى رفتار بدن صاحبش را 
کنترل مى کند تا همیشه اندامى متناسب داشته باشد و البته 
در کنار این موضوع بتواند به گوشى هوشمند خود متصل 
باشد و هم زمان اگر خواست اعالنات روى گوشى را روى 
گیرفیت دریافت کند تا هنگام ورزش کردن نیز به روز باشد 

و در جریان تغییر و تحوالت قرار داشته باشد.
جدیدترین دستبند سالمتى سامسونگ ضمن سازگارى با 
دستگاه هاى اندرویدى 4.4 و باالتر، تمامى این اطالعات 
را به شکل آمارى از طریق اپلیکیشن S Health به کاربر 

منتقل مى کند.

گوش مند موسیقى  
سر و صدا و شلوغى شهرها و دنیا بالى جان است و تمرکز 
و قدرت تفکر را از انسان مى گیرد. این شاید اصلى ترین 
دلیل پیدایش هدفون ها براى گوش سپردن به موسیقى 
بود. هدفون ها به جزء الینفــک زندگى امروزى تبدیل 

شده اند و یکى از استفاده هاى آن در هنگام ورزش کردن 
است. اما هدفون هاى سیمى هزار و یک مشکل هنگام 
ورزش کردن به بار مى آورند و اینجا بود که سامسونگ 
Gear IconX را براى پایان دادن به مشکل ورزشکاران 
تولید و عرضه کرد. هدفون بى سیمى که همراه صاحبش 
در هنگام ورزش کردن اســت و عرق کــردن او به این 
هدفون آسیب نمى رساند و سیمى هم ندارد که بخواهد 
مانع فعالیت او شود. حافظه 4 گیگابایتى این محصول نیاز 
صاحبش به هرگونه گوشى یا دستگاه دیگرى براى پخش 
موسیقى را برطرف مى کند و سنســورهاى قدم شمار و 
ضربان قلبش نیز اطالعات بدن را روى گوشى مى فرستند 
تا پس از فعالیت آمارى از فعالیت و سوخت ساز بدن داشته 

باشد.

 مجاز از واقعیت
ادغام جهان واقعــى و مجازى از رویاهاى همیشــگى 
عالقه مندان فناورى بوده است این رویا با ورود هدست  
واقعیت مجازى (Virtual reality) وارد فاز اجرایى خود 
شد. هدست  واقعیت مجازى سامسونگ با همکارى یکى 
از اولین شرکت هاى بازار واقعیت مجازى یعنى شرکت 
آکیلس ساخته مى شوند. آذر ماه سال گذشته اولین نسخه 
از این هدســت  با نام Gear VR پا به دنیاى گجت هاى 

پوشیدنى گذاشت.
این هدســت  با وزن کم و طراحــى آروگونومیک خود 
برخالف سایر دستگاه ها هیچ گونه فشارى به گردن وارد 
نمى کند و به کمک کشى که دور بدنه آن را احاطه کرده 

مانند یک هدبند راحت روى چشم ها را مى پوشاند. 
Gear VR  از جمله هدست هایى اســت که بدون نیاز 
به کامپیوتر مى توان از آن اســتفاده کرد. به همین دلیل 
در جلوى هدست محفظه اى وجود دارد که با قرار دادن 
گوشى هاى پرچمدار سامسونگ بر روى آن غوطه ور شدن 
در دنیاى مجازى را مى توان تجربه کرد. تجربه اى بدیع و 
هیجان انگیز که به کمک دو لنزى که پیش روى چشمان 
کاربران است، رخ مى دهد. با توجه به طراحى بدنه هدست 

هر کاربر مى تواند با تغییر اندازه کش هدست، فاصله لنزها 
با چشم خود را در وضعیت مناســب قرار دهد تا بهترین 

تصویر را دریافت کند.
بر روى بدنه هدست دکمه هایى وجود دارد که با استفاده 
از آنها مى توان تغییرات دلخــواه خود را در بازى یا ویدئو 

به وجود بیاورید.
هدســت هاى Gear VR با محدوده  دید 96 درجه اى و 
همراهى سه حسگر ژیروسکوپ، شتاب سنج و مجاورت 
از جمله ابزارهاى صاحب ســبک در بازار نوپاى واقعیت  

مجازى هستند.

 چرخشى براى ثبت مهیج تر
برنامه هــاى ورود به دنیــاى واقعیت مجــازى قطعه 
گمشــده اى به نام تصاویر 360 درجه داشت، به همین 
دلیل براى راحتى کار ثبت این گونه تصاویر دوربین هایى 
 Gear 360 .مخصوص با دو لنز 180 درجه ساخته شدند
با طراحى کروى، دو لنز عریض 15 مگاپیکسلى را درون 
خود جاى داده  است. با اســتفاده از Gear 360 مى توان 
فیلم هایى با ســرعت 30 فریم بر ثانیه و با رزولوشــن 
1920 در 3480 ضبط کرد. البته این دســتگاه در حالت 
تک دوربین هم قرار مى گیــرد و عکس ها و ویدئوهایى 

180 درجه اى ثبت مى کند.
Gear 360 از طریق اپلیکیشن مخصوص سامسونگ 
کــه Samsung Gear 360 Manager نــام دارد به 
گوشــى هاى پرچمدار این شــرکت متصل مى شود. با 
استفاده از این اپلیکیشن مى توان عالوه بر کنترل تصاویر 
و فیلم هاى گرفته شده از طریق گوشى، این تصاویر را در 
شبکه هاى اجتماعى به اشــتراك گذاشت. براى راحتى 
بیشــتر کاربران پایه اى به همراه دوربین قرار داد که با 
گذاشتن دوربین روى آن مى توان تصاویر چشم نوازترى 

را ضبط کرد.
دوربین هاى 360 درجه سامسونگ مانند سایر اعضاى 
خانواده Gear در برابر نفوذ آب و گردو غبار مقاوم و تایدیه 

IP53 را دریافت کرده است.

 12000E شارژر همراه پى کیو آى مدل

رامین مشکاه
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فقدان سند مالکیت
شماره: 951218641141568 -  1395/9/30 چون ورثه محمدرضا نورمحمدى نجف آبادى فرزند یداله به استناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 
454/5 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 106 دفتر 132 ذیل ثبت 20535/5634 و 
سند مالکیت 2/253825 که بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2898 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/166
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641057076 آقاى قاسمعلى قاسمى کهریزسنگى فرزند علیرضا به استناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالك 7168 فرعى از 391 واقع در کهریزســنگ نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 169 دفتر 
297 مکرر ذیل ثبت 38333 و سند مالکیت 349253 که بنام خانم ملک قلع ریز فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2906 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/187 /10

فقدان سند مالکیت
شماره: 951218641057076 – 1395/9/16 آقاى قاسمعلى قاسمى کهریزسنگى فرزند علیرضا به استناد دو برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه پالك 7168 فرعى از 391 واقع در کهریزسنگ نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 172 دفتر 
297 مکرر ذیل ثبت 38334 و سند مالکیت 349254 که بنام خانم ملک قلع ریز فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2905 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/188 /10

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 1337/95 خواهان حمیدرضا اعتزازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا 
منصف فرزند هیبت اله تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخه 1395/12/4 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 30377 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/310
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 827/95 خواهان علیرضا ارحام صدر با وکالت خانم رویا مهرپویان دادخواست مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت عزت ا... حســین پور کلهرودى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه 
مورخه 95/11/27 ساعت 10/30 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  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: 30375 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/311
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 826/95 خواهان علیرضا ارحام صدر با وکالت خانم رویا مهرپویان دادخواست مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت امیر کهکشانى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخه 27 /95/11 
ساعت 11 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 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30374 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه)/10/312
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951337 خواهان توران یحیى آبادى دادخواستی مبنی بر الزام به استرداد کارت شناسایى 
به طرفیت سهراب انیانلو تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 1395/12/2 ساعت 8 صبح 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 واقع در خ سجاد ارباب مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 

30367 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 313 /10
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 861/95  خواهان على اصغر جوادیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر 
توکلى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/16 ساعت 16/15 تعیین گردیده است.با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:30364 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/314 /10
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 846/95 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا 
قپانچى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخه 95/12/04 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

30355 شعبه 52  حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/315
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 845/95 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواست مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى باغ 
سان تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخه 95/12/4 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 52 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 

30356  شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/316
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 762/95 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى 
ابراهیمى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/17 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است.با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق چهارراه وکال  مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:30357 شعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/317
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 760/95 خواهان ابراهیم قرهى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت مهدى 
ابراهیمى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/17 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است.با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده 73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:30358 شعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/318
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 761/95 خواهان ابراهیم قرهى قهى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا 
نریمانى تقدیم نموده است،وقت رســیدگی براي روز مورخ 95/11/17 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:30359 شعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/319 /10
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 703/95 خواهان اصغر کاظمى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیدعلى 
موسوى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/17 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى شیخ صدوق- چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30340 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/320
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950927 خواهان حاج اصغر محمدى با وکالت حسین محمدیان و مهرى نمازیان 
دادخواستى مبنی بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت حسن شیخ سجادنص ر تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي 
روز شنبه مورخ 95/11/16 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30341 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/321
 ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1036/95 خواهان عباس عطایى دادخواست مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مسعود 
صالحیان تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز چهارشنبه مورخه 95/12/04 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 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: 

30294 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/322
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1701/95 خواهان روح اله آفریدن دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث اجرائى به طرفیت 

لیلى فرخ زاده تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/19 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:30295 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/323
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 965/95 خواهان مهدى صادقى هاردنگى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
یوسف على جان تبار تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخه 95/12/4 ساعت 9 صبح 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 واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 30287 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/10/324
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951162 ش/11 خواهان على یار رحیمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ماشاءاله 
گلستانى زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/18 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت 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 مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30286 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/325
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 815/95 خواهان حامد سعیدى دادخواســت مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ایمان 
بخارائى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز چ هارشنبه مورخه 95/12/04 ساعت 9  تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 53 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: 

30283 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/326
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1367/95 خواهان على تقدسى شارك دادخواستی مبنی بر استماع شهادت شهود به 
طرفیت 1- ولى علیخانى 2- على غفوریان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/16 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 شــعبه واقع در خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 30280 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/10/327
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1551/95 خواهان کمال حاجى کریمیان دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 15/200/000 
ریال به طرفیت 1- غالم حسین مسعودى راد 2- فوزیه بختیارى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 
95/12/9 ساعت 8 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 ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 30274 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/328
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 850/95 خواهان رضا احمدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرزاد گودرزى 
تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزدوشنبه مورخه 1395/12/2ساعت 16/30 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 ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى 

شود.  م الف: 30300 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/329
اجراییه

شماره: 950480 ش 7 -95/08/19 به موجب راي شــماره 943 تاریخ 95/5/27 حوزه 7 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجتبى وکیلى سهرفروزانى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و سى هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه قابل محاســبه در واحد اجراى احکام از تاریخ تقدیم دادخواست در حق 
خواهان على مینایى جزى به نشانى گز بر خوار بلوار معلم خ باهنر کوچه سجاد مورخ 95/3/27  و پرداخت نیم عشر 
حق اجرا. 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: 30368 شعبه 

هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/330
اجراییه

شــماره: 941011- 1395/10/4 به موجب راي شــماره 527 تاریخ 95/3/27 حوزه 33 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: 1- آرزو نکوئى 2- مرتضى محمدى هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به: نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 20/000/000 بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت 440/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/12/11 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له: حسن احمدى انالوجه 
با وکالت آقاى محسن رضائى به نشانى: شاهین شــهر- بلوار عطار- نبش فرعى 7 غربى- مجتمع ایرانیان- ط 
دوم واحد 6 و پرداخت نیم عشر اجرایى. 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: 30363 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/331
اجراییه

شــماره: 9401010- 1395/10/4 به موجب راي شــماره 536 تاریخ 95/3/23 حوزه 33 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مرتضى محمدى به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهارصد و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/8/18 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له: حسن احمدى انالوجه با وکالت آقاى محسن رضایى به نشانى: شاهین شهر- بلوار 
عطار- نبش فرعى 7 غربى- مجتمع ایرانیان- ط دوم واحد 6 و پرداخت نیم عشر اجرایى. 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: 30362 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/332
اجراییه

شــماره: 950631- 1395/10/2 به موجب راي شــماره 1205 تاریخ 95/7/15 حوزه 12 شوراي حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: علــى ابراهیمى لنجى فرزند مرتضى به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ هشتاد و هشــت هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/520/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف 148670 مورخ 94/3/30 و 
148671 مورخ 94/2/30 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: ابراهیم قرهى قهى فرزند داراب به نشانى: 
اصفهان- بازار- باغ قلندرها جنب سراى ستوده- پخش آسیا و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 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: 30354 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/333
اجراییه

شماره: 986/95- 96/10/4 به موجب راي شماره 1350 تاریخ 95/8/9 حوزه 45 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسین قاسمى حسن آبادى فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/205/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/11/3 تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان : نعمت اله هدایت فرزند خدارحم شــغل: آزاد به نشانى: اصفهان خیابان هزارجریب 
کوى امام بلوك 24 به انضمام نیم عشر دولتى صادر میگردد. 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: 30352 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/10/334
اجراییه

شــماره: 941036 -95/09/14 به موجب راي شــماره 125 تاریخ 95/10/30 حوزه 12 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- میثم مرادى فرزند مرتضى به نشانى شهرستان کرج 
شهر فردیس فلکه سوم بعد از فضاى سبز خ 11 غربى مجتمع مهران پالك 3 ، 2- غالمرضا اشترى فرزند فریدون 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 465/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/8/20 مورخ 974111/58 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له اکبر روشن شهرضا فرزند حسن به 
نشانى اصفهان خانه اصفهان نوبهار خ کاج پالك 18  با وکالت آقاى محسن رضایى بطور تضامنى و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 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: 30350 

شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /335 /10
اجراییه

شماره: 950253 ش 14- 1395/9/28 به موجب راي شماره 1174 تاریخ 95/6/31 حوزه چهارده شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: لیاقت على فرزند نادرعلى شغل: آزاد به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: استرداد الشه چک به شماره 510251 به مبلغ بیست و چهار میلیون ریال عهده 
بانک تجارت در حق محکوم له: محمد خانى فرزند اسماعیل شغل: آزاد به نشانى: اصفهان خ طالقانى سرلت ك 
شهید احمد امامى پالك 11 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
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: 30349 شــعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/10/336
اجراییه

شماره: 970/94- 1395/9/2 به موجب راي شماره 253 تاریخ 95/2/20 حوزه 12 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- على مقبلى 2- نادر ریحانى هر دو به نشانى: مجهول المکان 
محکوم اند به: پرداخت به صورت تساوى به مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و 
نود هزار ریال بابت هزینه داردسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/16 لغایت اجراى حکم در 
حق محکوم له: آقاى مهدى توشقان فرزند احمد به نشانى: اصفهان خ هشت بهشت غربى چهارراه ملک ساختمان 
الله طبقه اول و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارایه 

صورت کلیه اموال خود عوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشــت نشود. 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: 30347 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/337
اجراییه

شماره: 950229 ش چهارده- 1395/9/28 به موجب راي شماره 1142 تاریخ 95/6/31 حوزه چهارده شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: فرید صادقى قوام آبادى فرزند محمدرضا شغل: آزاد 
به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 505776 
به عهده بانک کشاورزى و مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/12/10) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق محکوم له: بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت آقاى حسین محمدیان و خانم نفیسه عرب زاده 
به نشانى: اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 و نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 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: 30346 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/338
اجراییه

شماره: 950327- 1395/9/28 به موجب راي شماره 1230 تاریخ 95/6/31 حوزه چهارده شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدحسین شکرالهى به نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 453039 به عهده بانک قرض الحسنه 
رسالت و نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/11/7) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: بانک 
قرض الحسنه رسالت با وکالت حسین محمدیان و نفیســه عرب زاده به نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى 
ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي 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: 30345 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/339
اجراییه

شــماره: 703/93 ش ح 15- 95/9/28 به موجب راي شماره 27 تاریخ 94/1/30 حوزه 15 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: احمد تهرانى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ /44/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره 647698- 93/8/15 و پرداخت /165/000 
ریال هزینه دادرسى و همچنین پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 93/8/15 لغایت زمان وصول 
و پرداخت /540/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان: امیر طالبى فرزند محمود به نشانى: اصفهان خ 24 
مترى بلوار شیخ بهایى پ 143 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا صادر و اعالم مى گردد. 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: 30338 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/341
اجراییه

شماره: 950306 ش /33- 1395/10/4 به موجب راي شماره 9509976796301223 تاریخ 95/6/31 حوزه 
شعبه 33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمدرضا نعمت الهى به 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ /11/000/000 ریال قسمتى از وجه چک به شماره 184858 
مورخ 94/3/1 به عهده بانک کشاورزى و مبلغ 790/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/3/1) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص 
بانک مرکزى در حق محکوم له: على اصغر نعمت الهى با وکالت خانم نفیسه عرب زاده و آقاى حسین محمدیان به 
نشانى: اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 و همچنین پرداخت 
مبلغ نیم عشر بابت حق االجراء. 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: 30299 شعبه 33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/10/342
اجراییه

شماره: 941225 ش 5- 1395/9/14 به موجب راي شــماره 998 تاریخ 95/6/29 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: داوود امامى سرچشــمه فرزند عباس به نشــانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه هفت فقره چک به شماره هاى 
 ، 72/1/28 -367659 -4   ،72/2/25 -367661 -3  ، 72/2/10 -367660 -2  ، 72/1/18 -367657 -1
5- 367658- 72/2/28، 6- 367672- 72/3/23،  7- 367675- 72/7/4 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
620/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى به پرداخت خســارات تأخیر و تأدیه از تاریخ (72/3/23) (72/7/4) 
(72/2/28) (72/1/18) (72/2/10) (72/2/25) (72/1/28) لغایــت زمان وصول به انضمام نیم عشــر دولتى. 
مشخصات محکوم له: حمید عبدالحسینى فرزند لطف اله به نشــانى: اصفهان سه راه سیمین جنب پمپ بنزین 
ساختمان آرش طبقه 4 واحد 43 با وکالت الهه صانعى به نشانى: اصفهان سه راه سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان 
آرش طبقه 4 واحد 402. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و 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: 

30288 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/343
اجراییه

شماره: 140/95 ش 51- 95/8/22 به موجب راي شــماره 306 تاریخ 95/5/27 حوزه 51 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: داوود حسین پور به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ /20/000/000 ریال بابت رسید عادى مورخ 92/6/9 و مبلغ 270/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/23 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى 
احکام. مشخصات محکوم له: آیدین اسکندرى به نشانى: خ هشت بهشت غربى پالك 36 . 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: 30284 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/344
اجراییه

شــماره: 888/95 ش6 -95/10/4 به موجب راي شــماره 1270 تاریخ 95/7/29 حوزه ششــم شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهره مرادى کلیشادى فرزند علیرضا به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به الزام به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال سند خودرو سوارى پژو 405 بشماره 
انتظامى 489 د 32 ایران 23 و پرداخت مبلغ 1/590/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 360/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهى در حق محکوم له حامد چراغى فرزند اصغر به نشانى اصفهان خ زینبیه چهار راه عاشق اصفهانى 
کوچه اسفند کوچه شاداب پ 3 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: 30278 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /345 /10
اجراییه

شــماره: 950502 ش5 -95/10/4 به موجب راي شــماره 1107 تاریخ 95/7/8 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کیوان آزادى فرزند اسد به نشانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ  نود و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته وجه 4 فقره چک به شماره هاى 
239327- 95/3/30 و 239325-94/11/30 و 239324-94/9/30 و 239323 – 94/10/30 و 2/310/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى فوق الذکر تا تاریخ اجراى حکم به 
انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: صفرعلى احمدى فرزند حسین به نشانى اصفهان ملک شهر اول 
ناصر خسرو مبل احمدى. 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: 

30251 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/346
ابالغ راي

کالسه پرونده: 116/95 شماره دادنامه: 955- 95/8/22 مرجع رسیدگی: شعبه 35 شوراي حل اختالف اصفهان 
خواهان: سیدمرتضى طباطبائى نیا به نشانى: میدان تره بار تاالر 14 غرفه 5 با وکالت سمیرا هادیان به نشانى: اصفهان 
خ نیکبخت نبش بن بست وحدت مجتمع وکالى نیکبخت طبقه اول واحد شماره 4، خوانده: بهمن قاسمیان به 
نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 18/719/700 تومان موضوع 8 فقره چک بانضمام حق الوکاله 
وکیل- خسارت تاخیر تادیه- هزینه دادرسى 8 فقره چک قرض الحسنه على ولى ا... اصفهان، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوى آقاى 
سیدمرتضى طباطبائى نیا به وکالت سمیرا هادیان به طرفیت بهمن قاسمیان به خواسته مطالبه مبلغ 18/719/700 
تومان وجه هشــت فقره چک به مبلغ 24/097/000 ریال- 129837 تاریخ 94/7/23 و 23/300/000 ریال- 
129836تاریخ 94/7/21 و 23/300/000 ریال- 129835 تاریــخ 94/7/19 و 23/300/000 ریال- 129833 
تاریخ 94/7/11 و 2300/000 ریال- 129832 تاریــخ 94/7/9 و 2300/000 ریال- 129831 تاریخ 94/7/7 
و 23/300/000 ریال- 29830 تاریخ 94/7/3 و 2300/000 ریــال- 129834 تاریخ 94/7/16 که جمعاً مبلغ 
18/719/700 تومان مى باشد با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه حضور دارند و خونده پرونده طى ابالغ 
قانونى (نشر آگهى) در جلسه حضور ندارند الیحه اى دفاعیه نیز تقدیم ننموده است شورا اظهارات خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 198 ق خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 18/719/700 تومان وجه هشت 
فقره چک از قرض الحسنه على ولى ا... اصفهان و حق الوکاله وکیل و مبلغ 346/795 هزار تومان هزینه دادرسى 
بانضمام کلیه خسارات وارده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن براساس اجراى احکام 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م 
الف: 30382 شعبه 35 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/347

ابالغ راى
کالسه: 950376 شماره دادنامه: 9509976796301240 – 95/6/31  مرجع رسیدگى شعبه سى و سه شوراى 
حل اختالف خواهان: مهدى کاویانى به نشانى خ سیمین خ باغ زیار مجتمع مسکونى باغ سرور پالك 22/4 وکیل 
سمیرا هادیان به نشانى اصفهان خیابان نیکبخت نبش بن بست وحدت مجتمع وکالى نیکبخت ط اول واحد 
4 خوانده رضا محمدى حسین آبادى 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 مهدى کاویانى با وکالت سمیرا هادیان به طرفیت رضا محمدى حسین آبادى به خواسته 
مطالبه 140/000/000 یکصد و چهل میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره 229801 – 89/12/1 و 251161 
– 92/6/12 به عهده بانک مسکن بانضمام 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 هچگونه 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 یکصد و چهل میلیون ریال 140/000/000 بابت اصل 
خواسته و 2/700/000 دو میلیون و هفتصد ریال بابت هزینه دادرسى و آگهى هزینه نشر و گهى آخسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (89/12/1 و 92/6/12) 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: 30381 شعبه 33 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/348
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 115/95 شماره دادنامه: 953- 95/8/22 مرجع رسیدگى: شعبه 35 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: سیدمرتضى طباطبائى نیا به نشانى: میدان تره بار تاالر 14 غرفه 5 با وکالت سمیرا هادیان به نشانى: اصفهان 
خ نیکبخت نبش بن بست وحدت مجتمع وکالى نیکبخت طبقه اول واحد شماره 4، خوانده: رشید فیروزى به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت 52/000/000 ریال موضوع سه فقره چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
سیدمرتضى طباطبائى نیا به وکالت سمیرا هادیان بطرفیت رشید فیروزى مطالبه مبلغ 52/000/000 ریال بابت سه 
فقره چک و سفته قرض الحسنه على ولى ا... اصفهان 12000/000 ریال- 38476- 92/11/29 و  20/000/000 
ریال- 46519- 92/12/15 و 20/000/000 ریال- 46518- 92/12/10 مى باشــد با توجه به اظهارات وکیل 
خواهان که در جلسه دادرسى حضور دارند و خوانده پرونده علیرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه حضور نیافته 
الیحه دفاعیه اى نیز تقدیم ننموده است شورا اظهارات وکیل خواهان را مقرون بر صحت تشخیص و مستنداً به 
ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال وجه سه فقره چک قرض السحنه على 
ولى ا... اصفهان نموده و مبلغ 1380/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل بانضمام کلیه خسارات وارده 
و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن از اجراى احکام مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 
20 روز قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد. م الف: 30380 شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/10/350
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950929 شماره دادنامه: 950/1653- 95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 9 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به نشانی: اصفهان- خ نظر غربى- بن بست میثم- مجتمع مسکونى بینام 
واحد 3 ، خوانده: یاسر نجفى نژاد به نشانی: مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوي آقاى حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت آقاى یاسر نجفى نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه چک به شماره فوق به عهده بانک کشــاورزى 70/00/000 ریال- 07050/3- 92/6/4 کشاورزى، 
30/000/000 ریال- 07050/4- 92/6/4 کشاورزى به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 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 علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(فوق) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 30378 شعبه نهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/351
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950458 شــماره دادنامه: 1381- 95/7/26 مرجع رسیدگى: شــعبه 14 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: محسن فتاحى به نشــانی: اصفهان خ زینبیه شهرك امام حسین 50 متر بعد از شهرك سمت 
چپ جنب تاالر گل مریم مرکز پخش بســتنى پام، خوانده: داریوش امیرى مقدم به نشــانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در 
خصوص دعوي محســن فتاحى به طرفیت داریوش امیرى مقدم به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال وجه 
سفته به شــماره خزانه دارى کل 848244 (س د/1)- 872701 (س ت/1) به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
عنایت به بقاي اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 و522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و صد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/27 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهی 
در این شــورا و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. شورا نست به تأمین خواسته با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالى به استناد ماه 2 
ق.آ.د.م قرار رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 30369 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/352
ابالغ راى

کالسه: 950893 شماره دادنامه: 9509976796301769 مرجع رسیدگى شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: سید سعید محمودى به نشانى خ شیخ بهائى روبه روى آتش نشانى مجتمع اکسین  زیرزمین واحد 2 خوانده 
وحید رشیدى 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 راى مى 
نماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى سید سعید محمودى به طرفیت وحید رشیدى به خواسته مطالبه 
مبلغ 37/400/000 ریال وجه سفته هاى شماره خزانه دارى کل 332362 و 332361 به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 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 
37/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/905/000 بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/5 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 30361 شعبه 33 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /10/353

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه : 9510100352906464 شماره پرونده: 9409980358001274 شماره 
بایگانى شعبه: 951238 شاکى پیمان ضیایى شکایتى علیه متهم محمدحسین سرخوش 
با موضوع فروش مال غیر تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر  (103 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 337 ارجاع و به کالسه 9409980358001274 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1395/11/17 و ساعت 9:30  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکى و به تجویز ماده 174  قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود در وقت مقرر جهت مالحظه متن دادنامه حاضر گردد.م الف: 30270 شعبه 

103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) / 10/388

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510100353505779 شــماره پرونده: 9509980365900684 
شماره بایگانی شعبه: 950728 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: جما محمدزائى کدپستى 
9914746677 به نشانی سیستان و بلوچســتان ایرانشهر بهشتى میالن 2 پ 46677  
تاریخ حضور : 1395/11/18 دوشنبه ساعت 8:30 محل حضور اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 در 
خصوص شکایت احمدرضا سپهرى نیک علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 30252  شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 

جزایى سابق)/10/390

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغیه: 9510100352906473 شــماره پرونده: 9409980359700241 
شماره بایگانى شعبه: 940455 شــکات المیرا و علیرضا رویدشتى شکایتى علیه متهم 
مصطفى جانقربان فرزنــد محمدناصر با موضوع خیانت در امانــت تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 103 دادگاه کیفرى 
دو شهر  (103 جزایى ســابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 
9409980359700241 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/11/16 و ساعت 
11:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به 
تجویز ماده 174  قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت 
مقرر جهت مالحظه متن دادنامه حاضر گردد.م الف: 30271 شعبه 103 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) / 387 /10

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510100354006281 شــماره پرونده: 9309980365801749 
شماره بایگانى شعبه: 951191 در خصوص شــکایت آقاى احمدرضا مرادى علیه شما 
(حسن محمدى) مبنى بر ایراد صدمه بدنى با توجه به متوارى بودن متهم و عدم امکان 
ابالغ وقت رسیدگى در مورخه 1395/11/17 در ساعت 8:30 در محل شعبه 114 کیفرى 
2 اصفهان برگزار میگردد. م الف: 30265  شــعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(114  جزایى سابق) / 10/389



1212بین المللبین الملل 2844چهار شنبه  15 دى ماه 

«مارین لوپن» رهبر حزب راســت افراطى فرانســه در     خبر آنالین |
اظهاراتى با محکوم کردن ضدیت «فرانسوا اوالند» با ملى گرایى و پوپولیسم 
مدعى شــد برگزیت و پیروزى «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا به فرانسه فرصتى را براى متعهد شدن به بازگرداندن حاکمیت به مردم 

داده است.
فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانى خود به مناسبت سال نو میالدى 
از مردم کشورش خواست به هنگام رأى دادن در انتخابات سراسرى اواخر سال 

2017 خوب فکر کنند.
وى در این سخنرانى گفت: فرانسه کشورى باز به روى جهان است. فرانسه یک 
کشور اروپایى و برخوردار از برادرى است. چطور شما مى توانید تصور کنید کشور 
ما پشت دیوارها گرفتار شــود و صرفًا به بازار داخلى خود اکتفا کند و به ارز ملى 
خود بازگشته و علیه کودکان بر طبق ریشه هایشان تبعیض قائل شود. این دیگر 

فرانسه نخواهد بود.
به دنبال این ســخنرانى اوالند، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملى فرانسه این 
ســخنان او را محکوم کرد و کنار رفتن او از ریاست جمهورى فرانسه را «التیام 

درد و رنج» خواند.
لوپن گفت: اوالند مثل خیلى از چهره هاى سیاسى دیگر کامًال بازیابى دموکراسى 

و استقالل را که خواسته قاطع مردم فرانسه است، رد مى کند.
لوپن افزود: این آخرین ســخنرانى هاى اوالند دســتکم مایه التیام است زیرا 
مى دانیم سال بعد دیگر مجبور نخواهیم شد این سخنرانى ها و بیانیه هایى که در 

تضاد کامل با واقعیت کشور و درد و رنج هاى فرانسوى ها هستند، تحمل کنیم.
رهبر حزب جبهه ملى فرانسه ادامه داد: پروژه اى را انزوا طلبانه توصیف مى کنند 
که به عکس بعد از برگزیت و انتخاب شدن دونالد ترامپ به نوعى بازگشت مطالبه 
جهانى مردم براى استقالل است و این برداشت نمایانگر سوءتفاهمى از تحققات 

جهان و برداشت غلط از تمایالت عمیق مردم از جمله مردم فرانسه است.
مارى لوپن تصریح کرد: انتخابات سراسرى سال 2017 مى تواند فرصتى خطیر 
براى فرانسه باشــد که تصمیم بگیرد الگوى اروپایى و جهانى شدن را در پیش 

بگیرد یا متعهد به بازگرداندن حاکمیت به مردم شود.

رئیس جمهــورى جنجالى گامبیا بلــوك منطقه اى 
غرب آفریقا موسوم به «اکوواس» را به اعالم جنگ 
متهم کرد. این بلوك از «یحیى جامع» خواســته بود 
نتیجه شکســت در انتخابات اخیر را بپذیرد و استعفا

 کند.
به گزارش فارس، رهبران منطقه اى در غرب آفریقا 
ماه گذشته هشدار دادند که بلوك 15 عضوى اکوواس 
تمام تدابیر الزم را براى اجرایى شدن نتایج انتخابات 

ریاست جمهورى اول دسامبر 2016 انجام مى دهند.
یحیى جامــع رئیس جمهورى کنونــى گامبیا که در 
انتخابات مذکور شکست خورده اما کناره گیرى نکرده 
است،  در پیام سال نوى میالدى گفت: تصمیم نشست 

اکوواس «کامًال غیر قانونى» است و ناقض اصل عدم 
مداخله در امور داخلى سایر کشورها محسوب مى شود.
یحیى جامع تأکید کرد: ایــن در واقع اعالم جنگ و 
توهین به قانون اساسى ماســت. این قطعًا غیر قابل 
پذیرش است. اجازه دهید بســیار شفاف اعالم کنم 
که ما آماده دفاع از کشــورمان علیه هرگونه تخاصم 
هســتیم و در این مــورد هیچگونه سازشــى انجام 

نمى شود.
در جریان انتخابات ماه دســامبر، «آداما بارو» رهبر 
اپوزیســیون گامبیا به عنوان فرد برنده اعالم شــد 
و توانست به حکومت 22 ســاله یحیى جامع که در 
ابتدا شکســت را پذیرفته بود، پایان دهد. اما یحیى 

جامع نظرش را عوض کرد و یک هفته بعد گفت که 
«خطاهاى غیر قابل پذیرشــى» از سوى مقام هاى 
انتخاباتى رخ داده و خواســتار برگــزارى انتخابات 

جدید شد.
دادگاه عالى گامبیا ماه گذشته اعالم کرد که پرونده 
شکایت یحیى جامع براى ملغى شدن نتایج انتخابات 
را تا دهم ژانویه به تأخیــر مى اندازد. موضع این رهبر 
جنجالى موجى از نگرانى را در جامعه بین الملل نسبت 
به آینده این کشــور کوچک غرب آفریقا ایجاد کرده 
است. سازمان ملل متحد هم از او خواسته تا به آداما 
بارو اجازه دهد در 19 ژانویه به عنوان رئیس جمهورى 

جدید سوگند یاد کند.

وزیر اقتصاد و دارایى هند گفت که پول هاى ســیاه 
جمع آورى شــده به صورت وام هاى کم بهره براى 
خرید مســکن ،بهبود ســالمت بانوان ،کشاورزى 

وحمایت از شرکت هاى نوظهور 
در اختیــار مــردم قــرار 

مى گیرد.
به گزارش ایرنا، «آرون جیتلى» در سخنانى در دهلى 
نو اظهار داشت: طرح مبارزه با پول سیاه با حمایت و 
کمک مردم از پیشــرفت مناسبى برخوردار بوده و تا 

چند روز آینده تکمیل مى شود.
وى،تصویب قانون اعســار، ایجــاد کمیته 
سیاســت پولى و تصویــب الیحه اصالح 
قانون در خصــوص کاال و خدمات را از 
اقدامات اساســى دولت براى اصالح 
سیستم اقتصادى در سال 2016 ذکر 
کرد و افزود:دولت در سال پیش رو در نظر 
دارد با کاهش نرخ بهره به رونق صنایع و 

تولید کمک کند.

وى تصریح کرد: دولت با تشــویق مردم به سپرده 
گذارى در بانک ها و پرداخت وام از محل این سپرده 

گذارى درصدد رونق بخش تولید است.
جیتلى با اشاره به افزایش سقف برداشت از عابربانک 
ها تا چهار هزار و 500 روپیه در روز خاطرنشان کرد: 
بانک ها به تدریج محدودیت هاى وضع شده براى 

برداشت پول را برمى دارند .
وى تصریح کرد: مردم اکنون مى توانند هر هفته 24 

هزار روپیه از حساب هاى خود برداشت کنند.
پیش از این «نارنــدرا مودى» نخســت وزیر هند 
خواســتار 50 روز مهلت براى تکمیل طرح مبارزه با 

پول سیاه شده بود.
دولت هند سه شنبه هشــتم نوامبر(18 آبان)در پیام 
فورى تلویزیونى اعالم کرد که اسکناس هاى 500 
و 1000 روپیه اى از روز چهارشــنبه از گردش پولى 

خارج مى شود.
مــودى، دلیل ایــن تصمیم فــورى را مبــارزه با 
اسکناس هاى تقلبى، پول سیاه، فساد و تروریسم بر 

اقتصاد عنوان کرد.

  الف| دختر «چوى سون سیل» عامل تمام مشکالت رئیس جمهور کره جنوبى، 
در دانمارك بازداشت شد.

بحران سیاسى در کره جنوبى از آنجا آغاز شد که دخالت چوى سون سیل، دوست نزدیک 
رئیس جمهور این کشور، در امور دولتى فاش شد. «پارك گئون هائه» رئیس جمهور کره 
جنوبى، بابت سوءاستفاده از قدرت و قرار دادن اطالعات محرمانه دولتى در اختیار دوست 

صمیمى اش در آستانه برکنارى از قدرت قرار دارد.
پلیس دانمارك اعالم کرد موفق به شناسایى و دستگیرى «چانگ یو را»، دختر چوى شده 
است و به ادعاى مقامات کره جنوبى وى نیز در پرونده رسوایى دولت با مادرش همکارى 

داشته است. 
گفته مى شود چوى سون سیل بدون داشتن مسئولیت در نهاد ریاست جمهورى به برخى 
اسناد محرمانه و حتى سخنرانى هاى «پارك» دسترسى داشته است. این زن هم اکنون به 
اتهام اعمال نفوذ در تصمیمات سیاسى رئیس جمهور در بازداشت به سر مى برد و دخترش 

نیز از سوى پلیس دانمارك بالفاصله به سئول تحویل داده مى شود.
پارك گئون هائه 9 دسامبر با رأى 234 نماینده پارلمان از مجموع 290 نماینده استیضاح شد. 
وى هم اکنون در انتظار تصمیم دادگاه قانون اساسى این کشور درباره سرنوشت خود است.

باوجود اینکه دادگاه مذکور 180 روز براى تصمیم گیرى درباره آینده رئیس جمهور زمان دارد؛ 
«پارك هان جول» رئیس دادگاه، اعالم کرد به زودى درباره وى تصمیم گیرى خواهد شد.
پلیس کره جنوبى درمورد بازداشــت چانگ توضیح داد: وى براى تمرینات اسب سوارى 
در آلمان به ســر مى بــرد اما به دلیــل ورود غیرقانونى به شــمال دانمارك بازداشــت

 شد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | نتایج یک نظرســنجى در ســوئیس نشان 
مى دهد مردم این کشــور ترجیح مى دهند روابط اقتصادى بــا اتحادیه اروپا را حفظ 
کنند. این نظرســنجى همچنین نشــان مى دهد آنها اتخاذ سیاســت هاى مخالف 
مهاجرت پذیرى که موجب از دســت دادن بازار واحد این اتحادیه خواهد شــد را رد 

مى کنند.
مسئله مهاجرت موجب بروز تنش هاى سیاسى بین سوئیس و اتحادیه اروپا شده است. 
اتحادیه اروپا بر ضرورت جابه جایى آزادانه افراد در کشورهاى عضو آن، تأکید مى کند.
در ماه گذشته، پارلمان سوئیس با اتخاذ سیاســتى، اولویت استخدام را به شهروندان 
بومى این کشور بخشید و مهاجران از کشــورهاى دیگر را در اولویت هاى بعدى قرار 
داد. مردم ســوئیس در یک نظرســنجى در ســال 2014 نیز به این اقدام رأى داده 

بودند.
در نظرســنجى اخیر، هــزار نفــر از شــهروندان ســوئیس شــرکت کردند. 47 
درصد شــرکت کنندگان در این نظرســنجى اعــالم کردند در صــورت برگزارى 
یک همه پرســى دیگر، به محدودســازى سیاســت مهاجرپذیــرى رأى خواهند 

داد.
این در حالى است که 52 درصد از رأى دهندگان با بستن درها بر روى مهاجران که 
موجب خواهد شد ســوئیس موقعیت خود را در بازار واحد اتحادیه اروپا از دست دهد، 

مخالفت کردند.
بر اساس قوانین سوئیس، ارزیابى رأى دهندگان درباره مسائل مختلف در تصمیم گیرى 

دولت اهمیت بسزایى دارد.

تن  صدها  از مــردم مکزیک   آریا|
افزایــش بهــاي در اعتــراض به طرح 
در خیابــان هــاي بنزین در این کشــور 
ســیتی  تظاهرات کردند.مکزیکــو 
همزمان با سال نو این اعتراضــات که 
برگــزار شــد که میالدي بود در حالی 
هفته گذشته اعالم وزارت دارایی مکزیک 
این کشــور در ماه کرد بهــاي بنزین در 
یک دهــم درصد ژانویــه حداکثر 20 و 
بدین ترتیب، قیمت افزایش خواهد یافت و 
کاال پس از چندین گــذاري دولت بر این 
یافت.ســال، پایان خواهد 
مکزیــک بــراي  اعالم تصمیم دولت 

انجام طرح مذکور باعث شد بسیاري از اقتصاد دان ها، افزایش نرخ تورم را براي این 
کشور در سال 2017 پیش بینی کنند.

معترضان که پارچه نوشته هایی علیه تصمیم دولت مبنی بر افزایش بهاي بنزین در 
دست داشتند، خواستار کناره گیري انریکو پنا نیه تو رئیس جمهور این کشور شدند.

بر اساس گزارش هاي منتشر شده، اجراي این طرح می تواند محبوبیت رئیس جمهور 
مکزیک را بیش از پیش کاهش دهد. محبوبیت وي در پی نحوه مدیریت اقتصاد کشور، 

خشونت هاي فزاینده و فساد مالی شایع به شدت کاهش یافته است.

یکى از جنگنده هاى   تابناك |
صورت «تصادفى» کــره جنوبــى بــه 
ناو را بــه دریاى ژاپن موشــک هاى ضد 

شلیک کرد.
کره جنوبى موسوم به جنگنده نیروى هوایى 
زیردریایى و شناسایى «۳CK-P» که ضد 
«هارپون» را به داخل است، ســه موشک 
کرد.دریاى ژاپن شــلیک 
اعالم کــرد: یکى از یکــى از منابع مطلع 
جنگنده بــه صورت سرنشــین هاى این 
دکمــه  رهاسازى موشک ها اشــتباهى 
موشک هاى ضد ناو را فشــار داده و این 

شلیک شدند.
این موشک ها مسلح نبودند و در این رویداد به هیچکس آسیبى نرسیده است. یک قایق 

ماهیگیرى در آن زمان در محل بوده اما آسیبى ندیده است.
این شلیک هاى اشتباه در روزى رخ داد که رهبرى کره شمالى در پیام سال نوى مسیحى 

خود اعالم کرد پیونگ یانگ به دنبال توسعه و پیشبرد موشک هاى بالسیتک خود است.
تنش در منطقه شدت گرفته است و کره شمالى در ژانویه 2017 اعالم کرد که حاال قادر 
است دست به یک حمله اتمى بزند. کره جنوبى و آمریکا نیز اعالم کردند که مى خواهند 
یک سیستم ضد موشکى تاد را در کره جنوبى مستقر کنند که در 2017 عملیاتى مى شود.

همزمان با پایان سال 2016 و آغاز ســال جدید میالدى، دوره دبیرکلى«بان کى 
مون» کره اى بر سازمان ملل نیز به پایان رسید و «آنتونیو گوترش» پرتغالى، فعالیت 
خود را در این سمت آغاز کرد. وى در شرایطى دبیرکلى سازمان ملل را بر 
عهده مى گیرد که جهان در یکى از حســاس ترین و پرآشوب ترین 
دوره هاى خود از زمان جنگ جهانى دوم تاکنون است؛ اما دبیرکل 

جدید این معتبرترین نهاد بین المللى کیست؟!
به گزارش تابناك، روز یک شنبه هفته جارى آنتونیو گوترش 
دیپلمات پرتغالى رسمًا به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل 
متحد فعالیت خود در این ســمت با پیامــى درباره صلح آغاز 
کرد: «بیایید از ســال 2017 سالى بســازیم که در آن همه 
ما – شــهروندان، دولت ها و رهبران – براى فائق آمدن بر 
اختالفات خود تالش کنیم... بیایــد تصمیم بگیریم به صلح 

اولویت بدهیم.» 
گوترش 67 ســاله جانشــین بان کى مون مى شود که ده 
سال دبیرکلى سازمان ملل را بر عهده داشت. 
وى نهمین دبیرکل سازمان ملل از زمان 
تشکیل این ســازمان تاکنون به 
شــمار مى رود. بــه همین 
مناســبت، «یــو اس اى 
تــودى» بــا انتشــار 
مطلبى به بیان نکاتى 
دربــاره گوتــرش و 
دیــدگاه هــاى وى 

پرداخته است.
پیش از انتخاب گوترش به عنوان 
دبیرکل سازمان ملل، بحث هایى درباره 
احتمال انتخاب یک زن براى تصدى این سمت مطرح 
بود. گوترش که زمانى نخست وزیر پرتغال بود، بر این باور 
است که برابرى جنسیتى در سازمان ملل براى پیشرفت این 
سازمان ضرورى است. در نیمه ماه دســامبر، وى اعالم کرد، 
مى خواهد «امینه محمد» وزیر محیط زیســت نیجریه را به 

عنوان قائم مقام خود منصوب کند. 
افزون بر این، گوترش گفته که «ماریا لوئیزا ریبریو ویوتى» برزیلى را نیز به سمت رئیس 
بخش تشریفات خود منصوب خواهد کرد. «کیونگ وا کانگ» کره اى نیز قرار است به 
عنوان مشاور ارشد سیاسى وى فعالیت خود را آغاز کند. این در حالى است که بر اساس 
آمارهاى مؤسسه «بررسى عملیات هاى صلح جهانى»، در سال 2016 از 46 سمت ارشد 

سازمان ملل، 33 تاى آنها در اختیار مردان بوده است.  
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا، با ادعاى اینکه سازمان ملل در حد توان 
و پتانسیل خود عمل نمى کند، خواستار ایجاد تغییراتى عمده در این سازمان شده است. 
در همین راستا، گوترش اخیراً اظهار داشت: «من بى تردید عالقه دارم در اولین فرصت 
ممکن ترامپ را مالقات کنم.» گوترش همچنین گفت کــه آمریکا فقط بزرگ ترین 
تأمین کننده مالى سازمان ملل نیست، بلکه یک عنصر کلیدى در اقدامات این سازمان 

نیز به شمار مى رود.
مالقات گوترش با ترامپ به ویژه طى روزهاى اخیر و پس از آنکه ترامپ قطعنامه اخیر 
ضد اسرائیلى شوراى امنیت ســازمان ملل را محکوم کرد، اهمیت بیشترى یافته است. 
گوترش تاکنون با «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار و با وى درباره سوریه 
صحبت کرده اســت. وى این دیدار را «یک مالقات کارى عالى» خوانده است. به هر 
ترتیب، اکنون گوترش مى خواهند با ترامپ هم دیدار کند که در طیفى از موضوعات مهم، 

از جمله گرمایش زمین، با رویکردهاى سازمان ملل مخالف است.
گوترش به مدت یک دهه، کمیسیونر ارشد سازمان ملل در امور پناهجویان بوده است. طى 
این مدت، وى شاهد بزرگ ترین بحران در تاریخ این نهاد بین المللى بوده و در راستاى 
حل بزرگ ترین موج پناهجویان از زمان جنگ جهانى دوم تاکنون، تالش کرده است. 
وى ریاست گروه هاى ویژه اى از حمله گروه واکنش سازمان ملل به جنگ داخلى سوریه، 
بحران پناهجویان در اروپا، منازعه سال 2014 در شرق اوکراین، جنگ سال 2009 غزه 

و شمارى دیگر از گروه هاى ویژه را بر عهده داشته است. 
گوترش گفته، اولویتش در سازمان ملل، ارتقاى «دیپلماسى براى صلح» خواهد بود و 
براى دستیابى به این هدف، یک «فرهنگ پیشگیرى» را مطرح خواهد کرد. او خواستار 
آن است که سازمان ملل به عنوان یک «واسطه داراى حسن نیت، ایجاد کننده ارتباط و 
پیام آور صلح» عمل کرده و به جاى تالش براى مدیریت بحران ها پس از رخ دادن آنها، 
سعى کند تا اساساً جلوى بروز بحران ها را بگیرد. گوترش بر این باور است براى دستیابى 
به این هدف، به ارتباطى قوى میان سازمان هاى منطقه اى، نهادهاى مالى بین المللى 

و بخش خصوصى نیاز است.

همه آنچه باید درباره دبیرکل جدید سازمان ملل بدانید

جهان در انتظار سیاست هاى 
«گوتـــــرش»

برگزیت و ترامپ 
براى فرانسه یک فرصت هستند! 

بازداشت دختر دوست صمیمى 
رئیس جمهور کره جنوبى

 سوئیس خواستار باقى ماندن 
در اتحادیه اروپاست

تظاهرات مردم مکزیک 
به طرح افزایش قیمت بنزین

شلیک تصادفى جنگنده 
کره جنوبى در دریاى ژاپن

استفاده از پول هاى سیاه هند  در کمک به مردم
رئیس جمهور گامبیا:

 اکوواس علیه ما 
اعالم جنگ کرده است

6همزمان با پایان سال 2016 و آغاز ســال جدید میالدى، دور
مون» کره اى بر سازمان ملل نیز به پایان رسید و «آنتونیو گوترش
خود را در این سمت آغاز کرد. وى در شرایطى دبیرکلى
عهده مى گیرد که جهان در یکى از حســاس تر
دوره هاى خود از زمان جنگ جهانى دوم تاکنو
جدید این معتبرترین نهاد بین المللى کیست
به گزارش تابناك، روز یک شنبه هفته جار
دیپلمات پرتغالى رسمًا به عنوان دبیرکل
متحد فعالیت خود در این ســمت با پیامــ
7کرد: «بیایید از ســال 2017 سالى بســا
– شــهروندان، دولتها و رهبران – – –ما
اختالفات خود تالش کنیم... بیایــد تصم

اولویت بدهیم.» 
7گوترش 67 ســاله جانشــین بان کى م
سال دبیرکلى سازمان ملل
وى نهمین دبیرکل س
تشکیل این سـ
شــمار مى
مناســب
تــو
مط
در
دیـ
پرداخته

پیش از انتخاب
دبیرکل سازمان ملل
احتمال انتخاب یک زن براى تصدى
پرتغ بود. گوترش که زمانى نخست وزیر
است که برابرى جنسیتى در سازمان ملل
سازمان ضرورى است. در نیمه ماه دســام
مى خواهد «امینه محمد» وزیر محیط زیس

همه آنچه باید در

چند روز آینده تکمیل مى شود.در اختیــار مــردم قــرار 
وى،تصویب قانون اعســار، ایجــاد کمیت
سیاســت پولى و تصویــب الیحه اصالح
ا قانون در خصــوص کاال و خدمات را
اقدامات اساســى دولت براى اصالح
6سیستم اقتصادى در سال 2016 ذک
کرد و افزود:دولت در سال پیش رو در نظ
دارد با کاهش نرخ بهره به رونق صنایع

تولید کمک کند.


