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انتخابات شورا زیر پوست شهر
انتظار بر این بود که با شروع مدارس و آغاز سال تحصیلى، 
زنگ انتخابات سال آینده شوراى شهر هم در اصفهان به 
صدا درآید، اما معلوم نیست که چرا امســال، هنوز از شور 
و شوق هاى انتخاباتى خبرى در میان نیست و هر آنچه در 
حال اتفاق است، سر به زیر مانده و هنوز عیان نشده است؟

به خصوص که با اتفاقاتى که طى چهار سال گذشته در شورا 
و شهردارى اصفهان به وقوع پیوست و در ابتدا رئیس این 
پارلمان، چهره اى جدید به خود دید و سپس شهردار آن نیز در 
یک فراز و نشیب پر حرف و حدیث تغییر کرد، این توقع ایجاد 
شــده بود که هیاهوى علنى انتخابات آینده شوراى شهر، 

خیلى زودتر از اینها در سطح کوچه و بازار چهره نمایان کند. 
اما اینکه چرا هنوز خبرى از نشست ها و بررسى ها و گمانه 
زنى پیرامون کاندیداها و لیست هاى انتخاباتى نیست، خود 

موضوع مفصلى است که نیاز به ریشه یابى فراوان دارد.
در این میان گروهى اعتقاد دارند که با توجه به اینکه شوراها 
دیگر آن خاستگاه و پویایى اجتماعى را نداشته و بیشتر از 
محافل سیاسى منبعث مى شوند، بنابراین، محافل و مجامع 
غیر سیاسى، براى ورود به این وادى، رغبت چندانى نداشته 
و کار سیاست را به سیاستمداران واگذار کرده اند.                                    
... ادامه در صفحه 2
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  آگهى مزایده عمومى

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

بانک انصار

شماره پالك ردیف
آدرس ملکثبتى

مساحت 
عرصه به 
متر مربع

مساحت تقریبى اعیان 
مترمربع

قیمت پایه 
مالحظات(ریال)

1
سه دانگ از شش 
دانگ پالك ثبتى 

2369/1

خوانسار – بلوار شهید صادقى –خیابان 
بعثت - بعد از منبع آب ، منطقه معروف به 

چنگاه –مرغدارى محمد  

4335متر 
مربع 

935متر مربع شامل سالن مرغدارى، 
با سقف طاق طوسى-واحد کارگرى 

سقف طاق ضربى، انبار با سقف 
شیروانى

860,000,000

287/769
یزدانشهر نجف آباد –خیابان شهید 
مطهرى –خیابان پنجم غربى پالك 

27و29

300/95متر 
مربع

1962,620,000,000متر مربع

3
شش دانگ 

19621فرعى از اصلى 
581/2و582/1

فوالد شهر –بلوار امام خمینى  -جنب 
مسجد امام محمد باقر (ع)- بلوك 549

27/3427/34656,160,000

4
شش دانگ 

19623فرعى از اصلى 
581/2و582/1

فوالد شهر –بلوار امام خمینى  -جنب 
مسجد امام محمد باقر (ع)- بلوك 549

27/6327/63663,120,000

5
شش دانگ 

19620فرعى از اصلى 
581/2و582/1

فوالد شهر –بلوار امام خمینى  -جنب 
مسجد امام محمد باقر (ع)- بلوك 549

22/6427/64663,360,000

ضمنًا هزینه آگهى برعهده برنده مزایده است .

 2 میلیارد تومان
صدقه ماهانه اصفهانى ها

چرا مرکل به داووس نمى رود؟ تورهاى پوچ در کمین مسافران11 هزار کانال، غیر قانونى مى شود؟ در مذاکرات ایران و ترکمنستان چه گذشت ؟ پیش به سوى نسل بعدى واى فاى! بین المللاجتماعجهان نما اقتصادفناورى

در صفحه اجتماع بخوانید

در صفحه حوادث بخوانید

سریع طالقتان را مى گیریم!

نجات معجزه آسا از عمق چاه

در حالى که آمار طالق هر ســال در کشور ما 
افزایش مى یابد، یک مؤسسه حقوقى نسبتًا 
معروف، سه راه طالق گرفتن سریع را بر روى 

پرتال اینترنتى خود آموزش داده است!
در شرایطى که برخى مسئوالن کشور معتقدند 

پدیده طالق در کشور ما ...

       

4
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شیرینى ترافیک اصفهان!شیرینى ترافیک اصفهان!
صبــح دومیــن روز از مهر 91 در ســازمان 
آتش نشــانى نجف آبادبودم که زنگ سامانه 
125 آتش نشانى به صدا در آمد. آن سوى خط 
مردى در حالى که گریه امانــش را بریده بود 
اطالع داد که از چند روز قبل کودکى داخل چاه 
قنات در حوالى جاده کمربندى نجف آباد افتاده 

است. 5
احتمال گرانی گوشت قرمز تا احتمال گرانی گوشت قرمز تا 4242 هزار تومان هزار تومان

آمار 9 ماهه امسال کمیته امداد نشان مى دهد

از اتومبیل هاى تک سرنشین تا اتوبوس هاى بى سرنشیناز اتومبیل هاى تک سرنشین تا اتوبوس هاى بى سرنشین

دور  جدید جنگ 
پرتغال- کرواسى

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .nesfejah

143

ى رو ل

7

تضمینى براى 
تأیید صالحیت
 دوباره هر
 رئیس جمهورى 
نیست

2
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نماینده مردم بابلســر در گفتگو با میزان با اشــاره به 
اینکه پیش بینى مى شــود در صورت بــارش برف و 
افزایش ســرما میزان مصــرف گاز افزایــش پیدا کند  
و دچار قطعى گاز شــویم، گفت: فعــًال درحال تبدیل 
سوخت به مازوت هستیم که اگر نتوانستند انرژى مورد 
نیاز را از طریق گاز تأمیــن کنند از طریق مازوت تأمین 

کنند.
ولى ا... نانواکنارى با بیان اینکه قبًال هم هنگام بارندگى 
مصرف گاز افزایش پیدا کرده و منجر به قطعى دو روزه  
آن شــده بود، اظهار داشــت: دولت باید نسبت به این 
موضوع تدبیــر کند و گاز را از اســتان هاى همجوار به 

مازندران و گلستان انتقال دهد واز سوى دیگر مردم هم 
باید با صرفه جویى مانع قطعى گاز شوند.

عضــو کمیســیون امنیت ملــى و سیاســت خارجى 
اقــدام ترکمنســتان در توقــف انتقال گاز بــه ایران 
را غیر سیاســى و اقدامى تجارى خوانــد. نانواکنارى 
با تأکیــد بر اینکه مــا خودمان داراى منابــع غنى گاز 
هستیم، اظهارداشت: مشــکل ما در بحث انتقال است 
و مطمئنًا مشــکل آینــده ما هم بخاطر بحــث انتقال

 است.
وى خاطر نشان کرد: احتمال اینکه در صورت بروز برف 

و سرماى شدید دچار مشکل شویم باالست.

رئیس ســازمان بازرسى کل کشــور اخیراً گفته، افراد 
دوتابعیتى مشغول در پست هاى دولتى به مراجع قضائى 
معرفى مى شــوند و گزارش نهایى در این خصوص به 

مراجع ذیصالح ارسال شده است.
 در همیــن ارتباط محمد علــى پورمختار به اســتناد 
اظهارات قاضى ســراج تعداد شــاغلین دوتابعیتى در 
پســت هاى دولتى را حدود 40 نفر اعالم کرد و به جام 
جم آنالین گفت: این افــراد در مدیریت هاى مختلف 
سیاســى – اقتصادى در حال فعالیت بوده و حتى برخى 
از نمایندگان مجلس هم مشمول بحث دو تابعیتى نیز 

مى شوند.

وى با اشــاره به مصوبه مجلس مبنى بر طرح تحقیق 
و تفحص از مدیران دولتى بــا تابعیت مضاعف عنوان 
داشت: به احتمال زیاد در بدنه دولت آمار افراد با تابعیت 
چند گانه بیش از اینها باشد لذا باید هر چه زودتر تعیین 

تکلیف شوند.
پورمختار در پاســخ به این ســئوال که آیا مدیرانى که 
حق اقامت با گرین کارت در کشــورهایى مانند کانادا 
و آمریکا دارند، جزو دوتابعیتى ها محســوب مى شوند، 
اظهار داشت: این دو موضوع قابل تفکیک بوده و داشتن 
حق اقامت صرف بــه معناى تابعیــت مضاعف تعبیر 

نمى شود.

آماده استفاده از 
سوخت مازوت هستیم

وجود افراد دوتابعیتى در بین 
نمایندگان مجلس 

شرمنده ایم
 ایلنا| آیت ا... سـید مصطفى محقـق داماد در 
همایش ملى رفع خشـونت علیه زنان که در دانشگاه 
شهید بهشتى تهران برگزار شد با اشاره به بعد عملى 
مبارزه با خشونت علیه زنان گفت:  من به عنوان یک 
روحانى شرمنده ام که نتوانسـته ایم جامعه را اخالقى 
کنیم. هدف دین، اخالق اسـت. ما نتوانسـتیم این را 
آموزش دهیم. آموزش و پرورش، دانشـگاه ها و همه 
ما باید سرافکنده باشیم. باید بسیج شویم تا اخالق را 

نجات دهیم.

رد پاى احمدى نژاد 
در قطعى گاز!

  تابناك | غالمرضـا انصـارى عضـو اصالح 
طلب شـوراى شـهر کـه در دوران اصالحات سـفیر 
ایران در ترکمنسـتان بـود در ادعایـى عجیب اعالم 
کرد که احمدي نژاد شـب قبل از برگزاري کمیسیون 
مشـترك گازى دو کشـور در دولت نهم ، سـخنرانی 
تند و تیزي در مسـجد سـفارت ایران در ترکمنستان 
علیه هولوکاسـت انجـام داد کـه فضـاي منفی بین 
دسـت اندرکاران ترکمنسـتان علیه ایران ایجاد کرد 
و همین عامل قطعى گاز این کشور در روزهاى اخیر 

است.

تذکر عاشقانه به الریجانى
در  مجلـس  نماینـده  دلخـوش    میزان | 
جریـان بررسـى الیحه ششـم توسـعه بـا مصرعى 
طنـز گالیـه اش از الریجانـى را مطـرح کـرد و 
گفـت: «اگر بـا من نبـودش هیـچ میلى/چـرا ظرف 
مـرا بشکسـت الرى (الریجانـى)» گفتنـى اسـت، 
دلخوش نماینده مردم صومعه سـرا در مجلس پیش 
از این نیز اشـعارى جنجالى در صحن مجلس قرائت 

کرده است. 

جبهه اصالحات سعید قاسمى 
  تابناك | سردار سعید قاسمى فرمانده دوران 
دفاع مقدس گفت: اداره مالیات به جـاى اینکه روى 
درآمد کم مـردم محروم و مظلوم مالیـات ببندد بیاید 
براى دروغ و دروغ گویـى برخـى از دولتى ها مالیات 
وضع کند.سعید قاسمى گفت: فساد مثل یک سرطانى 
به جان نظام افتاده است باید نیروهاى انقالب پاى کار 
بیایند و جبهه اصالحاتى تشکیل بدهیم و مطالبه تغییر 

را داشته باشیم.

چطور 570 عمل در ماه دارند؟!
  جام جم آنالین | سـلمان خدادادى رئیس 
کمیسـیون اجتماعـى مجلـس با بیـان اینکـه طرح 
تحول مشـکالتى دارد خاطر نشـان کـرد: مثًال وزیر 
بهداشـت گفـت برخـى پزشـکان در یک مـاه 570 
عمل جراحـى انجـام داده انـد هرچه فکر کـردم که 
یک بیمار 20 دقیقـه معاینه اش طول مى کشـد اگر 
در حد معاینه هم باشـد با حسـاب تمـام تعطیالت و 
پنج شـنبه ها در ماه 20 عمـل مى شـود چطور 570 
عمل جراحى انجام داده اند؟ معلوم اسـت مشکالتى 

هست!

«زنان محافظ» وارد مى شوند
از  حفاظـت  یـگان  فرمانـده    تسنیم|
شـخصیت هاى ناجا با اشـاره به فراهم شـدن امکان 
جذب نیروى زن به عنوان محافظ، اظهار داشـت: در 
حال حاضر سازوکارهایى به وجود آمده تا از محافظان 
زن نیز در مأ موریت هاى یگان حفاظت از شخصیت ها 
استفاده شـود. سـردار هدایت البرزى ادامه داد: البته 
محافظان خانمى کـه در این یگان آمـوزش دیده اند 
بیشـتر بـراى حفاظـت از میهمانـان زن خارجـى در 

اجالس هاى بین المللى استفاده مى شوند.
فرمانده یگان حفاظت از شخصیت هاى ناجا گفت: ما 
اعالم آمادگى کردیم که حاضریم براى شخصیت هاى 
زن در داخل کشـور که نیازمند حفاظت هستند هم از 
تیم حفاظت زنان استفاده کنیم و این بسته به خواست 

آن شخصیت است.

توئیتر

رسانه هاى دولتى امروز آمار جالبى درباره    تابناك |
گستردگى «تلگرام» در ایران منتشــر کردند که نشان 
مى دهد چرا این پیام رسان چنین موقعیتى در کشورمان 
دارد. مطابق با این آمار «تلگرام» با ردوبدل کردن روزانه 
15 میلیارد پیام پرطرفدارترین شبکه اجتماعى در ایران 
است. مردم کشورمان در محیط تلگرام بیش از 170 هزار 
شبکه تلگرامى به راه انداخته اند که در این میان 11 هزار 
کانال بیش از پنج هزار نفر عضــو دارد. مطابق با این آمار 
هر کاربر ایرانى به طور میانگین در ده کانال عضویت دارد 

و روزانه بیش از 100 مطلب را از تلگرام مطالعه مى کنند.
سید مرتضى موســویان رئیس مرکز فناورى اطالعات 
و رســانه هاى دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
درباره  اقدامات انجام شده براى ســاماندهى کانال هاى 
باالى پنج هزار عضو اعالم کرد:  از قبل، بســترى به نام 
samandehi.ir داشتیم که تا هفته آینده براى ثبت 
اعتبار ادمین شبکه ها آماده فعالیت مى شود. البته در حال 
حاضر این سامانه براى شبکه اجتماعى اینستاگرام آماده 

شده است.
رئیس مرکز فناورى اطالعات و رسانه هاى دیجیتال در 
مورد نحوه  احراز هویت مدیران کانال هاى تلگرامى توضیح 
داد: براى پیام رسان تلگرام هم در حال نوشتن یک ربات 
هستیم تا فردى که اظهار مى کند کانالى متعلق به او است، 
او را اعتبار ســنجى کنیم. ما اصرار داریم کسى به جایى 
مراجعه نکند و همه  کارها به صورت اینترنتى و از طریق 

سامانه  انجام شود. تأکید مى کنم که این کار به معناى ثبت 
اعتبار است نه صدور مجوز؛ در واقع ما هویت مالک کانال 
را ثبت مى کنیم و از او زمینه فعالیت کانالش را مى پرسیم 

که بعد بتوانیم آن را معرفى کنیم.
وى افزود: البته بر اساس مصوبه  شورایعالى فضاى مجازى، 
احراز هویت در این سامانه براى مدیران کانال هاى داراى 
بیش از پنج هزار عضو الزامى است اما کانال هاى با کاربر 
کمتر  مى توانند کانالشــان را به ثبت برسانند و هیچ گونه 

مانعى براى این کار وجود ندارد.
به گفته  رئیس مرکــز فناورى اطالعات و رســانه هاى 

دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى، چنانچه 
ادمین هاى کانال هاى تلگرامى که پنج هزار عضو  و 

بیشتر دارند، کانالشان را ثبت نکنند و 
کد شامد نگیرند، غیرقانونى 

تلقى خواهند شــد. البته 
بحث هاى سلبى در این 

باره و احیانًا برخورد 
با آنها، بــر عهده 
وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اسالمى  

نیســت اما به هر حال 
وقتى غیرقانونــى تلقى 
شوند، به معناى این است 
که ضابطین قضائى این 

حق را دارند که جلوى فعالیت آنها را بگیرند.
موسویان در مورد اســتعالم کردن مشخصات مدیران 
کانال هاى تلگرامــى گفت:  اســتعالم خاصى صورت 
نمى گیرد و ایــن کار، فقط یک احراز هویت اســت. ما 
مشخصات فرد را از ســازمان ثبت احوال مى گیریم و نیز 
مى بایست شماره تلفنى را هم که متعلق به خودش است، 
به ما بدهد تا ما با استعالمى که از اپراتور مربوطه و از طریق 
دیتابیس آن مى گیریم، برایمان مشخص شود که شماره 
تلفنى که کانال را با آن رجیستر کرده، متعلق به خود آن 

فرد است. همین کفایت مى کند. 

جزئیات الزام صاحبان کانال هاى پرطرفدار در تلگرام به گرفتن مجوز

11 هزار کانال، غیر قانونى مى شود؟

...ادامه از صفحه اول
این دیدگاه با توجه به فعل و انفعاالت انتخاباتى کشور 
تا حدود زیادى درســت به نظر مى رســد. متأســفانه 
کنش هاى سیاســى موجود در زمــان انتخابات و به 
خصوص همزمانى آن با انتخابات ریاســت جمهورى، 
التهاب و هیجانى را ایجاد مى کند که دیگر براى طرح 
ایده و تفکرات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى که حول 
محور شهردارى ها وجود دارد، مجالى ایجاد نمى شود 
و فعاالن سیاســى با فضایى که در ایــن زمینه ایجاد 
مى کنند، عرصه را بر ســایرین تنگ و ناهموار نموده و 
برندگان انتخابات شــهرى نیز تنها از دل لیست هاى 

سیاسى بیرون مى آیند.
این فرآیند اگر چه در نوع خود بایــد از جهات مختلف 
مورد اصالح و آسیب شناسى قرار گیرد، اما جالب آنکه 
در فضاى ساکت کنونى، از سیاسیون نیز خبرى نبوده 
و آن چه هســت، نه در عیان که در زیر پوســت شهر 

جارى است.
البته مدتى است در فضاى مجازى تحرکاتى به چشم 
مى آید که اغلب به صورت کــور و بى هدف بوده و در 
مسیر قابل پیش بینى انتقاد از نوع مدیریت فعلى شهر در 
جریان است. اما میزان آن به حدى نیست که بتوان از آن 
در پیش چشم عوام، فعالیت تأثیرگذار انتخاباتى را تحلیل 
کرد. اغلب این نوع فعالیت ها نیز در حد ارســال پیام و 
عضوگیرى هاى «الیک» و « ممبر»ى بوده و نمى توان 

در شرایط فعلى، هویت چندانى را براى آن قائل شد.
اما چرا سیاسیون و کسانى که قرار است به طور جدى در 
رقابت انتخاباتى سال آینده به میدان بیایند، در سکوت 
هستند؟ این افراد و شاید بهتر است بگوییم گروه هاى 
فعال، به چند دسته تقسیم مى شوند. یک بخش از آنان 
افرادى هســتند که معتقدند با آرام نگه داشــتن فضا، 
مى تواننــد بهتر نتیجه بگیرند و منفعــت آتى آنان، در 
حرکت با چراغ خاموش است. این افراد به صورتى غیر 
ملموس، مدتهاست که سرگرم فعالیت شبانه روزى بوده 
و با هدف گذارى نقاط محروم، سعى در شناساندن خود 
به مردم پایین شــهر دارند. مجالس مذهبى و مراسم 
مختلف، با حضور این افراد همــراه بوده و از حضور در 
بین نمازگزاران مساجد یا حتى شرکت در مراسم جشن و 
ترحیم نیز مضایقه اى ندارند. به خصوص آنان که در امور 
شهرى هم دستى بر آب و آتش دارند، تالش فراوانى از 
خود نشان مى دهند تا با کشــاندن شهردار اصفهان به 
مناطق مختلف و حضور در افتتاحیه هاى شــهردارى، 
همه چیز را به نام و کام خود ختم نموده و در بین حجم 

انبوه فیلم و تصاویر تولید شده، بى بهره نمانند.
معتقدین به این مرام انتخاباتــى را اگر چه مى توان به 
عنوان از پیش برنده شــده هاى شوراى شهر پنجم به 
شمار آورد، اما با توجه به تمرکز افراد متعدد بر مناطقى 
محدود، به طور طبیعى تعداد آراء ممکن، تقسیم شده و 
شانس پیروزى اغلب آنان به میزان چشمگیرى کاهش 

مى یابد. 
اما این گروه ها اگر در زمان تبلیغات رسمى انتخابات، 
سایر نقاط و محالت شهر را هم در کانون توجه خود قرار 
دهند، شاید بتوانند شانس خود را بیشتر نموده و در این 
میان افرادى برنده غایى و نهایى خواهند بود که توازن 
را در خوشه چینى آراء رعایت نموده باشند. ولى گذشته 
از این اوصاف اتحاد نانوشته اى است که کاندیداهاى 
آینده از مرام خود در حضور آرام و بدون هیاهو در مناطق 
7، 8، 10، 14 و 15 شهر اصفهان نشــان داده و بدون 
اینکه عهدنامه و تفاهمى داشته باشند، هم خود به آرامى 
فعالیت مى کنند و هم آرامش سایر رقباى فعال در این 

مناطق را بر هم نمى زنند.
نفرات معتقد به این رویه انتخاباتى را مى توان در میان 
افراد نزدیک به گروه پایــدارى، حامیان احمدى نژاد و 
همچنین افراد منتسب به ائتالف خوراسگان جستجو 

کرد.
اما در کنار این ترفند خاص، افراد و گروه هاى شناسنامه 
دار سیاسى قرار دارند که ســکوت آنها، نه اینکه حاکى 
از آرامش یا بى خیالى شان باشــد، بلکه اغلب بخاطر 
اختالفات درونى اســت کــه در زمینه نهایى شــدن 
لیست هاى انتخاباتى داشــته و در قدم هاى اولیه، به 
مطالبه گرى پرداخته و شرط ائتالف با سایر گروه هاى 
همسو را به میزان سهم خود پیوند زده اند. این گروه ها 

همچنان در محافل محدود سیاسى خود سرگرم رایزنى 
و جدل بوده و با قهر و آشتى هاى مختلفى مواجه هستند. 
شاید بخاطر حجم انبوه آن در جمع اصالح طلبان بود که 
به ویژه در سفر اخیر «محمد رضا عارف» به اصفهان، 
وى مواردى را مطرح و مــورد تأکید قرار داد که به طور 

تلویحى به همین سهم خواهى ها ارتباط داشت.
اما ســخنان و تأکیدات این ریش سپید دنیاى اصالح 
طلبى، ظاهراً هنوز نتوانسته است به عنوان حرف آخر و 
اتمام حجت تلقى شود. چه بسا اگر چنین بود، رویکرد 
انتخاباتى اصالح طلبان وارد فاز جدیدى مى شــد که 
فعًال از آن خبرى نیســت. به هر حال تجربه سال هاى 
قبلى نشان مى دهد که اصالح طلبان رایزنى هاى خود 
را خیلى زود شروع مى کنند ولى دیر به نتیجه مى رسند. 
نتیجه اى که ممکن است در آخرین ساعات باقیمانده 
به شــروع زمان رســمى تبلیغــات انتخاباتى حاصل 

شود.
این وضعیت اگرچه بیشــتر در بین احزاب و گروه هاى 
اصالح طلب مثال زده مى شود، ولى قاعدتاً اصولگرایان 
ســنتى اصفهان نیز از این آفت بى نصیب نمانده و به 
زودى با چنین وضعیتى مواجه خواهند شد. چه بسا اگر 
آنان بخواهند زیر یک پرچم و تحت یک شعار واحد به 
عرصه انتخابات وارد شوند، همانند رقیب سیاسى خود 
با مطالبات گروهى و حزبى مختلفى مواجه شده و جدل 

هاى بسیارى براى نهایى کردن لیست انتخاباتى خود 
خواهند داشــت. اما تفاوت آنها با اصالح طلبان در این 
است که همیشه خیلى دیر شــروع مى کنند و زود به 
نتیجه مى رســند. اگر چه کشاندن نتیجه گیرى نهایى 
براى آنها نیز به همان آخرین ساعات کشیده مى شود 
ولى عمدتًا این شــیوه براى ریش ســپیدان این مرام 
سیاسى در اصفهان، بیشتر به یک تاکتیک درون گروهى 
شبیه بوده که با پا در میانى بزرگان اصولگرا و متنفذین 
حاضر در شهر و پایتخت، ختم به خیر مى شود. بخاطر 
همین اســت که در جمع اصولگرایان سنتى نیز تب و 
تاب چندانى مشهود نیست و عمدتًا سعى بر این است 
که حال و اوضاع انتخاباتــى در آرامش باقى بماند تا در 
دقیقه 90، پیشکسوتان و ریش سپیدان قوم اصولگرایى 
فارغ از هیاهــوى بدنه جــوان خود، چنــان کنند که 

مى خواهند.
در شرایط فعلى آنچه از نوع کنش انتخاباتى اصولگرایان 
سنتى و اصالح طلبان اصفهان استنباط مى شود، چیزى 
به جز شکست در نتیجه نهایى نخواهد بود. چرا که در 
غوغاى درونى یک بخش و همچنین سکوت دست ساز 
بخش دیگر، وابستگان جبهه پایدارى و سایر ساکتین 
فعال، سرگرم جلب نگاه عمومى به سوى خود بوده و در 
موعد رسمى تبلیغات سال آینده، نبض انتخابات را در 

دست خواهند داشت. 

انتخابات شورا زیر پوست شهر
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا تویسرکانى 
مسئول حوزه نمایندگى ولى فقیه در سازمان بسیج 
مســتضعفین در گفتگو با میزان، با اشاره به برخى 
شــایعه پراکنى ها و دروغ ســازى هاى رسانه هاى 
بیگانه و شبکه هاى اجتماعى معاند با این مضمون که 
«سردار غیب پرور با اهداف انتخاباتى به سمت ریاست 
سازمان بسیج منصوب شدند» اظهار داشت:  تغییراتى 
که در نیروهاى مسلح انجام مى شود با تدبیر فرمانده 
معظم کل قوا و طى یک پروسه کارشناسى و میدانى 
و تحقیقاتى با توجه به تمام آسیب ها، آفت ها، نقاط 

قوت و کارکردهاى مورد انتظار صورت مى گیرد.
وى افزود: باید دقت داشــته باشیم که سردار نقدى 
هفت سال «رئیس ســازمان بسیج مستضعفین» و 
«جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج» بودند؛ ما 
عنوانى به اسم «فرمانده بسیج» نداریم، در حکمى که 
براى سردار غیب پرور هم آمده ایشان به عنوان رئیس 
جدید سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرمانده 
کل سپاه در امور بسیج ذکر شده اند؛ فرمانده واقعى 
و اصلى بســیج، همان فرمانده معظم کل قوا یعنى 

حضرت آیت ا... خامنه اى هستند.
وى عنوان کرد: به طور طبیعى هر مدیرى شیوه ها 
و روش هاى خاص خود را دارد ولى سیاســت ها و 
رویکردها همان سیاست ها و رویکردهاى گذشته 
اســت که توســط فرمانده معظم کل قوا مشخص 
مى شود؛ در مجموع به نظر مى رسد که جابه جایى 
صورت گرفته در صدر سازمان بسیج مستضعفین، 

یک جابه جایى منطقى و طبیعى بود.
حجت االسالم والمسلمین تویســرکانى در ادامه 
تأکید کرد: تغییر و تحوالت صورت گرفته در سازمان 
بسیج مستضعفین تغییر و تحوالتى طبیعى و معمول 
بود که به هیــچ وجه رویکــرد انتخاباتى، جناحى و 

سیاسى نداشت.
مسئول حوزه نمایندگى ولى فقیه در سازمان بسیج 
مستضعفین در واکنش به شــایعات پخش شده در 
خصوص تغییر مدیران و مسئوالن ارشد بسیج توسط 
ســردار غیب پرور در مدت یک ماه گذشته، اظهار 
داشت: هیچگونه تغییرى در سازمان بسیج صورت 
نگرفته جز همانکه سردار نقدى جاى خود را به سردار 
غیب پرور داده اند؛ هیچیک از رؤساى سازمان هاى 
اقشار و معاونت هاى بسیج در طول یک ماه گذشته 
توسط سردار غیب پرور تغییر نکرده اند؛ البته این به آن 
معنا نیست که تغییرى نباید صورت بگیرد، تغییرات در 
همه ادارات، وزارتخانه ها و سازمان ها امرى طبیعى 
است؛حکم هاى مسئولیت «مدت» دارد و هیچ کس تا 
ابد، یک مسئولیت ندارد؛ تغییرات در نیروهاى مسلح 
بر اساس یک استاندارد از پیش مشخص شده و در 

یک فرآیند منطقى و طبیعى صورت مى گیرد.

مسئول حوزه نمایندگى ولى فقیه در بسیج:

تغییرات در بسیج
هدف انتخاباتى ندارد

به گفته سـخنگوى شـوراى نگهبـان، این شـورا در 
همه ادوار صالحیت رؤساى جمهورى مستقر را هم 
دقیقاً بررسى کرده اسـت و هیچ تضمینى براى تأیید 
صالحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

آنچـه در ادامه مى آیـد، بخش کوتاهـى از گفتگوى 
مفصل مشـرق با عباسـعلى کدخدایى درباره همین 
موضوع خاص و مرتبط با انتخابات ریاست جمهورى 

دوازدهم است. 
 در افکار عمومى عرف شده است 
که اگر کسى رئیس جمهور شود، 
عمًال هر رفتارى هم از او سر بزند، 
در دوره بعد هم از طرف شوراى 
نگهبان براى ریاست جمهورى 
تأیید صالحیت مى شود. آیا چنین 

است؟
هیچ تضمینى در این جهت نبوده و نیست.

یعنى امکانش هست که یک نفر 

از نظر شــوراى نگهبان در دوره 
ریاســت جمهورى اش شرایط 
الزم را از دست بدهد و براى دوره 

بعد تأیید صالحیت نشود؟
قانوناً شوراى نگهبان در همه ادوار صالحیت رؤساى 
جمهورى مستقر را هم دقیقاً بررسى کرده است. حاال 
در این چند دور گذشـته نتیجه مثبت بوده است. این 
رویه قانونى و همیشگى شوراى نگهبان بوده و طبیعتًا 

همیشه هم اجرا خواهد شد.
یعنى ممکن اســت یک نفر یک 
دوره رئیس جمهورى باشــد اما 
براى دور بعد، با توجه به رفتارها 
و عملکردش شــرایط الزم را از 

دست بدهد؟
همان شـرایطى که براى نمایندگان مجلس هست 
و گفتیم، بـراى رؤ سـاى جمهورى هم وجـود دارد و 

اعمال مى شود.

فناورى اطالعات و رســانه هاى  ــز
هنگ و ارشــاد اسالمى، چنانچه 

ى تلگرامى که پنج هزا
ثبتنکنند و ن را

یرقانونى 
. البته 
این ر

د

ى
حال

ى تلقى
ناست 
این ى

فرداست. همین ک
مى، چنانچه 

ار عضو  و 

سخنگوى شوراى نگهبان تأکید کردسخنگوى شوراى نگهبان تأکید کرد

تضمینى براى تضمینى براى 
تأیید صالحیت دوبارهتأیید صالحیت دوباره
هر رئیس جمهورى نیستهر رئیس جمهورى نیست
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نماینــده ولى فقیــه درامور حــج و زیارت بــا انتقاد از 
برخــى اظهــار نظرهــا درباره حــج پیــش رو گفت:
تصمیم گیرى ها در این حوزه متمرکز و با رعایت عزت 
و مصالح مردم کشورمان انجام مى شــود و امور حج و 

زیارت، متولى دارد.
حجت االسالم و المسلمین ســیدعلى قاضى عسکر با 
بیان اینکه در چند روز گذشته خبرى منتشر شد مبنى بر 
اینکه وزیر حج عربستان از کشورهاى مختلف از جمله 
جمهورى اسالمى ایران براى مذاکرات حج دعوت کرده 
اســت، افزود: متأســفانه عده اى همین مسئله را بهانه 
قراردادند تا هجمه هاى خود را بار دیگر نسبت به حج و 

سازمان حج و زیارت آغاز کنند که این کار خالف مبانى و 
آموزه هاى دینى است.

وى اضافه کرد: این ســخن که برخى مطرح مى کنند 
و مى گویند ما امســال حــج نخواهیم داشــت حرف 
درستى نیســت، ما ســال گذشــته نیز نمى خواستیم 
حج تعطیل شــود و اگر به مطالب هیئت اعزامى توجه 
مى شد و آنها را مى پذیرفتند حتمًا زائران ایرانى در حج 

حضور پیدا مى کردند.
وى با تأکید براینکه مــا هرگز  تعطیل کننده حج نبوده و 
نخواهیم بود و این کشور میزبان است که باید به شرایط 

میزبانى عمل کند.

رئیس پلیــس ترافیک شــهرى ناجا گفــت: جریمه 
صحبت کردن با موبایل در کالنشهرها صدهزار تومان 
اســت و اســتفاده از هندزفرى هم تخلف محســوب 

مى شود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ داود قاسمیان گفت: صحبت 
با تلفن یکى از شایع ترین عوامل بروز تصادفات ناگوار و 
شدید است که جزو مهمترین علل تصادف به دلیل توجه 

نداشتن راننده به جلو محسوب مى شود.
وى افزود: با توجه به اینکه توجه نداشــتن راننده به جلو 
به دالیل مختلف مثل رعایت نکردن مقررات، خوردن 
و آشــامیدن، صحبت کردن، جزو تخلــف هاى محرز 

محسوب مى شود، از این رو رانندگان در حین صحبت با 
تلفن همراه در معرض خطر جانى براى خود و سرنشینان 

و عابران پیاده هستند.
سرهنگ قاسمیان گفت: پلیس براى این عده از رانندگان 
قانون گریز، جرایمى در نظر گرفته که جریمه صحبت با 
موبایل در کالنشــهرها صد هزار تومان اعمال مى شود 
و در سایر شــهرها 80 هزار تومان لحاظ شده است و در 

راه هاى روستایى این جریمه 40 هزار تومان است.
رئیس پلیس ترافیک شــهرى ناجا ادامــه داد: بر طبق 
این قانون، استفاده از تجهیزات مشابه تلفن همراه مثل 

هندزفرى هم تخلف محسوب مى شود.

جریمه صحبت با موبایل 
در کالنشهرها ، 100 هزار تومان

هرگز تعطیل کننده حج 
نخواهیم بود

گرسنه واقعى نداریم
استاندار تهران گفت: در تهران به معناى واقعى گرسنه 
مطلق نداریم؛ اینهایى که شـما مى بینید معتاد هستند 
تا گرسـنه؛ حسـاب این دو از هم جداست. سیدحسین 
هاشمى استاندار تهران درباره انتقادهاى صورت گرفته 
نسـبت به اظهارنظر اخیرش مبنى بر اینکـه در تهران 
بى خانمان نداریم، گفـت: من باز هـم مى گویم که در 

تهران بى خانمان نداریم.
استاندار تهران با بیان اینکه تمامى افراد نیازمند تحت 
پوشش کمیته امداد،  بهزیستى و خیرین هستند، اظهار 

داشت: حساب گرسنگان از معتادان جداست.

یک جوابیه دم در خانه 
سحر قریشى چندى پیش گفته بود: «جذابیت نداشتن و 
تکرارى بودن داستان  سریال ها باعث مى شود بینندگان 
زمان خود را براى تماشاى سریال هاى تلویزیون صرف 

نکنند.» 
این بازیگر پیشـنهاد جالبى به مردم مى دهد: «یکى از 
بازیگران ترك مدتى قبل از پروژه کارى خود انصراف 
داد و مردمى که طرفدار او بودند، جلوى خانه سـینماى 
ترکیه جمع شدند و خواستار برگشت آن بازیگر شدند، 
این امر نشان دهنده  عشق و مدیریت درست است. مردم 
باید پشت ما باشند، اما مردم هم خسته شده اند و فیلم ها 

را بى انگیزه تماشا مى کنند.» 
روزنامـه جوان در پاسـخ به ایـن بازیگر نوشـت: اینجا 
این سئوال مطرح مى شـود که آورده و خروجى شما به 
عنوان یک بازیگر بـراى جامعه و مردم چه بوده اسـت 
که حاال توقع چنین کارى از سوى مردم دارید؟ بازى در 
فیلم هاى سینمایى درجه چندم، شرکت در چند خیریه و 
گرفتن سلفى در خارج کشور نهایت فعالیت هایى است 
که داشـته اید و مردم براى کدام رزومه تـان باید دم در 

خانه تان جمع شوند؟

شیوع سردرد در شیراز 
نماینده مردم شیراز در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
شیوع سردرد به ویژه در غرب شهر مردم را نگران کرده 
و ادامه این روند سالمت مردم را به مخاطره مى اندازد. 
على اکبرى طـى تذکر شـفاهى خود در جلسـه علنى 
مجلس شوراى اسـالمى، خاطر نشان کرد: هیچکس 
پاسخگوى معضل پارازیت ها در شیراز نیست و نه وزیر 
کشور، نه وزیر ارتباطات و نه وزیر بهداشت پاسخ روشنى 
در ایـن بـاره نمى دهند و ایـن پارازیت ها باعث شـیوع 
سردرد، اختالل در شبکه همراه و تلویزیون و مشکالت 

محیطى شده است.
وى افزود: در غرب شیراز مردم بخاطر مشکالت ناشى 
از پارازیت ها در بسیارى از مسائل زندگى دچار مشکل 

شده اند.

نگاه بهداشتى به گورخوابى 
وزیر بهداشت نسبت به اخبار «گورخوابى» واکنش نشان 
داد و گفت: این  افراد، ایرانى و انسان هستند و متأسفانه 
ما نقش و سهم خودمان را در ایجاد این شرایط کمرنگ 

مى بینیم و این انصاف نیست.
سید حسن قاضى زاده هاشـمى تصریح کرد: مگر این 
افراد در کشور چند نفرند؟ نهایتاً آنها 40 تا 50 هزار نفر 
هسـتند. واقعاً نمى توان ایـن افراد را سـاماندهى کرد؟ 
متأسفانه مى بینیم که در این جریان شهردارى تقصیر را 
گردن وزارت رفاه مى اندازد و وزارت رفاه نیز تقصیر را به 

دیگرى نسبت مى دهد.
وى ادامه داد: باید بدانیم که این تصاویر و اتفاقات حاصل 
عملکرد ماست و به نام نظام جمهورى اسالمى نوشته 
مى شود. باید توجه کرد که اگر از روز اول این مسائل را به 
دست مردم داده بودیم، تاکنون این مسائل حل شده بود.

چین، کاشان ندارد
غالمرضا اکرمى رئیس دانشـگاه هنر در همایش هم 
داستانى اهالى هنر و فرش با بیان اینکه شنیده مى شود 
در چین شهرى به نام کاشان ایجاد شـده است، افزود: 
مى گویند در این شهر، فرش ما را به اسم کاشان عرضه 
مى کنند و این جاى تأ سف دارد. اما حمید کارگر رئیس 
ملى فرش ایران در پاسخ به رئیس دانشگاه هنر اعالم 
کرد: آنچه درباره وجود شـهرى به نام کاشـان در چین 
مطرح مى شـود که فرش ایران را به نام کاشـان تولید 

مى کند، شایعه اى است که حدیث متواتر شده است.

چرك نویس

معاون سازمان مدیریت بحران کشور آخرین وضعیت 
مقابله با شیوع آنفلوآنزاى پرندگان را تشریح کرد.

مرتضى اکبرپور در گفتگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت 
شیوع آنفلوآنزاى پرندگان در کشور اظهار داشت: آمار 
تلفات پرندگان بیش از هزار مورد اســت. در تاالب ها 
تعداد زیادى پرنده در حال منهدم شدن هستند و نباید 
به این آمار  استناد کرد. خوشبختانه هیچ نوع گزارشى از 

سرایت آنفلوآنزاى پرندگان به انسان نداشتیم.
وى افزود: مرغدارى هایــى که این بیمــارى در آنها 
مشاهده شده است، با همکارى محیط زیست، سازمان 
دامپزشکى، استاندارى تهران و نیروى انتظامى منطقه 
واکنش سریع انجام مى شــود و براى انهدام، اقدامات 
ســریع صورت مى گیرد. این رخداد از سوى پرندگان 
مهاجر ناشى شده که آلوده بوده اند و میکروبشان بسیار 

سریع شیوع پیدا کرده است.
معاون امور آمادگى و مقابله ســازمان مدیریت بحران 
کشــور با اشــاره به اینکه در حال حاضر اســتان هاى 

مازندران، آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، تهران، 
قزوین، قــم و مرکــزى از جمله اســتان هاى درگیر 
آنفلوآنزاى پرندگان هستند، گفت: در مجموع ده دوازده 
استان هاى ما با این رخداد مواجه هستند که براى مقابله 

با این بحران، ساز و کار مناسب تعریف شده است. 
اکبرپور اضافه کرد: در اســتاندارى استان هاى درگیر، 
ســتاد بحران تشکیل شــده که 24 ســاعته مشغول 
به فعالیت هســتند،  دامپزشــکى به عنوان مســئول

 این کار را دنبال مى کند و از سوى دیگر محیط زیست، 
نیروهاى نظامى و انتظامــى کار را پیگیرى مى کنند. 
تمامى این اقدامات زیر نظر شــخص اســتاندار دنبال 

مى شود.
ســازمان  مقابلــه  و  آمادگــى  امــور  معــاون 
مدیریــت بحران کشــور در پایــان اعــالم کرد که 
اســتان هاى آذربایجان شــرقى، تهران، مرکزى و قم 
تاکنون بیشترین تلفات ناشــى از آنفلوآنزاى پرندگان 

را داشته اند.

فروش تورهــاى خارجى بــراى تعطیالت نــوروز، به 
ویژه براى مقاصد وسوســه کننده در حالى آغاز شــده 
که وضعیت پرواز و هتل هاى برخى از آنها هنوز مشخص 

نیست!
به گزارش ایسنا، نوروز سال گذشته تورهاى زیادى پاى 
پرواز کنســل شــدند، مجرى تور با پول هاى مسافران 
متوارى شد و مسافران هم ســرگردان شدند. خیلى ها 
هم تا مقصد رفتند اما نه هتلى در کار بود و نه کسى که 

جوابشان را بدهد.
بعد از آن اتفاق ها بود که ســازمان میــراث فرهنگى و 
گردشگرى از اصالح آیین نامه  نظارت بر دفاتر خدمات 
مسافرتى براى جلوگیرى از سودجویى ها و تخلفات سفر 
خبر داد و از آن به عنوان یــک «جراحى بزرگ» براى 

درمان خالفکارى هاى گردشگرى یاد کرد.
با این حال ناظرانــى که از میان آژانس دارها هســتند، 
معترف  هستند که خالفکارى هاى سابق کماکان ادامه 
دارد و تعداد شکایت ها از آژانس هاى مسافرتى و متخلفان 
گردشگرى در ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 

بیش از اندازه است.
ناصر مرادى از پیشکسوتان گردشگرى است که گاه در 
نقش بازرس بخش خصوصى به دفاتر خدمات مسافرتى 
سرکشــى مى کند، او درباره این تخلف ها که در آستانه 
نوروز و فروش تورهاى خارجى احتمال وقوع آن مى رود، 
به ایســنا مى گوید: آژانس هاى قدیمى هیچ وقت اعتبار 
سى چهل ساله خود را با تبلیغات و خدماِت واهى زیرسئوال 
نمى برند، البته آژانس هاى جدیدى هم هستند که خیلى 

حرفه اى کار مى کنند و قصدشان تخریب گردشگرى و 
وجهه ایران نیست اما در این میان هستند افراد نامعلومى 
که با تبلیغــات و خدمات پوچ قصد سوءاســتفاده دارند 
و نزدیک عید که مى شــود، به مشــترى که قبًال پول 
داده، اعالم مى کنند نتوانســته اند پرواز و هتل بگیرند. 
بعضى ها هــم که پــاِى پــرواز مســافر را بالتکلیف 
رهــا مى کننــد. او اضافــه مى کنــد: آژانس هایى هم
 هستند که هنوز صندلى هاى پروازهایشان را نخریده اند، 
یعنى از مردم پول خدماتى را مى گیرند که رزرو نشــده 

است.
برخى از این تورها توسط افراد معلوم الحالى تبلیغ مى شوند 
که هیچ مجوز رســمى از ســازمان میراث فرهنگى و 
گردشــگرى ندارند و براى خدماتى نرخ تعیین کرده اند 

که هویت مشخصى ندارد. در بعضى از آنها نه تنها تعداد 
ستاره هتل، بلکه حتى هویت آنها نیز نامشخص است.

مرادى درباره خرید این تورها هشدار مى دهد و توصیه 
مى کند؛ بهتر است مردم پیش از خرید این تورها، کمى 
پرس وجو کنند تا از اعتبار مجرى و فروشنده تور مطمئن 

شوند.
او مى گوید: مردم یک اســتخر مى خواهند بروند، کلى 
درباره فضا و کیفیت آن مجموعه سئوال مى کنند، یک 
لباس مى خواهند بخرند کلى وسواس به خرج مى دهند، 
اما چرا درباره تورى  که میلیون هــا تومان پول بابت آن 

مى دهند، سئوالى نمى پرسند؟!
ســواى این فضاى نامطمئن که هنوز ناظران و متولیان 
دولتى را کنجکاو نکرده، موضــوع قیمت ها نیز درخور 

توجه است، چرا که به شدت تحت تأثیر حباب زمستانى 
دالر قرار گرفته، اما بخاطر دو واحدى بودن نرخ ها (ارزى 
+ ریالى)، گرانِى آن چندان به چشم نمى آید و ماهیت آن 

را توجیه پذیر کرده است.
با این حال قیمت این تورها گویــاى مصرف کننده اى 
اســت که به طبقه مرفه جامعه تعلق دارد، چراکه پشت 
پرده بیشتر این تورها هزینه هاى دیگرى را مى طلبد که 
شامل ویزا، بیمه مسافرتى، ضمانت بانکى و وثیقه آژانس 
و ســایر خدمات جانبى مى شــود که قیمت واقعى را تا 
چندین برابر آنچه اعالم شده افزایش مى دهد. برخى از 
این تورها حتى با آنکه دردســر ویزاى شینگن را ندارند، 
اما تحت تأثیر نرخ ارز و تقاضاى نوروز، قیمت افزایشى 

پیدا کرده اند.

در حالى که آمار طالق هر ســال در کشــور ما افزایش 
مى یابد، یک مؤسسه حقوقى نسبتاً معروف، سه راه طالق 
گرفتن سریع را بر روى پرتال اینترنتى خود آموزش داده 

است!
به گزارش تســنیم، در شــرایطى که برخى مسئوالن 
کشــور معتقدند پدیده طالق در کشــور ما در شرایط 
بحرانى قرار گرفته و این آســیب اجتماعى ریشه بروز 
آســیب هاى اجتماعى متعدد دیگرى از جمله سرقت، 
اعتیاد، خشونت و... در جامعه است، برخى مؤسسه هاى 
حقوقى که طــى ســال هاى اخیر رشــدى قارچ گونه
 داشته اند، براى جذب چند مشترى بیشتر، گاهى اصول 
اخالقى را کــه از پایه هاى هر حرفــه اى از جمله حرفه 

وکالت است، زیر پاى مى گذارند. 
از نمونه هــاى این موضوع، تبلیغــات عجیب و غریبى 

اســت که یکى از مؤسســه هاى حقوقى براى معرفى 
خدمات خــود در ارتباط بــا دعواى طــالق انجام داده 
اســت. این مؤسســه حقوقى در تبلیغ ایــن بخش از 
خدمات خود، « سه راه براى طالق گرفتن سریع» را به 
همراه مراحل و مدارك مورد نیاز بــه مخاطبانش ارائه 

کرده است. 

یکى از مشــاوران حقوقى این مؤسســه مدعى شــد 
بهترین راه بــراى طالق گرفتن، طالق توافقى اســت 
که البته نیازمنــد توافق زوج و زوجه در مســائلى مانند 
مهریه، نفقــه، اجرت المثل و حضانت فرزندان اســت. 
به گفتــه این مشــاور حقوقــى، زوجین اگــر طالق 
توافقى را بــه وکالى این مؤسســه حقوقــى واگذار 
کنند، طى یک تــا دو هفته، فرآینــد آن انجام و حکم 
طالق گرفته مى شــود اما اگر زوجیــن بخواهند بدون 
وکیل وارد سیر طالق توافقى شوند، حدود دو ماه طول 

مى کشد.
مشاور حقوقى این مؤسســه گفت که وکالى شان قادر 
هستند طالق به درخواست زوج را طى مدت زمان سه تا 
چهار ماه و طالق به درخواست زوجه را طى مدت زمان 

یک تا یکسال و  نیم به نتیجه برسانند.

30 شىء  تاریخى استردادى از ایتالیا پس از گذشت حدود ســه ماه از حضورشان در موزه  ملى ایران، رونمایى 
شدند.

این آثار 9 سال پیش از یک عتیقه فروش در ایتالیا و توسط پلیس این کشور کشف شده بود که پس از سال ها به 
ایران برگردانده شد. رونمایى از این آثار روز سه شنبه 14 دى انجام شد.

تعدادى از این آثار استردادى مربوط به هزاره سوم و هزاره اول پیش از میالد است و بیشتر آنها متعلق به دوره 
میانه اسالمى (ایلخانى و تیمورى)  است. این مجموعه شــامل 30 قلم شىء شامل ظروف سفالى بى لعاب و 
لعابدار، ُمهر استامپى، پیکرك، النگو و انگشترى است. تعداد کمى از اشیاى این مجموعه (6 عدد) معاصر هستند.

ماه ژوئن سال 2008 مجموعه بزرگى از آثار باستان شناســى توسط پلیس در شهر مونتزاى ایتالیا توقیف شد 
که پس از تحقیقات مشخص شد آثار مذکور توسط فردى پاکستانى االصل با تابعیت کشور ایتالیا در بانکوك 

خریدارى و به کشور ایتالیا منتقل شده است.
با توجه به اینکه این آثار مکشــوفه باستان شناســى بــا مبدأ خارجى فاقد مدارك و اســناد نشــان دهنده 
صادرات قانونى آنها از کشــورهاى مبدأ بودند، بنابراین موضوع از طرف پلیس و دادگاه ایتالیا پیگیرى شــد
 و به دنبال آن کارشناسان موزه ملى هنرهاى شرقى رم اصالت مجموعه و تعلق بخشى از آثار توقیفى به ایران 

را تأیید کردند.

فصل سفر پولدارها رسید

 تورهاى پوچ در کمین مسافران

قیمت (تومان)مدت (روز)تور (مقاصد سفر)
1531,000,000تورنتو، مکزیک و نیاگارا

1326,000,000استرالیا
1416,500,000اسپانیا، فرانسه و اتریش

رم، کشتى کروز
813,600,000 (بارسلون، جنوا، رم، مارسى، مالت)

1014,100,000رم، پاریس، بارسلون
1316,700,000لیسبون، بارسلون و کشتى کروز

1214,500,000میالن ، زوریخ، پاریس
1113,500,000میالن، دوسلدورف، آمستردام، پاریس

2317,200,000تور اروپا (ترکیه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، فرانسه)
99,000,000چین

1017,000,000اسپانیا + جزایر قنارى
87,000,000لبنان
1334,000,000نیوزلند

1312,120,000مالزى، سنگاپور، تایلند
1025,200,000ژاپن

یک نمونه از خدمات اتاق هاى دو تخته
جدول زیر نمونه اى از بسته تورهاى نوروزى به همراه قیمت هایى است که با نرخ روز ارز، 
به تومان محاسبه شده است. این قیمت ها براى خدمات اتاق دو تخته است  که محاسبه آن 

براى سرویس تک نفره قطعاً افزایش قابل توجهى خواهد داشت.

بحران آنفلوآنزاى پرندگان در 10 استاناشیاى عتیقه بازگشته از ایتالیا رونمایى شد

تبلیغ عجیب یک مؤسسه حقوقى 

سریع طالقتان را مى گیریم!
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پرتقال و گالبى 
در صدر واردات قاچاق

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: پرتقال و 
گالبى بیشترین میوه هایى هستند که بدون مجوز و 

به صورت قاچاق وارد اصفهان مى شوند.
ناصر اطرج اظهار داشت: از ابتداى سال تاکنون شاهد 
قاچاق میوه هاى مختلف  بودیم که بیشتر قاچاق در 
واردات پرتقال و گالبــى خارجى در حجم کم اتفاق 

افتاده است.
وى تصریح کرد: اتحادیه حساســیت باالیى نسبت 
به ورود محموله هاى قاچاق به میــدان میوه و تره 

بار دارد.

300 اتوبوس
 نوسازى مى شود

مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانى هاى شهرى کشور 
گفت: قرار است ابتداى ســال آینده 300 دستگاه از 

اتوبوس هاى شهر اصفهان نوسازى شود.
محسن مسلم خانى اظهارداشت: کالنشهر اصفهان 
از آالیندگى بسیارى رنج مى برد از این رو امیدواریم 
با تعامل شــرکت هاى حمل و نقلى گامى در جهت 
توســعه حمل و نقل عمومى و پاکسازى هواى این 

کالنشهر برداریم.

 سرپرست شهردارى
 دولت آباد معرفى شد

رئیس شوراى شــهر دولت آباد گفت: در پى موافقت 
این شورا با استعفاى شهردار، مسعود قربانى به عنوان 

سرپرست شهردارى دولت آباد معرفى شد.
محمد کمالى افزود: اعضاى شوراى شهر دولت آباد با 
اکثریت آراء با استعفاى علیرضا اطهرى فر شهردار این 

شهر موافقت کردند.
وى تصریح کرد: اختالف شــوراى شهر دولت آباد با 
شهردار در حوزه مدیریتى باعث ایجاد تنش در شهر 

شده بود.
رئیس شوراى شهر دولت آباد اظهار داشت: اعضاى 
این شــورا به منظور آرامش و جلوگیرى از تنش ها 
استعفاى علیرضا اطهرى فر را قبول و مسعود قربانى 
را به عنوان سرپرست شــهردارى دولت آباد معرفى 

کردند.

صدور 10 هزار و 852 
کارت ملى هوشمند در برخوار  

رئیس ثبت احوال شهرستان برخوار گفت: در9 ماه 
ســال جارى ده هزار و 852 کارت ملى هوشمند در 

شهرستان برخوار صادر شده است.
اکبر آقا محمــدى افزود: ســرعت در صدور کارت 
هوشــمند ملى، ارائه خدمات پس از آن و تحویل در 
حداقل زمان ممکن از اولویت هاى ســازمان ثبت 

احوال است.
وى تصریح کرد: رســالت بزرگ ثبت احوال ثبت به 
موقع و به روز وقایع حیاتى چهارگانه، صدور اســناد 

هویتى و انتشار آمارهاى حیاتى است.
رئیس ثبت احوال شهرستان برخوار با اشاره به اینکه 
آمار ازدواج در 9 ماه سال جارى نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته افزود: در سال جارى 419 ازدواج دراین 
شهرستان ثبت شــده که از این تعداد 408 مورد در 
شهرهاو 11مورد درروســتاها رخ داده است درحالى 
که در سال گذشته 555 ازدواج ثبت شده که از این 
تعداد 542 ازدواج در شهرها و 13ازدواج درروستاها 

رخ داده است.

 ارزش افزوده 21 میلیارد ریالى 
در فوالد مبارکه

با اجراى یک طرح ویژه و روشــى نویــن در فرآیند 
تصفیه و بازیافت پساب هاى صنعتى ناشى از خطوط 
تولید فوالد مبارکه و عملیاتى کردن پیشنهاد کاهش 
مصرف مواد شــیمیایى (آهک هیدراتــه)، به طور 
میانگین ســاالنه با بازیابى 15 هزار تن سنگ آهن 
موجود در پســماند تصفیه خانــه، 21 میلیارد ریال 
ارزش افزوده اقتصادى در فوالد مبارکه به دست آمد.

معاون مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام خمینى 
(ره) اســتان اصفهــان گفت: مــردم نیکوکار اســتان 
اصفهان 19میلیارد و 190میلیــون تومان طى 9 ماهه 
امسال به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد در قالب 

صندوق هاى صدقات کمک کردند.
به گزارش تســنیم به نقل از روابط عمومــى و اطالع 
رســانى کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان،  
عبدالــرزاق میرزایى اظهار داشــت: از ابتداى امســال 
تاکنــون شــش میلیــارد و 400 میلیــون تومــان از 
کمک هــاى خیرخواهانه مردم در قالــب صندوق هاى 
صدقات بزرگ، یک میلیــارد و صدمیلیــون تومان از 

صندو ق هــاى متوســط و 11میلیــارد و 200 میلیون 
تومان از صندوق هاى کوچک خانگى جمع آورى شده

 است.
وى به کمک 350 میلیــون تومانى خّیــران در مراکز 
نیکوکارى استان اصفهان هم اشاره کرد و افزود: در این 
مدت از صندوق هاى الکترونیکى  و سامانه آسان پرداخت 
#031*8877* هم حدود یک میلیون تومان کمک جمع 

آورى شده است. 
وى افزود: بیشترین میزان جمع آورى کمک هاى مردمى 
صدقات در این مدت به شهرستان هاى اصفهان، کاشان، 

نجف آباد و خمینى شهر اختصاص دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
در 9 ماهه امسال، 20 محل مواد فروشی در سطح استان 

پلمب گردید که با استقبال خوب مردم نیز مواجه شد.
سرهنگ تقی حســینی گفت: برخورد با خرده فروشی 
مواد مخدر یکی از اولویت هــاي اصلی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان اصفهان است و بیشترین طرح هاي 

این پلیس نیز در همین راستا اجرا می شود.
وى اظهار داشــت: 20 محلی که در آن موادفروشــی 
صورت می گرفت پلمب شــده و مصادره منازل خرده 
فروشان مواد افیونی نیز در دستور کار پلیس و مقامات 

قضائی قرار گرفته است.

وي افــزود: در محــل هایی کــه در معرض آســیب 
هســتند طی یک هفته تعداد ده تا 15 طــرح اجرا می 
شــود، حتی در یک روز ده طرح به طــور همزمان در 
شهرســتان هاي کاشان، شــهرضا، شــاهین شهر، 
خمینی شــهر، اصفهان و دیگر شهرستان ها اجرا شده 
و نتایج خوبی نیز از اجراي این طرح ها به دســت آمده

 است.
وي با بیان اینکه برخورد با فروشنده حتی یک گرم مواد 
هم براي ما اهمیت دارد گفت: مسلم است که تحت هر 
شرایطی این نوع کار جرم بوده و باید با آن برخورد جدي 

و قاطعانه صورت گیرد.

 2 میلیارد تومان
صدقه ماهانه اصفهانى ها

پلمب 20 محل مواد فروشى در 
اصفهان

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
تمام واحدهاى تولید روغن کنجد در اســتان بازرســى 
مى شــوند و عالوه بر کنترل در محــل نمونه بردارى 

مناسب در مراکز عرضه هم انجام مى شود.
رضا فدایى اظهار داشــت: محصوالت صنفى و صنعتى 
استان در سطح تولید و  عرضه ارزیابى مى شوند و تا این 
لحظه بر اساس بازرسى هاى محصوالت لبنى و نمونه 
بردارى هاى صورت گرفته از آنها حاکى از این اســت 
که محصوالت لبنى در ســطح عرضه وضعیت خوبى 

داشته است. 
وى ادامه داد: خوشبختانه اســتان اصفهان تنها استان 
کشور بود که در پى پیگیرى هاى تشخیص پروفایل اسید 
چرب مشخص شد تمام نمونه شیرهاى تولیدى استان 

عارى از روغن پالم بوده است.
فدایى خاطر نشان کرد: در خصوص مصرف لبنیات در 
استان تنها نگرانى از بابت مصرف باالى لبنیات پرچرب 

به دلیل طعم بهتر آنهاست. 
وى در خصوص بازرسى هاى انجام شده از دستگاه هاى 
روغن کنجد گیرى در استان گفت: تمام واحدهاى تولید 
روغن کنجد در استان بازرسى مى شوند و عالوه بر کنترل 
در محل نمونه بردارى مناسب در مراکز عرضه هم انجام 
مى شود و کلیه دستگاه ها بر اساس روش سرد و بدون 

اینکه دما را تغییر دهند روغن را تحویل مى دهند. 

بر اســاس مصوبه کمیســیون نظارت بر سازمان هاى 
صنفى اصفهان و بر طبق مفاد ماده 3 این اساســنامه، 
اتحادیه صنف صنایع دســتى موظف است جهت حفظ 
اصالت هاى هنرى کارهاى دســتى و همچنین احیا و 
تشویق هنرمندانى که به این امر اشتغال دارند با شدت 
از ادامه کار فروش واحدهاى صنفى سودجو که از وسیله 
ماشینى، قالب، شابلون و یا پرس براى این امر استفاده 

مى کنند، جلوگیرى به عمل آورد.
احمد روزدار بازرس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان در 
رابطه با نحوه برخورد این نهــاد با متخلفان بازار صنایع 
دســتى گفت: اتحادیه وظیفه متوقف ســاختن فعالیت 
متخلفان را دارد، به این شکل که تولید کننده یا فروشنده 

متخلف را شناسایى و براى توقف تخلف اقدام مى کند.
وى افزود: در صورت نیاز باید محل تولید یا فروشگاه نیز 
پلمب شــود که خود فرآیند ادارى وقت گیرى نیز دارد و 
فرصت کافى به متخلف براى بعضى اقدامات به منظور 
به حداقل رســاندن میزان ضرر را مى دهد. با وجود این، 

اتحادیه براى پلمب و ضبط اجناس تقلبى اقدام مى کند.
روزدار گفت: در این نوع برخورد چنــد نکته وجود دارد، 
یکى نبود قانون الزم براى ضبط اجناس تقلبى است که 
در حال حاضر ما اجناس را به شکل امانت سپارى جمع 

آورى مى کنیم، در صورتى کــه باید براى این کار حکم 
قانونى داشته باشیم. دوم آنکه اتحادیه جاى کافى براى 
انبار و نگهدارى ندارد که البته باید اجناس به ســازمان 
بازرسى اصناف سپرده شود که با وجود نامه نگارى هاى 

فراوان باز هم براى این امر مشکالت زیادى داشته ایم.
بازرس اتحادیه صنایع دســتى اصفهــان تصریح کرد: 
نحوه برخــورد و البته پیگیرى در این مســائل به دلیل 
پوسیده بودن قوانین بسیار ضعیف است و متخلفى که با 
تولید جنس تقلبى به عنوان مثال به 200 میلیون درآمد 
رسیده است با یک تعهد و جریمه نقدى 200 هزار تومانى 

متوقف نمى شود. 
وى ادامه داد: متأســفانه با توقیف و ابطال مجوز کسب 
این افراد هم نتوانسته ایم جلوى تولیدشان را بگیریم، چرا 
که به راحتى با گرفتن مجوز از صنف دیگر در کنار بازار 
صنایع دستى بازهم در حال تولید و فروش در بازار هستند.

روزدار اظهار داشــت: از ســوى دیگر برد پیگیرى تنها 
بــه شهرســتان اصفهان محــدود مى شــود. در حال 
حاضر تولیدکننــدگان متخلفى داریم کــه براى فرار از 
نظارت اتحادیه در شهرســتان هاى اطراف کار تولید را 
ادامه مى دهند و به اســم صنایع دستى اســتان در بازار 

شهرستان ها و حتى استان هاى دیگر فروش دارند.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
ســال 95 ســال خوبى از نظر احداث پل ها و تقاطع ها 
در سطح شهر بوده است، عنوان کرد: 51 میلیاردتومان 
قرارداد براى احداث پل ها و تقاطع هاي غیرهمســطح 

شهر در سال جاري منعقد شده است.
ایرج مظفر اظهارداشــت: یکــى از مؤثرترین اقدامات 
عمرانى که به تســهیل عبور و مــرور خودروها منجر 
مى شود غیرهمسطح ســازى تقاطع هاى همسطح در 
معابر پرترافیک است که در سال جارى 51 میلیارد تومان 

صرف ساخت پل ها و تقاطع هاى شهر شده است.
وى افزود: تالش براى احداث یک تقاطع غیر همسطح در 
کالنشهرى همچون اصفهان باید فرآیندهاى پیچیده اى 
همچون تملک و آزادسازى امالك، جا به جایى تأسیسات 
عظیم شــهرى، هماهنگى ارگان هاى مربوطه که در 
مســیر اجراى پروژه ها قرار دارند را به سرانجام برساند 
که در بعضى موارد هزینــه تملک معارضات ملکى یک 
پروژه حتى بیشتر از هزینه هایى است که صرف اجراى 
آن مى شــود و این یکى از عوامل مهم در تأخیر اجراى 

پروژه هاست.

جمال نوروزباقرى
ماشین هاى روشن کنار هم و پشت سر یکدیگر تا نیمه 
خیابان به ردیف کشــیده شــده اند، صداى بوق ممتد

 ماشین ها، صداى گاز دادن و چند صداى دیگر را به این 
تصویر اضافه کنید. درست حدس زدید: ترافیک آن هم 

از نوع اصفهانى.
حتمًا با خود مى گویید مگــر ترافیک فرق مى کند؟ بله، 
ترافیک اصفهان هم  مانند دیگر ویژگى هاى این شهر با 

دیگر شهرهاى ایران متمایز است.
ترافیک در کالنشهر تهران بیشتر بخاطرپرشدن ظرفیت 
خیابان هاست به این معنا که ماشین ها بیشتر از گنجایش 
خیابان در حال رفت و آمد هســتند امــا در اصفهان...

 مى خواهید بدانید؟ لطفاً کمى صبر کنید؛ ابتدا چند تصویر 
آشنا را برایتان تداعى مى کنیم تا خوب به خاطر بیاورید 

و تفاوت ترافیک اصفهان را با دیگر شهرها درك کنید:
در خیابان به زور دو ماشــین به طــور همزمان از کنارهم 
رد مى شــوند. ســمت چپ و راســت خیابان را به بهانه 
تردد اتوبوس هاى پرســرعت یا همان BRT چنان کنده 
اند که شما باید حواستان باشــد یکى در میان رد کنید تا 
داخل چاله نروید. از BRT که بگذریــم، ازاتوبوس هاى 
شــهرى نمى توان گذشــت؛ در خیابان نیم مترى، چند 
اتوبوس همزمان در حال سرویس دهى هستند آن هم به 
صورت خالى ویا نیم بند. از اتومبیل هاى تک سرنشین تا 
 اتوبوس هاى بى سرنشــین که بگذریم، مى رســیم به 
تاکســى هاى خطى،غیر خطى و خالصــه اینکه خط تو 
خط است و معلوم نیست چه خبر است.  این همه خدمت 
رسانى و خوشبختى براى مردم محال است، مگر مى شود، 

مگر داریم؟!
لطفاً به این پرسش، شهردار محترم اصفهان پاسخ دندان 
شکن بدهند آخر این شهر مگر چقدر طول، قطر، عرض، 
باال و پایین دارد که از آنطرف، سالیان سال است شهر را 
مى َکنید به بهانه مترو، امروز مى َکنید به بهانه BRT ، فردا 

مى َکنید براى راه اندازى...

مدیریت شــهرى فقط یک واژه ویا  اصطالح و یا پست 
سازمانى نیست بلکه مدیریت شهرى به معناى ایجاد نظم 
و تعادل در همه سطوح شهرى است؛ نه افراط و نه تفریط. 
اما متأسفانه افراط و تفریط از در و دیوارهاى الجوردى 

این شهر در حال باال رفتن است.
از اینها که بگذریم، سخن معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان شیرین تر اســت که طى چند ماه 
گذشته از ورود «تراموا» به اصفهان خبر داده بود. ایشان 
نوید و مژدگانى داده اند که طى دو سال آینده «تراموا» 

هم اصفهانى مى شود!
یک پیشنهاد؛ شاید بتوانیم از رودخانه زاینده رود به عنوان 
یک «راه در رو» ویا راه فرار از این ترافیک استفاده کنیم 
به مانند دیگر شهرها که برداشته اند رودخانه هاى فصلى 
و دائمى خودشان را خشک کرده و ماشین داخل آن «ول» 
داده اند. اینطورى از دو منظر به نفع ما اصفهانى هاست؛ 
یکى اینکه از شر ترافیک  و وسایل حمل و نقل عمومى 
خالص مى شــویم و از آنطرف هم دیگــران دائم نمى 
گویند اصفهانى ها یک خیابان خشک وسط شهرشان 

کشیده اند!
شاید بهتر است شــهردار محترم، در فواصل رکاب زدن 
چرخ در اصفهان با جماعت مدیران سازمان شهردارى 
سرى هم به خیابان هاى اصلى شهر بزنند تا از نزدیک 

طعم شیرین ترافیک رابچشند.
شاید وقت آن رســیده که خیابان هاى اصلى اصفهان 
کمى گشاد ترشود تا هم براى حمل و نقل عمومى  فضا 

بیشترى باشد هم براى دوچرخه سوارى...
االن تفاوت ترافیک اصفهان را با دیگرشــهرها درك 

کردید؟!
شیرینى ترافیک اصفهان با شــادکامى جماعت پشت 

فرمان همراه است. اما این کجا و آن کجا؟! 

از اتومبیل هاى تک سرنشین تا اتوبوس هاى بى سرنشین

شیرینى ترافیک اصفهان !

قراردادهاى 51 میلیارد جریمه 200 هزارتوما نى براى متخلف صنایع دستى با درآمد 200 میلیونى!
تومانى براى عمران شهر

تمام واحدهاى تولید روغن کنجد در استان 
بازرسى مى شوند 

دبیر کمیته فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان اظهار 
داشت: برنامه نمایشى «زنگ عروسک ها» در مدارس 

ابتدایى اصفهان اجرا مى شود. 
ســعید امامى عنوان کرد: این برنامه ها شامل نمایش 
ترکیبى «زنگ عروسک ها»، مانورهاى شهرى در حوزه 
هاى حمل و نقل و ترافیک ، شب طنز شهروندى یا همان 
استندآپ کمدى اســت که به لحاظ محتوا و مخاطب، 
شــاخص تر و فراگیرتر از دیگر برنامه هاى روتین این 

کمیته است.
وى بیــان داشــت: از میان این ســه برنامــه، «زنگ 
عروسک ها» از ابتداى هفته در سطح مدارس شهر شروع 
شده و قرار است تا پایان ســال در بیش از 350 مدرسه 

مقطع دبستان برگزار شود.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندى شــهردارى اصفهان در 
تشریح نمایش «زنگ عروســک ها» اظهار داشت: در 
اجراى این برنامه با به کارگیرى موضوع هاى ترافیکى 

قالب هایى همچون نمایش هاى عروســکى، مسابقه، 
برنامه موزیــکال با تن پوش هاى عروســکى و محیط 
زیســت، تفکیک زباله و ایمنى بــه دانش آموزان مقطع 
ابتدایى آموزش داده مى شود و براى جذابیت بیشتر اجراى 

مسابقاتى هم براى دانش آموزان در نظر گرفته مى شود.
به گفته امامى،  این برنامه در مدارس ابتدایى دولتى ناحیه4 
اصفهان شروع شــده و در 350 مدرسه از مدارس مقطع 

ابتدایى تا پایان سال جارى اجرا خواهد شد.

«زنگ عروسک ها» 
در مدارس ابتدایى به صدا در مى آید

شــهردار بادرود از اجراى عملیات روکش آسفالت، لکه 
گیرى، بهسازى و حذف ناهموارى هاى معابر در شهر 

بادرود خبر داد.
مجید صفارى گفت: براى تأمین قیر با مشــکل مواجه 
بودیم که خوشــبختانه قیر مورد نیــاز براى لکه گیرى 
و آسفالت معابر شهر تأمین شــد  و طى هفته گذشته، 

لکه گیرى و آسفالت خیابان هاى اصلى آغاز شد.
وى با اعالم این مطلب که براى اجراى این پروژه بیش 
از هشت هزار و 500 تن آسفالت نیاز است، افزود: تاکنون 
عملیات آســفالت خیابان هاى شــهید پروینى، شهید 
بهشــتى، امت و نواب صفوى  اجرا شده و به مرور نقاط 

مورد نیاز  شهر را در بر خواهد گرفت.

آغاز عملیات اجرایى روکش 
آسفالت معابر بادرود

,,

مدیریت شهرى، فقط 
یک واژه ویا  اصطالح 
و یا پست سازمانى 
نیست بلکه مدیریت 
شهرى به معناى 
ایجاد نظم و تعادل 
در همه سطوح شهرى 
است؛ نه افراط و نه 
تفریط. اما متأسفانه 
افراط و تفریط از در 
و دیوارهاى الجوردى 
این شهر در حال باال 
رفتن است
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پاتوق فیلم مستند از فردا
اولین پاتوق فیلم مستند فردا جمعه 17 دى ماه ساعت 
16 با نمایش دو مستند «برد» و «بى شناسنامه ها» در 

کتابخانه مرکزى برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شــهردارى اصفهان، رئیس دفتر تخصصى سینما با 
بیان این مطلب اظهار داشــت: برنامــه اول به اکران 
فیلم هاى مستند «برد» ساخته حمید جعفرى  و مستند 
«بى شناسنامه ها» ساخته فرهاد ورهرام اختصاص دارد.
مصطفى حیدرى افزود: حضور در پاتوق مستند براى 
عموم شهروندان و عالقه مندان به سینما آزاد و رایگان 
بوده که مى توانند براى شــرکت در برنامه ساعت 16 
به محل کتابخانه مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته 

مراجعه کنند.

اختتامیه گاه سوم «چهارگاه»
مراسم اختتامیه گاه سوم جشــنواره فصلى داستان 
«چهارگاه» از سوى مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان 
در حوضخانه قلمســتان برگزار مى شود. پوستر گاه 
چهارم این جشنواره در مراســم اختتامیه گاه سوم از 
ســوى مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان سازمان 
فرهنگى-تفریحى شــهردارى اصفهــان رونمایى 

خواهد شد.
عالقه مندان براى شــرکت در این برنامه مى توانند 
امروز پنج شــنبه 16 دى ماه ســاعت 18 به محل 

حوضخانه قلمستان واقع در باغ غدیر مراجعه کنند.

ادامه نمایشنامه خوانى 
«همسایه  آقا» 

نمایشــنامه خوانى نمایشنامه «همســایه  آقا» به 
کارگردانى فرخنده دریایی اجرا مى شود.

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، برنامه نمایشنامه خوانى نمایش 
«همسایه  آقا» نوشته حسین کیانی  امروز و فردا 16 و 
17 دي ماه به ترتیب در موزه هنرهاي معاصر سازمان 
فرهنگی- تفریحی شــهرداري اصفهان و مؤسسه 

رویش مهر اجرا می شود.

بررسى آثار نقاشى 
محمود حشمتى نژاد 

خانه تجســمى حوزه هنرى استان اصفهان بیست و 
دومین نمایشگاه از سلســله نمایشگاه هاى تحلیل و 
بررسى آثار نقاشــى اصفهان را در گالرى نقش خانه 

اصفهان برگزارمى کند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان، 
بیست و دومین نمایشــگاه از سلسله نمایشگاه هاى 
تحلیل و بررســى آثار نقاشــى اصفهان به بررسى 

نمایشگاه آثار محمود حشمتى نژاد مى پردازد.
این نمایشگاه در ســاعت 17 امروز پنج شنبه 16 دى 
ماه در گالرى نقش خانه اصفهان افتتاح مى شــود و 
تا روز دوشنبه 27 دى 95 جهت بازدید عالقه مندان 

دایرخواهد بود.

اجراى «رسیتال پیانو»
برنامه «رسیتال پیانو» با حضور «رافائل میناسکانیان» 

روز جمعه 17 دى ماه اجرا مى شود.
میناسکانیان فراگیرى موسیقى را در سن شش سالگى 
آغاز و در ده سالگى اولین کنسرت خود را برگزار کرد، 
وى اولین هنرمندى است که رسیتال پیانو کالسیکش 
از تلویزیون پخش شده است.این برنامه ساعت 16 در 
محل هنرسراى خورشــید واقع در پل شهید چمران، 
خیابان کاوه، جنب شهردارى منطقه 7 برگزار مى شود 
که عالقه مندان براى تهیه بلیت مى توانند به سایت 

NavayeMehr.ir مراجعه کنند.

آسمان را رصد کنید
دویست و چهل و پنجمین برنامه رصد عمومى آسمان 
شب، امشب 16 دى ماه ســاعت 18 در محل مرکز 

آموزش نجوم ادیب برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شهردارى اصفهان، شــرکت در رصدهاى عمومى 

آسمان شب مرکز نجوم ادیب آزاد و رایگان است.

خبر

 رئیس هیئت نظــارت بر انتخابات اســتان اصفهان از 
انتخاب اعضاى هیئت نظارت بر انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهورى در اســتان و شهرستان اصفهان 
و هیئت نظارت بر انتخابات اولین میان دوره اى مجلس 

شوراى اسالمى در استان اصفهان خبر داد.
مرتضى طبیبى در گفتگو با فارس اظهار داشت: بر این 
اســاس آقایان مرتضى طبیبى جبلى بــه عنوان رئیس 
هیئت نظارت استان، حجت االسالم عبدالجواد عبداللهى، 
محمدرضا اکرمى، حســن حســینعلى زاده خراسانى و 
مرتضى آرســته به عنــوان اعضاى هیئــت نظارت بر 

انتخابات، تعیین شدند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان تصریح 
کرد: اعضاى هیئت نظارت بر اولین انتخابات میان دوره اى 
دهمین دوره مجلس شــوراى اســالمى در شهرستان 

اصفهان نیز در روزهاى آینده انتخاب خواهند شد.
به گزارش فارس، پیش از این اعضاى هیئت نظارت بر 
پنجمین دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستاى استان 
اصفهان نیز معرفى شده و حجت االسالم احمد سالک، 
اکبر ترکى و حسینعلى حاجى دلیگانى از سوى اعضاى 
مجمع نمایندگان استان اصفهان به عنوان اعضاى هیئت 
نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا در اصفهان 

برگزیده شدند.

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: از 161 
هزار واحد مسکن مهر شهرى و 56 هزار واحد روستایى، 
12 هزار واحد آن باقى مانده که در تالشیم تا پایان امسال 

این واحدها تکمیل و تعیین تکلیف شود.
حجت ا... غالمى گفت: از 300 میلیارد تومان اعتبارات 
استانى و ملى 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.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان مشارکت بخش 
خصوصــى را در انجام پروژه هاى عمرانى بســیار حائز 
اهمیت دانست و گفت: واگذارى پروژه هاى کالن استان 

به بخش خصوصى و مشارکت با دستگاه هاى مربوطه 
این اداره کل را به جایگاهى رســانده که بتواند فراتر از 

اعتبارات استانى و ملى قدم بردارد.
وى افزود: از جمله پروژه هاى کالن راهسازى در استان 
اصفهان کنارگذر شرق و غرب اصفهان است که در این 
راســتا قطعه یک و2 آزادراه شرق اصفهان بعد از هشت 
سال توقف و با مشارکت 70 درصدى بخش خصوصى 
و با اعتبار 320 میلیارد تومان در حال ساخت است و 14 
کیلومتر آزاد راه غرب اصفهان نیز با اعتبار 140 میلیارد 
تومان از جمله پروژه هایى است که تا دهه فجر امسال به 

بهره بردارى مى رسد.

تعیین تکلیف  مسکن مهر 
استان تا پایان امسال

معرفى اعضاى هیئت نظارت 
بر انتخابات استان اصفهان

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: 
احتمال دارد با نزدیک شــدن به ایام نوروز 96 گوشت 
با قیمت 42 هــزار تومان در قصابى هــاى اصفهان به 

فروش برسد.
اصغر پورباطنى با تأکید بر خروج دام از کشور به عنوان 
عامل تأثیرگذار در افزایش قیمت گوشــت گوسفندى، 
اظهار داشت: صادرات دام سبب کاهش عرضه در بازار و 

در نهایت گرانى گوشت گوسفندى در داخل شده است.
وى ادامه داد: هر چه دام زنده در بازار کمتر باشد به همان 

نسبت قیمت گوشت نیز افزایش مى یابد.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان پیرامون 
اینکه نوســانات دالر چه تأثیرى بر قیمت گوشت قرمز 
دارد، تأکید کرد: خروج دام از کشور با دالر معامله مى شود 
و بالطبع نرخ ارز بر قیمت گوشت داخل تأثیرگذار است، 

زیرا با کمبود دام زنده مواجه مى شویم.
وى با بیــان اینکه از میــزان، نحوه و قیمــت دام هاى 
صادراتى بامجوز یا بى مجوز از اســتان اصفهان اطالع 
دقیقى ندارد، تصریح کرد: کاهش قــدرت خرید مردم 

باعث کسادى بازار گوشت قرمز در اصفهان شده است.
پورباطنى بیان داشت: گرانى آذوقه، خشکسالى، فصل 
زمستان، ســردى و راهبندان، ماه هاى محرم و صفر و 
صادرات دام بامجوز یا بى مجوز از جمله دالیل افزایش 

قیمت گوشت قرمز در استان اصفهان است.
وى با بیان اینکه گوشت قرمز بعد از عید قربان تاکنون 
هشت هزار تومان افزایش داشــته است، گفت: در حال 
حاضر هر کیلو گوشت بره درجه یک در قصابى هاى شهر 

اصفهان 36 تا 37 هزار و صدتومان به فروش مى رسد.
وى اضافه کرد: نرخ فروش را بــه واحدهاى صنفى 36 
هزار تومان اعالم کردیم اما متذکر شدیم چنانچه واحدى 
در شهر اصفهان به دلیل کسادى بازار تا 37 هزار تومان 

هم گوشت قرمز را عرضه کرد، مانع این فروش نشوند.

پورباطنى در پاسخ به اینکه چرا هر سال با نزدیک شدن 
به شــب عید نوروز نرخ گوشت دســتخوش گرانى مى 
شود به گونه اى که سال گذشته از 28 هزار تومان به 33 
هزار تومان رسید، گفت: بسیارى از قصابى هاى استان 
اصفهان توان پرداخت کرایه مغــازه، هزینه قبض آب، 

برق وگاز ندارند و بدهکارند و توان ادامه فعالیت نیست.

وى با بیان اینکه احتمال دارد گوشت قرمز در اصفهان 
تا شب عید نوروز به قیمت 42 هزار تومان برسد، تأکید 
کرد: اکنون نرخ گوشت در تهران 42 تا 43 هزار تومان 
به فروش مى رســد و چنانچه در پایتخــت دام زنده با 
بهاى مناسب خرید و فروش شود بالطبع شهرستان ها 
و اصفهان در تعیین قیمت گوشــت قرمز در آینده تابع 

تهران خواهند شد.
وى اضافه کرد: البته کسى نمى تواند آینده را پیش بینى 
کند اما احتمال افزایش نرخ گوشت قرمز با نزدیک شدن 

به عید نوروز می رود.
پورباطنى با بیان اینکه 50 تا 60 واحد صنفى قصابى در 
استان اصفهان تعطیل شده و بسیارى دیگر نیز در آستانه 

تعطیلى یا ورشکستگى هستند، خاطرنشان کرد: قدرت 
خرید مردم بســیار کاهش یافته و با گرانى حامل هاى 

انرژى دخل و خرج واحدها با هم نمى خواند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه همه امکانات رفاهى 
احداثى در کشــور عراق باید به نام سفارت ایران ثبت 
شــود، گفت: ضمن رعایت عطوفت اسالمى با مردم 
عراق، باید موضع خود را در آن کشــور حفظ و تثبیت 

کنیم.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهار داشت:کشور 
ما باید ضمن رعایت عطوفت اسالمى، موضع خود را در 
کشور عراق حفظ و تثبیت کند. همه خدمات، امکانات 
رفاهى و اماکنى که توسط ایران در کشور عراق احداث 
مى شــود، باید به نام ســفارت ایران ثبت و مدیریت

 شود.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
اینکه ســتاد احیا و بازســازى عتبات عالیات اقدام به 
تأسیس و احداث اماکن رفاهى در کشور عراق کرده 
ولى پس از اتمام پروژه مدیریت و سازماندهى آن را به 

کشور عراق واگذار مى کند، کار اشتباهى است.
وى خاطرنشان کرد: بازســازى و احیا در زمینه هایى 
چون ســاخت حرم و گنبد حرمین ائمه اطهار(ع) یک 
وظیفه عمومى است که نمى توان آن را به نام سفارت 
ایران ثبت کرد ولى ثبت امکانات رفاهى ساخته شده 

هموطنان، به نام کشور ما ضرورى است.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: بازگشــایى رودخانه زاینده رود در اواخر 

دى ماه امسال قطعیت ندارد.
على بصیرپور در خصوص برخى اخبار اعالم شــده در 
خصوص بازگشایى رودخانه زاینده رود از روز 28 دى ماه 
اظهار داشت: در این راستا باید یادآور شوم که هنوز هیچ 

چیز مشخص نشده است.
وى با بیان اینکه شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده 
رود اوایل هفته آینده تشکیل مى شود، اضافه کرد: در این 
شورا قرار است شرایط بررسى شود و پس از آن مى توان 
گفت که آیا امکان بازگشــایى رودخانه زاینده رود وجود 

دارد یا خیر.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان ادامه داد: هرگونه اظهار نظر در خصوص وضعیت 

رودخانه زاینــده رود بدون مصوبه شــوراى هماهنگى 
حوضه آبریز این رودخانه مســتند نیست و نمى توان به 

آن اعتماد کرد.

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان خبر داد

احتمال گرانی گوشت قرمز تا 42 هزار تومان

بازگشایى رودخانه زاینده رود قطعیت ندارد
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: تعداد 75 مربى فعال در طرح ملى 
تربیت حافظان قرآن کریم استان اصفهان جهت شرکت 
در دوره پیشرفته آموزش هاى نوین برگزارى دوره هاى 

قرآنى به قم اعزام مى شوند.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: 
در راستاى ارتقاى سطح علمى و همچنین بهره گیرى 
مربیان قرآنــى از روش هاى نوین آموزشــى در زمینه 
برگزارى دوره هاى تخصصى حفظ قرآن کریم 75 نفر 
از مربیان فعال در طرح ملى تربیت حافظان قرآن کریم 
اســتان اصفهان روز جمعه اول بهمن ماه به مدت یک 

هفته به شهر مقدس قم اعزام مى شوند.

وى افــزود: ایــن دوره با هــدف جذب و شناســایى 
استعدادهاى درخشان در زمینه مربى حفظ قرآن کریم، 
تربیت مربیان کارآمد جهت آموزش به قرآن آموزان در 

جوار بقاع متبرکه برگزار مى شود.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان در ادامه بیان کرد: ایــن دوره به ارائه 
مباحثى همچون کالس دارى عمومى و تخصصى ویژه 
کودکان، اصول تخصصى کالس دارى حفظ قرآن کریم، 
شیوه هاى جذاب سازى کالس هاى حفظ قرآن کریم، 
اصول مشاوره دهى به حافظین قرآن کریم، کارگاه شیوه 
داورى، روش تدریس ترجمــه و مفاهیم، احکام قرآنى 

و... مى پردازد. 

اعزام 75 مربى قرآن کریم به دوره آموزش هاى نوین قرآنى

امکانات رفاهى 
ایجاد شده در عراق باید 
معاون پژوهشى دانشگاه کاشان با اشــاره به یکى از به نام ایران ثبت شود

فعالیت هاى محققان پژوهشــکده اسانس دانشگاه 
کاشــان گفت: یکــى از اعضاى هیئــت علمى این 
پژوهشکده با مشــارکت بخش خصوصى توانسته با 
راه اندازى یک مجموعه صنعتى، اسانس گل محمدى 
تولید کند ولى این مجموعه هنوز وارد پروژه عطر سازى 

نشده است.
مجید منعم زاده با بیان اینکه البتــه تولید عطر از گل 
محمدى از جمله اقداماتى اســت که در پیش گرفته 
ایم، اظهار داشــت: تولید عطر از گل محمدى مقوله 
گسترده اى است زیرا براى تولید مقدار کمى عطر نیاز به 
کشت مقدار زیادى از گل محمدى است. به همین دلیل 

جدى وارد این قضیه نشدیم.
منعم زاده با تأکید بر اینکه اگر تولید عطر بتواند توسعه 
یابد این قابلیت در کشور وجود دارد که به مرحله صادرات 
برسیم، عنوان کرد: در چشم انداز دانشگاه ترسیم شده 
که بتوانیم تولید عطر از گل محمدى داشته باشیم به 
طورى که بنا داریم یک مذاکره اولیه اى با یک شرکت 
فرانسوى داشته باشیم.البته وضعیت مالى دانشگاه باید 

اجازه ورود به این حیطه را داشته باشد.
وى با بیان اینکه تولید عطر از گل محمدى ارزش افزوده 
خوبى دارد، اظهار داشت: در حال حاضر تنها پژوهشکده 
اسانس دانشگاه کاشان است که به صورت تخصصى 

روى این زمینه کار مى کند.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: نوزادى که 
روز سه شنبه در مبارکه رها شده بود، با دستور مقامات 
قضائى به اداره بهزیستى این شهرستان تحویل داده 

شد.
سعید صادقى در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: افرادى 
که این نوزاد را پیدا کرده بودند کــودك را به نیروى 
انتظامى تحویل داده اند و پس از آن این نوزاد با دستور 
مقامات قضائى به اداره بهزیســتى این شهرســتان 

تحویل داده شد.
 وى خاطرنشان کرد: از کسانى که احساس مى کنند 
توانایى نگهدارى فرزند خود را ندارند یا مشــکالت 
خاص در فرزند خود مى بینند از رها کردن آنها در کنار 
خیابان خوددارى کنند و آنها را خودشــان مستقیم به 

بهزیستى تحویل دهند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون 
42 نوزاد در شیرخوارگاه نرجس وجود دارد که 15 نوزاد 
داراى معلولیت جسمى و ذهنى شدید هستند و چیزى 
حدود 50 درصد نــوزادان این شــیرخوارگاه  در کنار 

خیابان رها شده بوده اند.
صادقى با اشــاره به اینکه در هر 9 ماه از ســال شش 

کودك رها شــده در استان پیدا شــده اند، افزود: این 
میزان شاید چشــمگیر نباشــد اما همین رها شدن 
نوزادان در کنار خیابان نیــز داراى پیک هاى مختلف 
در سال است مثًال اواخر بهار و اواخر تابستان نوزادان 
بیشترى در کنار خیابان رها مى شوند که این عامل با 
اعتیاد زنان و از هم گسیختگى خانواده ها شدیداً مرتبط

 است.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان خبر داد 

هر 9 ماه 6 کودك رها شده در استان پیدا مى شود

عطر  گل محمدى 
در کاشان تولید مى شود؟

,,

پورباطنى در پاسخ به 
اینکه چرا هر سال با 
نزدیک شدن به شب 
عید نوروز نرخ گوشت 
دستخوش گرانى 
مى شود به 
گونه اى که سال 
گذشته از 28 هزار 
تومان به 33 هزار 
تومان رسید، گفت: 
بسیارى از قصابى هاى 
استان اصفهان توان 
پرداخت کرایه مغازه، 
هزینه قبض آب، 
برق وگاز ندارند و 
بدهکارند و توان 
ادامه فعالیت نیست

شهردار شاهین شهر گفت : رشد علمى، شادابى و پویایى، 
نظم پذیرى و قانونگرایى در شــهر را به عنوان معیارهاى 
یک شهر مدرن و توسعه یافته قلمداد کرد و در این راستا 
رویکرد ما به شــهروندان عزیز یک رویکرد اجتماعى – 
فرهنگى است چرا که اعتقاد داریم اگر بتوانیم با زبان مردم با 
خواســته هاى آنان ارتباط برقرار نماییم بهتر مى توانیم 

برنامه ها و اهداف خود را به پیش ببریم.
حسین امیرى افزود: شاهین شهر قومیت هاى مختلفى را 
در خود جاى داده که این چند قومیت در کنار یکدیگر باعث 
شده آنان همزیستى مســالمت آمیزى را در کنار یکدیگر 
داشته باشند. وى خاطر نشان کرد: خوشبختانه شهروندان 
فهیم شاهین شهر مشارکت باالیى درحفظ شهر، توسعه، 
حفظ محیط زیست و پیشــرفت و آبادانى شهر داشته که 
همواره این مهم در برنامه ریزى هاى مدیریت شــهرى 
نقش باالیى ایفا مى کند.شهردار شاهین شهر تأکید کرد: 
عالوه بر ویژگى هاى شهر بر مبناى دانش و خالقیت به 
دلیل ارائه نوآورى ها و ابتکارات جوانان برومند این شهر 
همواره باید تالش نماییم تا بتوانیــم این جایگاه را حفظ 
کرده و در صدد ارتقاى آن باشــیم.امیرى  افزود: در مقوله 
آموزش هاى شهروندى، شش فرهنگسرا در شاهین شهر 
فعالیت دارند و خوشبختانه شهروندان شاهین شهر از برنامه 
هاى متنوع فرهنگسراها استفاده نموده اند و در این راستا 
نیز نگاه ویژه اى در سند چشــم انداز برنامه پنجم توسعه 

شهردارى به فرهنگسراها شده است.

 رشد علمى، شادابى و 
پویایى در شاهین شهر
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ویترین

خودروهاى مدل 96 آمدند
و  نمایشـگاهداران  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
فروشـندگان خـودرو از کاهـش قیمـت خودروهاى 
مدل 1395 به دنبال عرضـه خودروهاى مدل 1396 

خبر داد.
سعید موتمنى اظهار داشت: با ورود خودروهاى مدل 
96 به بازار طبق عرف معمول، قیمت خودروهاى مدل 

95 به تدریج کاهش خواهد یافت.
وى تصریح کرد: در این زمینه پیش بینى مى شود که 
تا پایان سال جارى قیمت خودروهاى پر تیراژ داخلى 
مدل 95 موجود در بازار به طور میانگین یک میلیون 

تومان کاهش یابد.

ادعاى جالب لبنیاتى ها براى 
گرانى کره

در حالى که بر اسـاس قانون، هرگونه تغییر قیمت در 
محصوالت اساسـى اولویت یک، باید با مصوبه ستاد 
تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان 
باشـد و رئیس این سـازمان از تخلف لبنیاتى ها براى 
گرانى کـره و بازگرداندن نرخ هاى ایـن محصول به 
قیمت قبل خبر داده اسـت، دبیر انجمن صنایع لبنى 
اعالم کرد که آنها نمى دانستند کره به گروه کاالهاى 
اساسـى اولویت اول بازگشـته و تعیین قیمـت آن با 
دولت اسـت و نمى تواننـد کره هاى گران شـده را که 
600 تا 700 تومان به نوع 100 گرمى آن اضافه شده 

از بازار مصرف جمع آورى کنند!

میزان بدهى هاى خارجى ایران در سال 2015 میالدى 
با رسیدن به بیش از شش میلیارد دالر در مقایسه با سال 
2011 میالدى با کاهش64 درصدى روبه رو شده است.

بانک جهانى در گزارشــى نوشت: اگرچه بدهى خارجى 
ایران در سال 2015 میالدى با کمى افزایش روبه رو شده 
اما همچنان به طرز قابل توجهى کمتر از میزان بدهى این 
کشور در سال 2011 میالدى است که به دنبال روبه رو 
شدن با تحریم هاى غرب با افزایش چشمگیرى روبه رو 
شد.  گزارش بانک جهانى که تحت عنوان «آمار بدهى 
بین المللى سال 2017 میالدى» منتشر شده، حکایت از 
آن دارد که بدهى ایران در سال 2015 میالدى به شش 

میلیارد و 320 میلیون دالر رسید. این رقم کمى بیشتر از  
بدهى سال 2014  ایران است اما با وجود این در مقایسه 
با بدهى خارجى 17میلیــارد و 340 میلیون دالرى این 
کشور در سال 2011 میالدى حدود 64 درصد کمتر است.  
در جاى دیگرى از گزارش بانک جهانى آمده که حجم 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى در ایران در سال 2015 
میالدى به دو میلیارد دالر کاهش یافت که حاکى از روند 

نزولى آن براى سومین سال متوالى است.  
این در حالى است که رفع تحریم ها مى تواند انگیزه اى 
براى افزایش میزان سرمایه گذارى مستقیم خارجى در 

این کشور شود. 

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالك در 11 روز ابتداى 
دى ماه ســال جارى تعداد معامالت مسکن کل کشور 

نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده است.
حسام عقبایى اظهارداشت: در 11 روز ابتداى دى ماه 18 
هزارو 149 قرارداد خرید و فروش در کشور ثبت شد. این 
در حالى است که سال گذشته 34 هزار قرارداد داشتیم که 
نشــان مى دهد معامالت حدود 50 درصد کاهش یافته 

است و مى توان گفت بازگشت به رکود داشتیم. 
وى اظهارداشت: بازار مســکن در ایران باالترین ارزش 
افزوده را در سطح جهان دارد که از سرمایه گذاران خارجى 
دعوت مى کنیم در این بازار ورود پیدا کنند. بازار مسکن در 

ایران باالترین ارزش افزوده در سطح دنیا را دارد و حتى در 
شرایط فعلى که مسکن در رکود است، این بازار نسبت به 
بسیارى از کشورهاى منطقه شرایط بهترى داشته که از 
سرمایه گذاران و شرکت هاى خارجى دعوت کرده و تأکید 
مى کنم ایران این آمادگى را دارد که در خصوص جذب 
سرمایه گذارى براى تولید مسکن، اماکن تجارى و حتى 

اماکن ورزشى با آنها همکارى کند.
وى درباره علت کاهش معامالت مسکن در آذرماه امسال 
گفت: چون برنامه جامعى در حوزه اقتصادى ایران وجود 
ندارد قاعدتًا تحلیل ها و گمانه زنى ها تحت تأثیر بسیارى 

از شرایط مقطعى قرار مى گیرد.

کاهش 64 درصدى 
بدهى خارجى ایران

معامالت مسکن
 نصف شد

حصر وراثت
سیدحامد صفائى اردستانى داراي شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 513/95  ش 2 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اصفهانى بشناسنامه 103 در 
تاریخ 1395/4/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر 
به نامهاى: 1- سیدحامد صفائى اردستانى به شماره شناسنامه 28 و 2- سیدمهدى صفائى اردستانى به شماره 
شناسنامه 97 و 3 دختر به نامهاى: 1- سودابه صفائى اردستانى به شماره شناسنامه 153 و 2- سوسن صفائى 
اردستانى به شماره شناسنامه 292 و 3- راحله الســادات صفائى اردستانى به شماره شناسنامه 192 والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 364 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان /10/645
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510436823200043 شــماره پرونده: 9409986823200734 شماره بایگانی شعبه: 
940810 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976823200636 
محکوم علیه: حسین فخارى ســجودى فرزند عباس به نشــانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 5/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى 
حکم براســاس نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حق محکوم له: ناصر 
شماعى زواره فرزند ابراهیم به نشانى: اصفهان- اردســتان- زواره- بلوار رهبر ك آزادگان پ 360 و مبلغ 
250/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق دولت. ضمناً اجراى احکام مدنى موظف است پس از وصول 
محکوم به هزینه دادرسى طبق تعرفه به ماخذ اصل خواسته کسر و به خزانه دولتى واریز نماید. (دادنامه موضوع 
اجراییه غیابى مى باشد) محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدaنى) 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 فهرســت 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 علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 366 شــعبه دادگاه عمومى 

بخش زواره/10/649
ابالغ راى

 201/95 ش 6 ح – 95/8/3 شماره دادنامه: 352/95 – 95/07/28 مرجع رسیدگى شعبه 6 حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان منصور مهدیان به نشــانى رحمت آباد خ امام خ رجایى پ 280 کدپســتى 
8585111111  وکیل خواهان سعید قیصرى  به نشانى نجف آباد خ امام جنب شهردارى منطقه 1 ساختمان 
پارسیان طبقه اول دفتر وکالت خوانده محمدرضا صداقت به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 359261 – 94/11/25 جمعا به مبلغ هفت میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه ى شــورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا در خصوص دعواى 
آقاى منصور مهدیان به طرفیت محمدرضا صداقت به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده ى خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه ى وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده اســت مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال به عنوان 
هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک مذکور 94/11/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف: 3003 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد (مجتمع شماره یک)/10/653
ابالغ راي

کالسه پرونده: 703/95 شــماره دادنامه: 896- 95/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد، خواهان: محسن بغدادى به نشانی: تهران- خ فرجام- خ عبادى- کوچه صالحى پ 80 با وکالت 
آقاى سعید قیصرى به نشــانى: نجف آباد- خ امام- جنب شهردارى منطقه 1 ســاختمان پارسان طبقه 1، 
خواندگان: 1- محمدرضا آقادادى 2- محمد طهماســبى هر دو به نشانی: مجهول المکان، موضوع: مطالبه 
وجه دو فقره چک بــه شــماره هاى 390746/52- 92/11/10 و 390747/38- 92/11/30 جمعًا به مبلغ 
دویست میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعواى محسن بغدادى با وکالت آقاى قیصرى به طرفیت آقایان: 1- 
محمدرضا آقادادى 2- محمد طهماسبى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 

مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/095/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از  تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3004 شعبه 

دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/654 
ابالغ راى

 202/95 ش 6 ح – 95/9/13 شماره دادنامه: 443/95 – 95/09/22 مرجع رسیدگى شعبه 6 حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان احمدرضا محمودى به نشانى نجف آباد چهارراه شهردارى موبایل پارسیان –
کد پستى  85169118304 وکیل خواهان سعید قیصرى  به نشانى نجف آباد خ امام جنب شهردارى منطقه 1 
ساختمان پارسیان طبقه اول دفتر وکالت خوانده محمدرضا صداقت به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه سه فقره چک به شماره هاى 326377 – 94/8/22 و 326375- 94/8/11 و 700210- 95/8/15 جمعا 
به مبلغ سى میلیون و دویست هزار ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر 
جلسه ى شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا در خصوص دعواى آقاى احمدرضا محمودى به طرفیت 
محمدرضا صداقت به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده ى خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه ى وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خوانده اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون و دویست هزار ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 230/000 ریال به عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهاى مذکور لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف: 3002 

شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/655
ابالغ راى

شــماره دادانامه: 627 – 95/9/28 حکم پرداخت بدهى به استناد چک و ســفته 95/9/24 شماره پرونده: 
503/95 خواهان فرهاد جمشیدى با وکالت خانم سمیه عرب خوانده اکبر رستگار خواسته مطالبه جلسه حوزه 
هفتم شوراى شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرخ زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا در خصوص دعوى آقاى فرهاد جمشــیدى با وکالت خانم سمیه عرب به طرفیت 
اکبر رستگار به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 773015 مورخ 
95/4/25 عهده بانک کشاورزى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده است و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده بنابراین اشتغال 
ذمه وى محرز است و شورا دعوى خواهان را وارد تشــخیص و مستندا بمواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت خوانده را بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و 
حق الوکاله وکیل بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسى خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 95/4/25 لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها در حق خواهان که در اجراى 
احکام محاسبه خواهد شــد محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شــورا و ســپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاههاى عمومى مى باشد.م الف: 
2997  شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد گلدشت (مجتمع شماره یک )/10/656

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509973731200909 شــماره پرونده: 9309983733201282 شماره بایگانى شعبه: 
950248 شاکى آقاى بیژن قنبرى فرزند مراد به نشانى شهرستان نجف آباد ویالشهر بلوار آیت ا... سعیدى 
خ 128 پ 28 متهم آقاى ابا صلت بالى بک فرزند على اکبر به نشانى متوارى اتهام کالهبردارى شبکه اى  
دادگاه با بررسى محتویات پرونده مبادرت به صدور راى مینماید راى دادگاه  در خصوص اتهام آقاى اباصلت 
بالى بک فرزند على اکبر دایر بر کالهبردارى به مبلغ یکصد میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد 
و پنجاه و هشت هزار ریال دادگاه با توجه به شکایت شــاکى و آقاى بیژن قنبرى و با توجه به پرینت حساب 
شاکى و استعالم هاى به عمل آمده از بانک مربوطه و با توجه به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه، علیرغم ابالغ قانونى از طریق درج در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار و عدم 
ارسال الیحه دفاعیه بزه انتسابى به وى حضور را محرز و ثابت دانسته و لذا مستندا به ماده 1 از قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبردارى متهم مذکور را عالوه بر رد مال به شاکى که مبلغ یکصد 
میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد و پنجاه و هشت هزار ریال باشد به تحمل هفت سال حبس 
تعزیرى و پرداخت مبلغ یکصد میلیون و چهارصد و بیســت و دو هزار و هشتصد و پنجاه و هشت هزار ریال 
معادل مالى که اخذ نموده در حق صندوق دولت محکوم مینماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 2991 میرزازاده رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 

(103 جزایى سابق)/10/657
ابالغ راي

شماره: 1296/95 خواهان: عظیم رســتگارى فرزند حسن به نشانی: نجف آباد خ مجاهد جنوبى کوى شهدا 
پ 24 کدپســتى: 13449-85157 ، خوانده: زهره زارعى کهنکى فرزند عبداله 2050071523 به نشانى: 
اصفهان خ رباط اول خ شهید شــیرانى چهارراه درویشى ك شــهیدان احمدى بن سرو پ 2988 کدپستى 
8139844171 ، 0313330023خواسته و بهاى آن: تقاضاى صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 114/000/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره هاى 057148 و 057147 با احتساب خسارات دادرسى 

و خسارات تاخیر تادیه بدواً صدور قرار تأمین خواســته، فتوکپى مصدق چک ها- فتوکپى مصدق گواهینامه 
عدم پرداخت چک ها. رأى دادگاه: به استحضار مى رســاند خوانده محترم بابت بدهى خود دو فقره چک به 
شماره هاى 129129057147 مورخ 94/6/2 عهده بانک ملى ایران شعبه نجف آباد مبلغ پنجاه میلیون ریال و 
چک شماره 129129057148 مورخ 94/4/25 مبلغ شصت و چهار میلیون ریال عهده بانک ملى ایران شعبه 
نجف آباد اصفهان صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت 
گردید علیهذا با تقدیم این دادخواست بدواً و با استناد به ماده 292 قانون تجارت صدور قرار تأمین خواسته از 
اموال و دارایى خوانده محترم و در ماهیت مستنداً به مواد 310 و 313 قانون مذکور و مواد 198 و 519 قانون 
آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاق مواد 2 و 12 قانون صدور دسته چک 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسى و تأخیر 
در تأدیه مورد استدعاست. م الف: 2953 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/10/658 

ابالغ راي
کالسه پرونده: 368/95 شماره دادنامه: 1015- 95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد، خواهان: فرزاد امیرى خورهه به نشانی: تهران- تهران- خ ونک- کوچه دوم پ 22 طبقه با وکالت 
آقاى محسن پیام آرا به نشانى: اصفهان- خانه اصفهان- ایستگاه نگهبانى- ابتداى خ شهید خلیفه سلطانى 
(گاز) نبش ك 21، خوانده: بهمن  اله بخشى به نشانی: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 668349- 95/1/1 جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعواى آقاى فرزاد امیرى خورهه با 
وکالت آقاى پیام آرا به طرفیت آقاى بهمن  اله بخشى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/550/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از  تاریخ سررسید 1395/1/1 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت 
مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 

م الف: 3000 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/676 
اجراییه

شــماره: 428/95 ش 1 ح- 95/9/24 محکوم له: خواهان محمود میرزایى فرزند امان آدرس: اصفهان- خ 
بزرگمهر خیابان 8 بهشت شرقى کوچه 24- فرعى 3 پ 42، محکوم علیه: خوانده: غالمرضا اکبرى آدرس: 
مجهول المکان محکوم به: 1-به پرداخت مبلغ شــانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و یکصد هزار ریال هزینه دادرسى 2- محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت حق االجراء در حق صندوق 
دولت. نکته: مفاد محکوم به ظرف ده روز پس از ابالغ به موقع به اجرا گذاشته مى شود مگر اینکه محکوم علیه 
ترتیبى براى انجام یا پرداخت محکوم به مشخیص نماید در غیر این صورت پرونده جهت اجراى حکم به اجرا 
احکام دادگسترى ارسال مى گردد. م الف: 31255 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شهرضا 

(مجتمع شماره یک)/10/678
اجراییه

شــماره: 430/95 ش 1 ح- 95/9/24 محکوم له: خواهان محمود میرزایى فرزند امان آدرس: اصفهان- خ 
بزرگمهر خیابان 8 بهشت شــرقى کوچه 24- فرعى 3 پ 42، محکوم علیه: خوانده: محمدکریم طاهرى 
فرزند ارس آدرس: مجهول المکان محکوم به: به موجب رأى 583  مورخ 95/6/27 یک حقوقى شوراى حل 
اختالف شــهرضا به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 
یکصد و شصت و چهار هزار ریال هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 2- محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت حق االجراء در حق صنــدوق دولت. نکته: مفاد محکوم به ظــرف ده روز پس از 
ابالغ به موقع به اجرا گذاشــته مى شــود مگر اینکه محکوم علیه ترتیبى براى انجام یا پرداخت محکوم به 
مشــخیص نماید در غیر این صورت پرونده جهت اجراى حکم به اجرا احکام دادگسترى ارسال مى گردد.  

م الف: 31256 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شهرضا (مجتمع شماره یک)/10/679
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103749108707 شــماره پرونده : 9509983749100045 شماره بایگانی شعبه: 
950098 خواهان: غالمعباس اشراقى دادخواستى به طرفیت خواندگان مهدى عباسى و مسعود مولوى زاده 
فرزند اکبر به خواسته الزام به پرداخت ضرر و زیان ناشى از جرم  تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان دهاقان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقان وقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 
950098 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/17 و ســاعت 11 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

95/228 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى دهاقان/10/680
مزایده

شماره درخواست: 9510463630400036  شــماره پروند: 9509983630100041 شماره بایگانى شعبه: 
950071 بموجب اجرائیه کالســه 950071 اجرائى در اجراى احکام حقوقى دادگسترى تیران و کرون له 
قاسم محمدى قهدریجانى و محکوم علیه آقاى حمیدرضا دادخواه فرزند حسن مبنى بر فروش یک باب خانه 
به پالك ثبتى 175/793 واقع در تیران بوستان 2 پالك 56 ملک مذکور توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى و توصیف اجمالى گردیده است:مورد مزایده عبارت است یک باب خانه به پالك ثبتى 
175/793 واقع در بوستان 2 بمساحت 200 متر مربع و 207 متر مربع اعیانى با قدمت 6 ساله با اسکلت بتونى 
سقف تیرچه و بلوك داراى مشــترکات آب برق گاز واقع در همکف و نیم طبقه و نما سرامیک و با توجه به 
موقعیت مکانى و کمیت و کیفیت بنا و شــرایط بازار روز معامالت و تقاضا و کلیه موامل موثر در قضیه مبلغ 

2/618/000/000 ریال معادل دویست و شصت و یک میلیون و هشــتصد هزار تومان کارشناسى گردیده 
است. مقرر گردید ملک موصوف در تاریخ 1395/10/29 از ساعت 9/30 صبح الى 10 صبح از طریق مزایده 
در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگسترى تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسى شروع و به 
هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادى فى المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد طالبین در صورت تمایل 
مى توانند پنج روز قبل از موعد به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 

2873 اجراى احکام حقوقى دادگسترى تیران و کرون/10/707 
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/311455- 1395/9/30 نظر به اینکه آقاى غالمرضا فهیم طالبى فرزند حسین قلى 
به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ یک باب  خانه و مغازه هاى متصله پالك 1837 فرعى از 73   اصلى واقع در سده لنجان بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 557 دفتر 60  امالك این اداره ذیل ثبت شماره 6205 به نام ایشان ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپى 205656 سرى ب/83 صادر و تســلیم گردیده است. سپس به استناد خالصه هاى 
رهنى شماره هاى 55102 و 55104 و 55105 مورخ 1393/04/29 دفتر اسناد رسمى 115 زرین شهر اصل 
و مازاد اول و مازاد دوم ملک مزبور بمبلغ 575/000/000 ریال و بمدت ســه سال در رهن بانک ملت شعبه 
زرین شهر قرار گرفته است و معامله دیگرى انجام نشده، اما سند مالکیت به علت جابجایى مفقود شده است 
لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك 
مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 918  

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/10/713
اجراییه

شماره: 222/95 ش 8 ح- 95/09/24 به موجب راي شــماره 340 تاریخ 95/05/10 حوزه 8 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم عبدالهى سیاهگورابى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به استرداد دو فقره چک به شماره هاى 608361 ، 608362 بانک ملى و پرداخت 
مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له رحیم پور آزادى به نشانى گز خ فردوسى منازل 
سازمانى کوچه شــهید مدنى پ 21 هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیه مى باشد.به استناد ماده 19 
آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: 
پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجــرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه 
یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 1573 شعبه هشــتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/10/532
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/315914- 1395/10/9 نظر به اینکه ســند مالکیت یکدانگ و نیم مشــاع از 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 5006 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 
265 دفتر 213 بنام زرین دخت صالح ثبت و سند صادر گردیده سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شــماره: 91714- 65/10/4 دفتر سه شــهرضا به محمد اخوان انتقال و سپس بموجب سند شماره 
95482- 66/9/26 دفتر سه شهرضا به خانم شهال حسامى صداق گردیده سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده: 950918711166828- 95/10/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 90550- 95/10/6 به گواهى دفترخانه 3- شهرضا رسیده است مدعى است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 607  اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/728

  تابناك | پس از کــش و قوس هاى چنــد روزه، 
باالخره ترکمنســتانى ها صادرات گازشان به کشورمان را 

متوقف کردند. 
قطع گاز وارداتى از ترکمنستان به کشورمان در حالى رقم 
مى خورد که هنوز ابهامات فراوانــى پیرامون این موضوع 
بى پاسخ مانده است. پرسش هایى که بخش زیادى از آنها 
به چرایى برهم خوردن روابط دو کشور در این خصوص باز 
مى گردد و متأسفانه با بسیارى مسائل سیاسى گره خورده 
است.داستان از آنجا شروع مى شود که به یاد مى آوریم این 
اتفاق پیش تر نیز به وقوع پیوسته و در سال 86 دولتمردان 
وقت کوشیدند با تنظیم قراردادى میان دو کشور، گاز مورد 
نیاز کشــور را تأمین کرده و در سرماى سوزان زمستان آن 
سال، مردم را در تأمین نیازهایشان تنها نگذارند. قراردادى 

که ظاهراً اثر بخشى آن امروز به دالیلى به سر آمده است.
آنگونه که شرکت ملى گاز در اطالعیه اخیر خود اعالم کرده، 
ترکمنستانى در آن برهه توانستند مسئوالن کشورمان را به 
خرید گاز از این کشور به نرخى 9 برابرى مجبور نموده و سود 
حاصل از صادرات گاز به بزرگ ترین مشترى خود را چندین 
برابر کنند. قراردادى که ظاهراً سرمنشأ همه اختالفات امروز 
میان دو کشور و در نهایت قطع گاز وارداتى کشورمان است.

این در حالى اســت که دولتمردان مدعى هستند که این 
تصمیم ترکمن ها تأثیرى در کشورمان نخواهد گذاشت و با 
تکیه بر افزایش تولید گاز در کشورمان در سال هاى اخیر، با 
اندکى صرفه جویى خواهیم توانست جاى خالى گاز وارداتى 
را پر کرده، بى هیچ دغدغه اى زمستان را به سر آورده و از 

همه مهمتر، مقابل زیاده خواهى این همسایه شمال شرقى 
کشورمان بایستیم.

 چرایى تن دادن دولتمردان سابق به افزایش 9 برابرى نرخ 
گاز وارداتى، چرایى مطرح نشدن این قرارداد عجیب براى 
مردم، چرایى سکوت مسئوالن دولت فعلى در قبال چنین 
قراردادى در طول سه سال حضور در مسند امور تا به امروز، 

مسائلى که پیرامون پرداخت نشــدن بدهى کشورمان به 
ترکمنستان در چند سال اخیر مطرح مى شود و... از ابهامات 
جدى است که مى بایست در خصوصشان شفاف سازى کرد.
به این صف طوالنى از پرسش هاى بى پاسخ، شبهاتى که 
در خصوص صداقت مســئوالن در خصوص بیان مشکل 
اخیر وارد است را هم مى توان افزود. به ویژه آنکه مى دانیم 

برخى از مسائل مطرح شده در روزهاى اخیر، با پاسخ هایى 
جسته و گریخته از جانب مسئوالن ســابق مواجه شده و 
سخن گفتن با اطمینان از آنچه در ماجراى مناقشه دو کشور 
ایران و ترکمنســتان بر ســر خرید و فروش گاز رفته، کار 
ســاده اى نیســت. وضعیتى که اگر قرار باشد به شفافیت 
منجر شود، چه بسا نیازمند بررسى حقوقى و قضائى ماجرا از 

گذشته تا به امروز نیز باشیم که به نظر در حال حاضر گزینه 
مناسبى نیست. از این رو که نیازمند عزمى ملى براى عبور 
از شرایط پیش آمده هستیم. شرایطى که با توجه به احتمال 
تشدید سرما در روزها، هفته ها و ماه هاى آینده، ممکن است 
بحرانى شده و براى پیشگیرى از آن هم که شده، مى بایست 
پیش از وقوع تدبیر شود.تدبیرى که الزمه اتخاذ آن صداقت 
مسئوالن با مردم است. به این صورت که ریز به ریز و کامل 
توضیح دهند در مذاکرات اخیر صورت گرفته میان مقامات 
دو کشور چه گذشته، چه گره هایى وجود داشته، ترکمنستان 
چه خواسته هایى مطرح کرده و کدام بخش از این خواسته ها 
نامعقول بوده که اجابت نکرده ایم و در نهایت با مردم سخن 
بگوییم که گاز وارداتى از ترکمنســتان چه بخشى از گاز 
مصرفى کشورمان است و در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه 

مى توان حاشیه هاى ناشى از قطع آن را پشت سر گذاشت.
توضیحاتى که اگر به طور کامل ارائه شده و بتوانند شائبه ها 
و ابهامات پیش آمده در این خصوص را پاسخ دهند، مى توان 
روى همکارى ویژه مــردم براى مقابله بــا زیاده خواهى 
ترکمنستانى ها حساب ویژه اى باز کرد و درسى ماندگار به 

ایشان داد که در جهان مثال زدنى شود.
همکارى اى که اگر میان دولتمردان و مردم کشورمان شکل 
گیرد، الگویى جدید به دست خواهد داد که قابل تعمیم به 
دیگر مشکالت پیش روى کشورمان نیز خواهد بود و هیچ 
شباهتى به وضعیت فعلى نخواهد داشت که چون قیمت تمام 
شده امسال گاز براى دولت افزایش مى یابد، تعرفه فروش این 
محصول به مردم را افزایش مى دهند تا به کمک آن، میزان 

مصرفش را متعادل نمایند!

صف طوالنى پرسش هاى بى پاسخ

در مذاکرات ایران و ترکمنستان چه گذشت؟

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510103623503972 شماره پرونده: 9409983623500035 
شماره بایگانی شــعبه: 940322  الیاس شــادمهر دعوى و شــکوائیه اى علیه 
اسماعیل شکرى کلیسا فرزند عســگر و یاسین جوان اســمعیلى دائر بر تضییع 
حق و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اردستان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفري دو شهر اردستان ارجاع و به کالسه 
9409983623500035 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/11/23 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و خواندگان 
و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفرى و 73 ق آ د م 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى مربوطه آگهی می شود تا 
متهمین و خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 362 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/10/644
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مارکوپولوى جدید ایران
خبر پیوسـتن محمدرضا خلعتبرى به سـایپا منتشر و 
رسمى  شـد. بازیکن ریزنقش فوتبال کشورمان، پس 
از یک نیم فصل ناموفق در گسـترش فوالد تبریز، به 
صورت توافقى از این تیم جدا شد و به سایپا پیوست تا 
دوباره زیر نظر حسین فرکى بازى کند. سایپا یازدهمین 
تیم باشگاهى خلعتبرى در دوران فوتبال حرفه اى این 
بازیکن اسـت. او پیـش از این در تیم هاى شموشـک 
نوشهر، ابومسلم مشـهد، ذوب آهن اصفهان، الغرافه، 
الوصـل و عجمان امـارات، پرسـپولیس، سـپاهان و 
گسـترش فوالد هم بازى کرده بـود و با پیوسـتن به 
سـایپا به رکـورد فـرزاد حاتمى رسـید. مهاجـم فعلى 
تراکتورسـازى کـه ایـن روزهـا در دوران اوج فوتبال 
خود به سر مى برد و به تیم ملى هم دعوت شده است، 
سابقه بازى در راه آهن، قبله آذربایجان، سپاهان، صبا، 
تراکتورسـازى، اسـتقالل، فوالد، پرسـپولیس، مس 
کرمان و ملوان را دارد. البته خلعتبرى در طول 13 سال 
11 بار تغییر تیـم داده و حاتمى این کار را در ده سـال 
انجام داده که در نوع خود رکورد جالبى به نظر مى رسد.

پرسپولیس بازنده دعوا
اگـر چـه  عکسـى از برانکـو در تمریـن پرسـپولیس 
منتشـر شـد کـه نشـان مـى داد اصـًال از ترخیـص 
شـاگردانش از اردوى تیـم ملـى ناراحـت نیسـت و 
خـودش را پیـروز نبـرد بـا کـى روش مـى دانـد امـا 
واقعیـت ایـن اسـت کـه اختـالف دو مربـى خارجى 
فوتبال کشورمان به ضرر پرسـپولیس تمام مى شود.

ماجرا خیلى ساده است. برانکو پیش از این گفته بود که 
تعدادى از بازیکنان مدنظرش براى نیم فصل دوم در 
اردوى تیم ملى هستند. نفراتى نظیر سروش رفیعى و 
عـزت ا... پورقاز که حاال بـا توجه به شـرایط به وجود 
آمده، نگران توافق احتمالى با پرسپولیس هستند. وقتى 
کـى روش بـه سـروش رفیعى مـى گویـد که اگـر با 
پرسـپولیس به توافـق رسـیده اى از اردوى تیم ملى 
برو، یعنى در شرایط فعلى، پرسپولیسى بودن به معناى 
خداحافظى با تیم ملى اسـت و ایـن کاِر قرمزها براى 

جذب بازیکنان مورد نظرشان را سخت خواهد کرد.

دربى استان در فوتبال بانوان
 هفته سـیزدهم لیگ برتر فوتبال بانـوان از امروز آغاز 
مى شود که در تنها بازى شـهردارى سیرجان میزبان 
پاالیـش گاز ایـالم خواهد بود. شـهردارى سـیرجان 
با تفاضل گل بیشـتر نبسـت به آینده سـازان در صدر 
قرار دارد. ایـالم نیز بـا 19 امتیاز در جـدول رده بندى 

چهارم است.
در دیگر بازى این هفته که یکى از مهمترین مسابقات 
هم به شـمار مى رود در اصفهان تیم هاى ذوب آهن و 

آینده سازان به مصاف هم مى روند.

مدافع ذوب آهن 
آبى پوش نمى شود

 باشـگاه ذوب آهن حاضر نیسـت مهرداد قنبرى را به 
استقالل بدهد.

  در چنـد روز اخیر خبرهایى در خصـوص قرار گرفتن 
نام مهرداد قنبرى مدافع ذوب آهن در لیست استقالل 
مطرح شده ولى مجتبى حسینى سرمربى تیم اصفهانى 

و مسئوالن باشگاه، مخالف جدایى قنبرى هستند.
منصوریان در صدد تقویت سمت چپ استقالل است 
ولى او نمى تواند امیدوار باشد که ذوبى ها قنبرى را به 

استقالل بدهند.

حامد لک به سایپا پیوست
دروازه بان نیم فصـل اول صباى قم با عقـد قراردادى 

رسماً به عضویت تیم سایپا تهران درآمد. 
حامد لک با بخشیدن تمام مطالبات فصول گذشته و 
امسال خود با باشگاه صباى قم فسخ قرارداد کرده بود، 
با حضور در باشگاه سایپا و عقد قراردادى تا پایان فصل 

به جمع شاگردان حسین فرکى اضافه شد.
او که با عملکرد خوبـش در صبا از یک باشـگاه لیگ 
دسته اولى سوئد نیز پیشنهاد داشت و حتى براى گرفتن 
ویزاى این کشور اقدام کرده بود، پس از عدم توافق با 

آنها، با سایپا وارد مذاکره شد.

تایم اوت

محســن ترکى، داور بین المللى فوتبال ایــران پس از 
گذراندن تست آمادگى جســمانى در دوره بازآموزى و 
کالس هاى توجیهى داورى در کیش در جمع همکارانش 

از دنیاى داورى خداحافظى کرد. 
این داور مشهور فوتبال ایران که قضاوت هاى دیدارهاى 
بزرگى را در ایران و آســیا برعهده داشــته است پس از 
شایعات مبنى بر مشکالتى که در تست هاى بدنى خود 
در دوره هاى آسیایى داشــت با گذراندن تست آمادگى 
جسمانى و اثبات این موضوع که از این نظر مشکلى ندارد 

سوت داورى را آویخت.
ترکى کــه در فوتبال ایــران به واســطه داورى هاى 

قاطع و کارت هاى رنگى ُپرشــمارش معروف شــد، در 
فعالیت نزدیک به دو دهــه اى خود در فوتبال ایران جزو 
بهترین هاى این رشته بوده اما به دلیل مشکالتى که در 
رباط صلیبى پاى خود پیدا کرده بود بیش از این تحمل 

فشار رقابت هاى فوتبال را نداشت.
این داور مشهدى که به فعالیت معلمى نیز مشغول است، 
ظاهراً سوداى ریاست بر کمیته داوران فدراسیون فوتبال 

ایران را در سر دارد.
از ترکى قضاوت هاى بى شمار، ســوت ها و تصمیماتى 
درست و گاهى غلط به یادگار مانده اما آنچه او را متمایز 

کرده شخصیت خاص و اقتدار او است.

على کریمى در ابتداى لیگ شانزدهم و با پرداخت مبلغ 
300 هزار دالر از سوى باشگاه دیناموزاگرب از سپاهان به 
این تیم پیوست اما هنوز نتوانسته جاى ثابتى در ترکیب  
باشگاه کروات داشته باشــد؛ همین موضوع سبب شده 
تا باشگاه ســپاهان براى بازگرداندن هافبک سابق خود 

دست به کار شود.
در ابتداى فصل على کریمى براى مدتى فقط در تمرینات 
تیم دینامو حاضر مى شــد و به دلیل واریز نشدن مبلغ 
رضایتنامه به حساب باشگاه سپاهان، کارت ITC  او صار 
نمى شد اما در نهایت مسئوالن باشگاه کروات با پرداخت 
300 هزار دالر رضایت باشگاه سپاهان را گرفتند و کارت 

ITC کریمى صادر شد. همین مشکل در حال حاضر به 

صورت وارونه براى سپاهانى ها وجود دارد و آنها باید براى 
بازگشت بازیکن سابق خود بر سر مبلغ انتقال این بازیکن 
با باشگاه دینامو به توافق برسند و قطعاً باشگاه کروات هم 
عالقه چندانى به از دست دادن بازیکن خود بدون دریافت 

مبلغ مورد نظرش را ندارد.
اخبار حاکى از آن است که مســئوالن سپاهان در حال 
رایزنى با باشگاه کروات براى گرفتن رضایتنامه کریمى 
هستند و در صورتى که دو باشگاه بر سر مسائل مالى به 
توافق برسند، کریمى مى تواند در نیم فصل دوم به تیم 

سابق خود بازگردد.

تالش براى جلب رضایت 
دینامو

 ترکى  
خداحافظى کرد

 به یاد
 لئون استویچکوف

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

info@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.
 

■ قبل از دیدار سپاهان- استقالل از رویدادى مطلع 
شدیم که البته آنطور که باید و شاید در رسانه ها به 
خوبى بازتاب نداشــت و نباید این موضوع مهم را 
فراموش کنیم. قبل از آغاز این دیدار در ورزشــگاه 
نقش جهان، مدیران باشگاه ســپاهان از خانواده 
بازیکن سابق تیم فوتبال جوانان و نوجوانان سپاهان 
که شهید مدافع حرم شده است تجلیل و قدردانى 
کردند. در دوران دفاع مقدس سپاهانى ها چندین 
بازیکن خود از جمله کاپیتان حسن غازى را تقدیم  
کشورشان کردند و نام چندین سپاهانى به عنوان  
بازیکنان شــهید در دوران جنگ تحمیلى جاودانه 
شده است و حاال هم یک شهید مدافع حرم در تاریخ 

این باشگاه ابدى شد.

■ در ایام کریسمس یادى کنیم از کاپیتان سابق 
ســپاهان که بســیارى از ســال ها بخاطر او و با 
حضورش، به مناسبت سال نو میالدى جشن هاى  
باشکوهى مى گرفتیم. لئون استپانیان مرد متعصب و 
جنگنده سپاهانى ها که همیشه براى ما یک اسطوره 
بزرگ و تمام عیار خواهد بود. لئون استویچکوف! 

همیشه به یادت هستیم و دوستت داریم.

■ هر چند شــجاع خلیل زاده در دیدار سپاهان- 
نفت اقدام جالبى انجام نــداد ولى فکر مى کنم که 
محرومیت سه جلسه اى براى او بسیار سختگیرانه 
بود. در طول سال هاى گذشته بازیکنانى بودند که 
رفتارهاى مدل خلیل زاده را مرتکب شدند، اما نوع 
تنبیهى که براى آنها در نظر گرفته شد بسیار کمتر از 
مجازات شجاع بود. امیدوارم باشگاه سپاهان با ارائه 
مستنداتى در مورد اینکه قانون در قبال این رفتارها 
چه مى گوید  از حق و حقوق  خلیل زاده دفاع کند. 
محرومیت او باعث مى شود که تیم در چند دیدار نیم 

فصل دوم حسابى متضرر شود.

■ به نظر من در جنگى کــه بین برانکو ایوانکویچ 
و کارلوس کــى روش پیش آمده قطعاً در بیشــتر 
ابعاد سرمربى پرســپولیس بازنده خواهد بود و در 
نهایت مجبور خواهد شد تا از مواضعش کوتاه بیاید. 
کى روش همیشــه تصمیمات جالبى مى گیرد و 
دیپورت بازیکنان پرســپولیس از اردوى تیم ملى، 
بهترین پاسخ او به برانکو بود. برانکو فقط مى تواند 
دلخوش به حمایت هواداران سرخ در فضاى مجازى 
باشد که از او حمایت کنند. در هر حال من اطمینان 
دارم که کى روش فاتح این جنگ جدید خواهد بود.

■  اختالفات جدید سرمربى پرسپولیس و سرمربى 
تیم ملى فوتبــال، بار دیگر عــدم توانایى مدیران 
فدراسیون فوتبال در کنترل و مهار چنین اتفاقاتى 
را نشــان داد. وقتى کى روش مى بیند که مدیران 
توانایى جلوگیرى از هجمه به تیــم ملى را ندارند، 
خود اقدام به اتخاذ تصمیماتى مــى نماید و البته 
این تصمیمات ممکن اســت در برخى اوقات غیر 

منتظرانه و سختگیرانه باشد.

■ من نمى دانم تیم الشــحانیه قطــر با چه دلیل 
منطقى استیماچ بى کارنامه را  استخدام کرده است. 
این مربى، بى لیاقتى خود را در سپاهان نشان داد  و 
حاال هم به قطر رفته اســت. البته قطرى ها قبًال 
هم پول خود را بدون هیچ دســتاورد مثبتى به پاى 
لوکا بوناچیچ ریخته بودند و خیلى نباید از انتخاب 
اســتیماچ متعجب بود. چیزى که براى آنها مهم 

نیست پول است.

■ محسن فروزان گلر ســابق استقالل تهران در 
حال حاضر در هیچ تیمى عضویت ندارد و مى تواند 
گزینه خوبى براى دروازه سپاهان باشد. اى کاش 

سپاهانى ها با او مذاکره مى کردند.

صداى هواداران

 الهه مهرى دهنوى

همه نگاه ها در اصفهان به عملکرد ســپاهان و 
ذوب آهن در نقل و انتقاالت زمســتانى اســت. 
سپاهانى ها که عملکرد آنها در یارگیرى تابستانى 
تا حدودى مورد نقد و انتقاد قرار گرفته دوست دارند 
تا در این مقطع جبران مافات کنند و بتوانند نقاط 
ضعف خود را پوشش دهند. عبدا... ویسى  چندین 
هفته است که وعده تقویت تیم در نیم فصل را داده 
است اما آنچه  تا امروز در اردوگاه زرد اتفاق افتاده 
است جذب جالل عبدى بوده و هنوز توفیق بزرگى 
در جذب بازیکنانى که در لیســت خرید رســمى 

باشگاه بودند به دست نیامده است.
شــاید بهتر بود که عبــدا... در ایــن مقطع بى 
خیال دانش افزایى(!) شــود و ســفر به ایتالیا را 
به زمانى دیگــر موکول کند تا خــود هم در این 
هفته تالش بیشــترى براى جذب بازیکن داشته 

باشد. 
آنچه شنیده مى شود این است که به احتمال بسیار 
زیاد سپاهان در جذب  بازیکنان لیست اعالمى اش 
نمى تواند توفیق چندانى داشته باشد و شرایط براى  
جذب آنها خیلى مساعد نیست. بهتر است زردها 
هر چه سریع تر به سراغ لیســت شماره 2 بروند. 
البته اگر چنین لیستى را تهیه کرده باشند! لیست 
شماره2 در این شرایط که  ممکن است لیست خرید 
اولیه به بن بست بخورد بسیار ضرورت دارد. کادر 
فنى سپاهان بدانند که با توجه به خداحافظى تلخ در 
جام حذفى، انتظارات هواداران در لیگ از آنها بسیار 
باال رفته است. به ویژه اینکه دیدارهاى سپاهان 
مدتى اســت در استادیوم با شــکوه نقش جهان 
برگزار مى شود و همه دوســت دارند نتایجى در 
شأن و شکوه این ورزشگاه در اصفهان رقم بخورد. 
سیماى فعلى سپاهان  نشــان داده که نمى تواند 
آنطور که باید و شــاید انتظارات را برآورده کند. 
تقویت تیم و نقــاط ضعف، نیاز مبرم ســپاهان 
اســت. البته امیدواریم این بار در نقل و انتقاالت 
هوشمندانه تر عمل شود و خریدهاى نیم فصل به 
سرنوشت بازیکنانى مثل پدرو، عماد میرجوان، على 
هلیچى و ... دچار نشوند که خیلى زود همه را نا امید 
کنند و شکست سرمربى در فصل نقل و انتقاالت 

را به نمایش بگذارند.
 در دیگــر تیــم اصفهانى هم نشــانى از جنب و 

جوش و فعالیت در نقل و انتقاالت نیم فصل دیده 
نمى شــود. ذوب آهنى ها برخالف سپاهان هیچ 
لیســتى را هم اعالم و رســانه اى نکــرده اند و 
برنامه هایشــان براى تقویت تیم مبهم است. با 
وجود همه ستایش هایى که از ذوب آهن داشتیم، 
این تیم  بنا به اعتقاد کارشناسان فوتبال اصفهان 
که بازى هاى سبزپوشــان را آنالیز کرده اند نیاز 
قطعى به جذب بازیکن دارد. دو  دلیل براى لزوم 
تقویت ذوب آهن وجــود دارد. یکى اینکه پس از 
خداحافظى با جام حذفى دیگر ذوب آهنى ها مى 
توانند بدون اینکه جام حذفى و میانبر آسیایى آنها را 
وسوسه کند و  انگیزه هاى آنان را در لیگ کاهش 
دهد، با قدرتى مضاعف در لیگ برتر حاضر شوند. 
تداوم نمایش هاى قبلى ذوبى ها با چاشنى تقویت 
و چند خرید خوب باعث مى شود ترس و واهمه به 
جان دو مدعى اصلى  یعنى پرسپولیس و تراکتور 
ســازى بیافتد و رؤیاهاى آنها را بــراى قهرمانى 

احتمالى در این فصل پر پر کند.
ذوب آهــن با همه ســرمایه گــذارى اى که در 
سال هاى اخیر در حوزه فوتبال بزرگساالن نموده، 
با قهرمانى هاى متعددى که در جام حذفى دارد و 

با وجود راهیابى به فینال لیگ قهرمانان آسیا، هنوز 
که هنوز اســت یک جام قهرمانى لیگ برتر را در 
کارنامه ندارد و ظاهراً امسال فرصت مناسبى است 
که این طلسم شکسته شود و ذوب آهن هم نشان 
دهد که شخصیت قهرمانى  در لیگ برتر هم دارد .

دلیل دوم مان براى لزوم تقویت سبزپوشان حضور 
شاگردان حسینى در گروه تقریبًا دشوارى در لیگ 
قهرمانان آسیاست. حضور ذوبى ها در آسیا بیش از 
پیش نشان مى دهد که این تیم باید براى دفاع از 
اعتبار فوتبال اصفهان و ایران مجهزتر گام به این 
مسابقات بگذارد. وقتى صحبت از تقویت تیم براى  
لیگ برتر مى کنیم، قطعًا در لیگ قهرمانان آسیا 

این نیاز بیشتر احساس مى شود.

جنجال در تمرین سپاهان
 آغاز تمرینات سپاهانى ها در باغ فردوس در روزى 
که عبدا... ویسى به علت سفر به ایتالیا در تمرینات 
غایب بود با حاشیه ها و جنجال هایى همراه بود. 
هواداران حاضر در  تمرین سپاهان نسبت به سفر 
او به ایتالیا معترض بودند و اعتقاد داشتند که دانش 
افزایى بهانه اى بیش براى این سفر نیست  و نباید 

در زمان نقل و انتقاالت و در شرایطى که تمرینات 
آغاز شده است، عبدا... تیم را رها مى کرد. ظاهراً 
اعتراض هاى هواداران به مدیر رســانه اى تیم 
فوتبال اعالم شده و در ادامه هم  هواداران  که از 
شرایط این روزهاى تیم عصبانى هستند، نسبت به 
حضور بى حد و حصر دوستان ویسى در کادر تیم 
فوتبال انتقاد کردند و اعالم داشتند چرا پست هایى 
مانند مدیر رسانه اى تیم فوتبال و برخى دیگر از 
پست ها با وجود اینکه سال ها کار خود را به خوبى 
پیش مى برد، باید با نظر ویســى تغییر پیدا کند و 
دوستان او از استقالل خوزستان براى تصدى این 

مسئولیت ها به اصفهان و سپاهان بیایند.
 این جنجال ها و اعتراض ها در غیاب ویسى رخ 
داد و باید دید در هفته آینده که ویســى به ایران 
برمى گردد، اعتراض هاى هواداران  ادامه خواهد 

داشت یا نه.
آنچه مشــخص اســت هواداران از وداع در جام 
حذفى به شدت ناراحت هســتند و سفر بى موقع  
ویسى به ایتالیا و انفعال سپاهان در نقل و انتقاالت  
زمســتانى هم به ایــن ناراحتى هــا دامن زده

 است.

 لطفـــًا تقویت شوید!
انفعال ذوب آهن و سپاهان در نقل و انتقاالت زمستانى و عصبانیت هواداران

حجت شفیعى

معادله رابطه  بین «برانکو ایوانکویچ» و «کارلوس کى روش» با اقدام سرمربى 
تیم ملى در دیپورت بازیکنان ملى پوش پرسپولیس بسیار پیچیده شد. 

با این اقدام سوءتفاهم بین این دو ســرمربى خارجى فوتبال ایران، از حالت 
اختالف نظر خارج شده و وارد فاز عملى شــده است. ضمن اینکه دیگر این 
اختالف تنها منحصر به دو مربى نیســت بلکه به اختالف تیم  ملى و باشگاه 

پرسپولیس تبدیل شده است.
 ساده انگارانه است اگر با شــناختى که از اخالق کى روش داریم، تصور شود 
که کى روش انتقادات برانکو را منطقى دیده و خواسته با برگرداندن بازیکنان 
پرسپولیس به ایران، جبران مافات کرده باشد. مطمئناً این اقدام کى روش یک 
عکس العمل و چه بسا انتقامى از سوى کسى است که سابق بر این نشان داده 

در برابر انتقادات، موضعى نرم و انعطاف پذیر ندارد. 
 در سال هاى اخیر بارها از قاطعیت کى روش

 در مخالفــت بــا بى نظمى هــا و 
بازیکن ســاالرى تمجیــد 

است.  شده 

بارز  مثال 
آن ســیدمهدى 
رحمتى است که پس از 
اعالم خداحافظى قهرگونه اش از 
تیم ملى دیگر توسط کى روش دعوت 
نشــد و حتى پــس از جام جهانى 
علیرغــم گفته  ایــن مربى در 
مصاحبــه  تلویزیونى اش که 
بوى مصالحه مى داد، باز 
هم این دروازه بان راهى 
به تیم ملــى نیافت. 
اما موضــوع اخراج 
بازیکنان پرسپولیس 
از اردوى تیم ملى از 

جنس موضوع اخراج رحمتى نیســت. در موضوع بازیکنان پرسپولیس، این 
بازیکنان بى انضباطى خاصى مرتکب نشــده اند بلکه قربانى انتقاد برانکو به 
عنوان سرمربى آنها در باشگاهشان شده اند. به عبارتى کى روش براى مقابله با 
منتقد سرسخت این روزهاى خود دست به اقدامى زده که قربانى آن بى گناهانى 
از جنس بازیکنان بودند تا به عبارتى بتوان ایــن اقدام کى روش را یک انتقام 

شخصى و نه یک اقدام اصولى در جهت حفظ منافع تیم ملى دانست. 
 با شناختى که از کى روش در دست است، باید منتظر بحرانى در رابطه بین 
باشگاه پرسپولیس و تیم ملى بود؛ چراکه مطمئنًا اگر این اختالف حل نشود، 
در اردوى بعدى تیم ملى بازیکنان پرسپولیس دعوت نمى شوند. شکى نیست 
که در این موضوع هم تیم ملى و هم پرسپولیس زیان خواهند دید و چه بسا 

زیان آن براى پرسپولیس که در کورس قهرمانى لیگ قرار دارد بیشتر 
هم باشد. در وضعیت فعلى، بازیکنان پرسپولیس با تشویش 
و استرس از دست دادن تیم ملى مواجه هستند و این موضوع 

بر عملکرد آنها مؤثر اســت. ضمن اینکه اگر بدبینانه قضاوت شود، 
اعتماد شاگردان ملى پوش برانکو به این مربى کاهش مى یابد و آنها او را مقصر 
عدم دعوت شدن خود به تیم ملى خواهند دید و این عدم اعتماد تأثیر خود را بر 

عملکرد فنى تیم خواهد گذاشت.
 به نفع طرفین است تا این اختالف خیلى زود و قبل از اینکه کهنه شود، به نوعى 
حل شود تا تیم ملى و پرسپولیس متضرر نشوند. ادامه این اختالف وجهه  کارلوس 
کى روش را به عنوان مربى حرفه اى به یک مربى کینه اى و انتقادناپذیر تنزل 

مى دهد که به دلیل انتقاد یک مربى، یک باشگاه را قربانى مى کند. 
 برانکو در مصاحبه اخیر خود گفته بود که مقصر عدم قهرمانى پرسپولیس در 
لیگ، کى روش است. اما کمتر رسانه اى اشاره کرد که برانکو این سخن را در 
واکنش به سئوال خبرنگارى داد که از او پرسید «نمى ترسد که کى روش مثل 
دفعه قبل او را مقصر ناکامى احتمالى تیم ملى بداند» و برانکو در جواب او با 
عصبانیت گفته که در این صورت کى روش هم مقصر ناکامى پرســپولیس 
است. حذف سئوال خبرنگار و انتشار جواب برانکو، جو را بین این دو مربى بدتر 

کرده است. این نشان مى دهد که رسانه ها مى توانند نقش مهمى در تلطیف 
فضا بین این دو  مربى داشته باشند. در این شــرایط باید با موضوع اختالف 
کى روش و برانکو به عنوان موضوعــى در ابعاد ملى نگاه کرد و قبل از اینکه 
دیر شود باید کارى کرد. حتى قبل از شــروع مجدد لیگ و کشیده شدن این 
اختالفات به ســکوها و بروز واکنش هاى احساســى هواداران و مسئوالن 

پرسپولیس و تیم ملى. گذر زمان حل این موضوع را سخت تر مى کند.
 متأسفانه در این موضوع یک بار دیگر فقدان مدیریت در تیم ملى مشاهده 
مى شود. ریشه  بروز چنین بحران هایى را باید در ضعف مدیرانى جست که 
طى سال ها به دلیل عملکرد ضعیف خود همواره در مقابل انتقادات کى روش 
در موضع ضعف قرار داشته اند و به همین دلیل و به تدریج جایگاه مدیریتى 
خود در تیم ملى را از دست داده اند تا کى روش تبدیل به تنها تصمیم گیرنده 

در مورد امور تیم ملى شود . مدیرانى که به جاى پاسخ منطقى 
به انتقادات برانکو، مســائل داخلى باشگاه پرسپولیس 

نظیر جدایى ساســان انصــارى از این تیم 
را پیش مى کشــند 

از حداقــل تدبیــر و 
مدیریت بــراى حل بحران هاى 

اینچنینى عاجزنــد. مدیرانى که 
تبدیل به مجیزگوى کى روش 

شده اند و ابزار مدیریتى خود 
را براى اعمال نظارت بر 

ســرمربى تیم ملــى از 
دست داده اند. بحران 
در رابطــه تیم ملــى 
و پرســپولیس را در 
وهله اول باید به پاى 
مدیران فدراسیون و 

تیم ملى نوشت.

عکس العمل و چه بسا انتقامى از سوى کسى است که سابق بر این نشان داده 
در برابر انتقادات، موضعى نرم و انعطاف پذیر ندارد.

 در سال هاى اخیر بارها از قاطعیت کى روش
 در مخالفــت بــا بى نظمى هــا و 

بازیکن ســاالرى تمجیــد 
است. شده 

بارز  مثال 
آن ســیدمهدى 
رحمتى است که پس از 
اعالم خداحافظى قهرگونه اش از 
تیم ملى دیگر توسط کى روش دعوت 
نشــد و حتى پــس از جام جهانى 
علیرغــم گفته  ایــن مربى در 
مصاحبــه  تلویزیونى اش که 
بوى مصالحه مى داد، باز 
هماین دروازه بان راهى 
به تیم ملــى نیافت. 
اما موضــوع اخراج 
بازیکنان پرسپولیس 
از اردوى تیم ملى از 

با شناختى که از
باشگاه پرسپولیس
در اردوى بعدى تی
که در این موضوع
زیان آن براى پرس
هم باشد. در وضع
و استرس از دست
بر عملکرد آنها مؤ
اعتماد شاگردان م
عدم دعوت شدن

عملکرد فنى تیمخ
 به نفع طرفین است
حل شودتا تیم ملى
کىروش را به عن
مى دهد که به دلیل
 برانکو در مصاحب
لیگ، کى روش اس
واکنش به سئوال

دفعه قبل او را مقص
عصبانیت گفته ک
است. حذف سئوال

حرانى در رابطه بین 
 ختالف حل نشود، 
شوند. شکى نیست 
واهند دید و چه بسا 

 دارد بیشتر 
ش 
وع 

اوت شود، 
ابد و آنها او را مقصر 
عتماد تأثیر خود را بر 

 کهنه شود، به نوعى 
الف وجهه  کارلوس
و انتقادناپذیر تنزل

ى کند. 
مانى پرسپولیس در 
نکو این سخن را در 
د که کى روش مثل 
رانکو در جواب او با 
کامى پرســپولیس 
ناین دو مربى بدتر 

خود در تیم ملى را از دست داده اند تا کى روش تبدیل به تنها تصمیم گیرنده 
در مورد امور تیم ملى شود . مدیرانى که به جاى پاسخ منطقى
باشگاه پرسپولیس به انتقادات برانکو، مســائل داخلى
اینتیم انصــارى از نظیر جدایىساســان

ررا پیش مى کشــند 

از حداقــل تدبیــر و 
مدیریت بــراى حل بحران هاى 

اینچنینى عاجزنــد. مدیرانى که 
شروش تبدیل به مجیزگوى کى 
مدیریتىخود شده اند و ابزار
را براى اعمال نظارت بر
ســرمربى تیم ملــى از
دست داده اند. بحران
در رابطــه تیم ملــى 
و پرســپولیس را در 
وهله اول باید به پاى 
مدیران فدراسیون و 

تیم ملى نوشت.

فدراسیونى ها همچنان تماشاگر هستندفدراسیونى ها همچنان تماشاگر هستند

دور جدید جنگ پرتغال- کرواسىدور جدید جنگ پرتغال- کرواسى
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

موال على (ع)حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

هیئت تصفیه شرکت مصرفى محلى ابوذر کوهپایه در نظر دارد به استناد نامه شماره 
53434 مورخ 1395/7/1  اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان به 
جهت انحالل شرکت نســبت به فروش یک واحد تجارى نیمه ساز واقع در خیابان 
حافظ غربى شهر کوهپایه اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 
انتشار آگهى به مدت 14 روز به نماینده هیئت تصفیه آقاى ماشااله علیان مستقر در 

کوهپایه روبروى بخشدارى واحد تجارى ارمغان مراجعه نمایند. 

     آگهى مزایده

هیئت تصفیه شرکت ابوذر کوهپایه  

نوبت دوم

شــهردارى دولت آباد  برخوار در نظر دارد عملیات مشــروحه زیــر را از طریق مزایده عمومى به شــرکت 
واجد الشرایط واگذار نماید: 

1- مزایده نوبت اول اجاره محل نصب سازه لمپست جهت بهره بردارى تبلیغاتى به صورت ماهیانه به مدت سه سال 
2- مزایده فروش دو قطعه پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در تفکیکى فردوسى شهر دولت آباد 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1395/10/25    
گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1395/10/26 

  www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى
تلفن: 45822010- 031 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده 

علیرضا اطهرى فر- شهردار دولت آباد

چاپ دوم

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13  آئین نامه مالى شهرداریها و مجوز مورخ 95/07/07 
هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به فروش یک پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در 

شهر دستگرد برخوار به مساحت 227/5 مترمربع با مشخصات ذیل اقدام نماید: 
قیمت پایه کارشناسى مبلغ 1/070/000/000 ریال و فروش نقدى در اولویت مى باشد. 

1- متقاضیان شــرکت در مزایده باید در خصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ 
مشخصات به سازمان حمل و نقل واقع در دولت  آباد برخوار خیابان شهید مطهرى- طبقه فوقانى 

شرکت تعاونى کارکنان شهردارى، مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند. 
2- متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست (٪10 مبلغ پایه کارشناسى زمین مورد نظر را) به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به نام شرکت کننده به حساب شماره 0218580033002 به نام سازمان 

حمل و نقل نزد بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد. 
3- شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه (پاکت الف 
حاوى ضمانت نامه شرکت در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت ب 
حاوى پیشنهاد قیمت) حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 95/10/26 به دبیرخانه سازمان 

تحویل و رسید دریافت نمایند. 
4- پیشنهادات رسیده در ساعت 13:00 روز دوشنبه 95/10/27 با حضور اعضا کمیسیون عالى 

معامالت که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد. 
5- برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى 
به سازمان مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد 
و در صورت صالحدید سازمان در مورد برندگان دوم یا ســوم تصمیم گیرى مى نماید. سپرده 
نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از 

تصمیم گیرى مسترد مى گردد. 
6- پیشنهادات قیمت باید به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط 
پیشنهاد دهنده امضا یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به پیشنهادات 

مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد. 
7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت 

کنندگان حقى را به وجود نمى آورد. 
8- اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد. 

9- متقاضیان مى توانند جهت بازدید از زمین مذکور به سازمان حمل و نقل مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده (نوبت  چهارم)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل  سازمان حمل و نقل برخوار

چاپ دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان آنان دعوت مى شــود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخه 95/10/30 در محل شرکت واقع در اصفهان خیابان 

سیمین بن بست شهید ترکى ساختمان الهیه طبقه دوم واحد 4 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونى 
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت 

3- بررسى و تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1394/12/29 
4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

5- تعیین روزنامه جهت درج آگهى هاى شرکت 
6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده شرکت نوید دژ هیدرولیک سپاهان 

شماره ثبت 38406 و شناسه ملى 10260560150 

هیأت مدیره شرکت 
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پیش از این بارها شنیده بودیم بسیارى از دکترها    تابناك |
حین عمل جراحى وسایلى نظیر قیچى و چاقوى جراحى را درون شکم 
بیمار جا مى گذارند. اما این بار یک جراح در حین جراحى بسته اى پر از 
پول از شکم بیمار بیرون کشید. کشف سه میلیون پول در شکم یک 
بیمار اتفاقى است که در مصر رخ داده است. دکتر «رومانى صفوف» 
یکى از پزشکان بیمارستان ایسوط مصر در اتفاقى عجیب هنگامى 
که به دلیل تشخیص آپاندیس یک بیمار را عمل کرده بود مبلغى به 
مقدار هزار پوند از داخل شکم این بیمار خارج کرد. به روایت روزنامه 
الیوم السابع مصر، دکتر رومانى صفوف در صفحه شخصى خود بر 
روى فیسبوك نوشت، که وقتى این بیمار را عمل کردم و شکم وى را 

شکافتم یک بسته پیدا کردم که در داخل آن هزار پوند بود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «لى دهوآ» کارگر ساختمان 
47 ساله در «شیان» در غرب چین زمانى که مشغول به کار بوده تعادل 

خود را از دست مى دهد و از ارتفاع 6 مترى به زمین مى افتد.
محلى که او مى افتد مقدارى میله آهنى وجود داشته که یک میله به 
طول یک متر از داخل سر او مى گذرد؛ خوشبختانه میله به مغز او آسیب 
نمى رســاند. لى دهوآ گفت: زمانى که میله وارد سرم شد دردى حس 

نمى کردم اما مدتى که گذشت درد وحشتناکى داشتم.
پزشکان مى گویند: خوشبختانه میله به مغز وى آسیبى نرسانده اما ما 
امیدى به زنده ماندن وى نداشتیم؛ ما با تکه تکه کردن آهن توانستیم 
آن را از ســر او در بیاوریم و پس از 18 روز این عمل جراحى عواقبى 

نداشته و او قادر به راه رفتن است و به زودى به خانه مى رود.

  جام نیوز | اخیــراً تصاویــرى در شــبکه هــاى اجتماعى 
دست به دســت مى گردد که با وجود آن ادعا مى شــود این عکس 
ها متعلق به حادثه شــومى اســت که طــى آن مــردى در یکى از 
شــهرهاى کشــور در چادر خواب بوده که مورد حمله یک گرگ قرار 

مى گیرد.
گفتنى است در این خبر مجازى ادعا شده است مرد ایرانى با گرگ درگیر 
مى شود و جراحات زیادى هم بر مى دارد اما در نهایت گرگ را شکست 

داده و مى کشد.
گفتنى اســت این خبر هنــوز از طریق هیــچ مرجعى تأیید نشــده 

است.

کشف 3 میلیون پول در 
شکم یک بیمار 

فرو رفتن میله یک مترى
 در سر کارگر

کنده شدن 
نصف پاى مرد ایرانى  030201
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حســن مطــورى مدیــر روابــط عمومى ســازمان 
او  اســت.  نجف آبــاد  شهرســتان  آتش نشــانى 
خاطــرات فراوانــى از دوران خدمتــش در آتــش 
نشــانى نجف آبــاد دارد کــه خبرگزارى میــزان به 
یکى از این خاطرات اشــاره کرده اســت که در ادامه 

مى آید:
صبح دومین روز از مهر 91 در ســازمان آتش نشــانى 
نجف آبادبودم که زنگ سامانه 125 آتش نشانى به صدا 
در آمد. آن سوى خط مردى در حالى که گریه امانش را 
بریده بود اطالع داد که از چنــد روز قبل کودکى داخل 
چاه قنــات در حوالى جاده کمربنــدى نجف آباد افتاده 

است.
در این چند روز هر کارى انجام داده تا بتواند او را از داخل 
چاه 45 مترى بیرون بیاورد نتوانسته است. با گفته هاى 
مرد چوپان، آتش نشــانان در قالب چند گروه عملیاتى 
براى بررسى موضوع و نجات این کودك به محل مورد 
نظر رفتند. آتش نشــانان زمانى که کنار چاه رسیدندو 
تجهیزات خود را از خودروهایشان خارج کردند، با مرد 

چوپان 
ر  د
ى  ال بــا
چــاه رو به رو 

شدند.
امدادگران به گفتگو 
با او پرداختند که معلوم 
شــد او حدود پنج شب پیش 
زمانى که ازکنــار این چــاه عبور 
مى کرده، صداى ناله هاى پســر خردسالى 
را ازداخل چاه شنیده وبراى نجات او تالش کرده اما 
موفق نشــده او را نجات بدهد. در این مدت غذا وآبى 
که همراهش بوده را داخل پارچه اى گذاشــته و داخل 
چاه انداخته تا کودك از آن اســتفاده کند و زنده بماند. 
همچنین تا نیمه هاى صبح با او حرف مى زده تا کودك 

در عمق چاه دچار وحشت نشود. 
وقتــى از نجــات او ناامید شــده بــود بــا مراجعه به 
شــهر موضوع را بــه آتش نشــانى اطــالع داده بود.

با شــنیدن حرف هاى این مرد همــه همکارانم تالش 
براى نجات این کودك را آغاز کردند. آتش نشــانان به 
علت عمق زیاد و شــیب تند چاه به مشکل برخوردند 
و با در اختیار داشــتن دســتگاه آیفــون تصویرى که 
جزو تجهیزات ابتکارى خودشــان بود، موفق شــدند

 از موقعیت داخل چاه و زنده بودن معجزه آساى پسربچه 
در قعــر آن اطمینان حاصل کنند. یکى از آتش نشــان 
وقتى به ته چاه رســید، شــنید پســرك با خود حرف 
مى زندوشعر مى خواند. اشک در چشمانش حلقه زده بود. 
پسر کوچولو که دچار وحشت شــده بود با او همکارى 
نمى کرد که همکارم بــا اقدامى روانکاوانــه و با زبان 

کودکانه به شــعرخوانى با کودك در داخل چاه پرداخت 
تا او آرام گرفت و به آغوش وى پناه برد. یک ســاعت 
بعد کودك به ســالمت از چاه بیرون کشــیده شــد و 
اشک شوق را به چشــمان همکارانم نشاند. هیچکس 
باور نمى کرد پســرك با گذشــت چنــد روز زندگى در 
قعر چاه 45 مترى هنوز زنده باشــد. پس از نجات این 
کودك از چاه، وقتى از وى ســئوال کردیــم چند روز 
اســت درون چاه گرفتار بوده، نتوانســت پاسخ دقیقى 
بدهــد. وقتى از وى پرســیدیم چه کســى او را در چاه 
انداخته با زبــان کودکانه گفت «عمو حســین». پس 
از خارج کردن اواز چــاه بدن وى دچار کبودى شــده 
بود که به بیمارســتان منتقل شد. پســر کوچولو به ما 
گفت: «زمانى که عموحســین من را بر ســر چاه آورد، 
از او خواهش کــردم این کار را نکنــد و التماس کردم 
که مرا در چاه نیاندازد اما او اعتنــا نکرد و من را در چاه

انداخت.»
با شــنیدن ایــن گفته ها بود کــه به ماجرا مشــکوك 
شــدیم و موضوع را به پلیس خبر دادیم که معلوم شد

 آنها نیز در جستجوى پسر گمشــده هستند. زمانى که 
مأموران به بیمارســتان آمدند و این کــودك را دیدند 
متوجه شــدند او همان پسر گمشده اســت. مأموران با 
تأیید هویت این کودك، موضوع یافتن او را به مادرش 
اطالع دادند. مادر این کودك وقتــى فهمید فرزندش

 زنده اســت بــه مأموران گفت: «حســین، شــریک 
شوهرسابقش بوده که پس از مدتى شراکتشان را بر هم 
زدند. البته او مدتى پیش به دلیل کشیدن چک بالمحل 
دستگیر شــد و به زندان افتاد و این موضوع را از چشم 
شوهر من مى دید و به دوســتانش گفته بود از شوهرم 

انتقام مى گیرد.»
در ادامه تحقیقات مشــخص شد حســین در خانه اى 
نزدیکى خانواده ایــن زوج زندگى مى کنــد. به همین 
دلیل ســراغ او رفتند اما متهم فرار کرده بود، ولى وقتى 
اطراف شهر را جســتجو کردند، توانســتند او را پیدا و 
دســتگیر کنند. این مرد پس از دســتگیرى همچنان 
مدعى بود که با خانواده این کــودك اختالفى ندارد و 
کودك را به داخل چــاه پرت نکرده، امــا در ادامه لب 
به اعتراف گشــود و گفت: «شــب حادثه با نقشه اى از 
پیش تعیین شــده کودك را به بهانه اى سوار خودرویم 
کرده و به باغى در کمربندى نجف آباد بردم. پسر کوچولو 
گریه مى کرد و از من مى خواســت تا رهایش کنم، اما 
کودك را بــه درون چاه انداخته و بــا اطمینان از اینکه 

کودك کشته شده، به خانه بازگشتم.»
او هیچــگاه گمــان نمى کرده نیــت پلیــدى که در
 سر داشته روزى افشا شود و پســر بیگناه، زنده بماند.

 اگر مرد چوپــان به بــاالى چاه نمى رفــت و صداى 
گریه این کودك را نمى شنید، شاید این کودك هیچ وقت 
زنده از چاه بیرون نمى آمد. خواســت خــدا زنده ماندن 
این کودك بود. چوپان و امدادگران هم وسیله خواست 

خداوند براى نجات این کودك بودند.

معاون دادســتان عمومى و انقالب تبریز با اشاره به ابعاد 
مختلف پرونده قتل همسر و مادر بزرگ پزشک تبریزى 
گفت: تحقیقات مقدماتى در خصوص این پرونده در حال 

انجام است .
احمد موقرى در گفتگو با فارس اظهار داشــت: تحقیقات 
مقدماتى در خصوص پرونده قضائى پزشــک تبریزى در 
حال انجام اســت و طبق ادله علیه این پزشک و شخص 
دیگرى که احتماًال وجود داشته باشــد در حال بررسى و 

پیگیرى است.
وى افزود: در ابتدا این پزشــک منکر قضیه بود ولى ادله 
به دست آمده علیه این پزشک موجود اســت و از این رو 

تحقیقات ویژه در این زمینه در حال انجام است.
معاون دادستان عمومى و انقالب تبریز خاطرنشان کرد: 
صحت و ســقم این ادله در حال بررسى و بازبینى است و 
همچنین اظهارات قبل از ادله و بعد از ادله پزشک نیز در حال 
بررسى است و نتایج بعد از بررسى هاى الزم ارائه خواهد شد.

وى با بیان اینکه برخى ها معتقد هستند موضوع پزشک 
تبریزى تا برون مرزها پیش رفته اســت، گفت: این ادعا 
براى قوه قضائیه منعکس نشده اســت و البته در صورت 
وجود چنین موضوعى نیز هیچ تأثیــرى در روند کارى ما 

نخواهد داشت.
موقرى ادامه داد: چه مسئله برون مرزى و یا داخل مرزى 
باشد روال قانونى در این موضوع طى خواهد شد و تا روشن 
شدن موضوع، پیگیرى ها ادامه خواهد داشت و بعد از آن 

کیفرخواست صادر خواهد شد.

پزشــک تبریزى به اتهام قتل بازداشت 
است

سخنگوى قوه قضائیه در بیست و ســوم آبان امسال در 
مصاحبه مطبوعاتى خود در رابطه با پرونده پزشک متهم به 
قتل در آذربایجان شرقى گفته بود: در دهه اول محرم بود 
که خبر مسمومیت دو تن از اعضاى خانواده پزشک خّیر در 

آذربایجان شرقى و فوت این دو نفر در فضاى مجازى منتشر 
شــد که با انجام تحقیقات، ارائه مدارك و اعتراف پزشک 
مشخص شد که غذا نذرى نبوده و دوربین هاى رستوران 

نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون تهیه کرده است.
حجت االســالم والمسلمین محســنى اژه اى افزود:  این 
پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت اســت، اما در مورد 
چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه چرا گفته 
غذا نذرى بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و 
دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خّیر معرفى 
شده که بیمارى را به داروخانه مى فرستد تا داروى رایگان 
بگیرد. ما در بررسى ها به این نتیجه رسیده ایم، اصًال بیمارى 
به داروخانه نرفته و نســخه اى هم وجود ندارد و این اقدام 
یکى از بستگان نزدیک پزشــک بوده است. وى با اشاره 
به اینکه مطلبى مبنى بر جنون پزشک مطرح نشده، گفت: 
ســم موجود در بدن فوتى ها در باقیمانده غذا وجود داشته 

است.

پاى یک نفر دیگر هم در میان است
آخرین جزئیات پرونده پزشک تبریزى 

میزان: سید سجاد حیدرى سرپرســت اورژانس اسالمشهر گفت: «مهدى على پور» 
نوجوان 16 ســاله اسالمشــهرى در حالى که در کنار ریل خط آهن ایســتاده بود با 
میله هاى جلوى قطار عبورى برخورد و به درون زیرگذر عابر پیاده سقوط کرد. وى افزود: 
این نوجوان بر اثر سقوط به زیرگذر دچار ضربه مغزى شد که بالفاصله به بیمارستان امام 
رضا(ع) اسالمشهر منتقل شد. سرپرست اورژانس اسالمشهر گفت: متأسفانه مصدوم 
پس از رسیدن به بیمارستان، به علت شــدت جراحات و خونریزى مغزى، درگذشت. 
شاهدان عینى این حادثه مى گویند این نوجوان به علت استفاده از دستگاه هندزفرى و 

گوش کردن آهنگ، متوجه صداى بوق قطار نشده است.

مرگ در اثر 
گوش کردن 

به  آهنگ

مدیر روابط عمومى آتش نشــانى اصفهان گفت:  پدر و 
پسرى در منزل مســکونى در خیابان ارباب اصفهان بر 

اثر آتش سوزى در منزل مسکونى شان مصدوم شدند.
محمد شریعتى در گفتگو با مهر با اشاره به حادثه حریق 
منزل مســکونى در اصفهان اظهار داشــت: این حادثه 
ساعت 16و48 دقیقه عصر سه شــنبه در خیابان ارباب 
اصفهان به آتش نشانى اصفهان گزارش شد و نیروهاى 
امدادى از ایستگاه هاى شــماره 3، 5 و 20 سازمان آتش 

نشانى شهردارى اصفهان به محل حادثه اعزام شدند.

وى با بیان اینکه نیروهاى امدادى در کمتر از سه دقیقه 
در محل حادثه حاضر شده و نسبت به اطفاى حریق اقدام 
کردند، افزود: بالفاصله پدر و پسر گرفتار در آتش رؤیت و 
از میان شعله هاى آتش خارج شدند . پدر باالى 50 درصد 
و پســر حدوداً 50 درصد در بیشــتر بدن آنها سوختگى 

ایجادشده است.
مدیر روابط عمومى آتش نشانى اصفهان با اشاره به اینکه 
با حضور نیروهاى امدادى اورژانس پدر و پسر مصدوم به 
بیمارستان امام موسى کاظم (ع) اصفهان منتقل شدند، 

ابراز داشت:  اکیپ هاى عملیاتى نیزهمزمان با خارج کردن 
افراد حادثه دیده، اقدام به اطفاى حریق منزل مسکونى 
کردند تا از ســرایت حریق به دیگر نقــاط جلوگیرى به 

عمل آید.
وى اضافه کرد: در زیر زمین منزل یاد شده تعداد زیادى 
قالده سگ هاى  زینتى نگهدارى و پرورش داده مى شد 
که تمامى ســگ ها از محل خارج و به مکان امن انتقال 
داده شدند. شریعتى ادامه داد: علت این حریق هم اکنون 
توسط کارشناسان حریق این سازمان تحت بررسى است.

مصدوم شدن پدر و پسر در آتش سوزى خیابان ارباب 

  افکار نیوز | معاون دادســتان تبریز با اشاره به 
پرونده هاى جرائم سایبرى تشــکیل یافته در دستگاه 
قضائى گفت: چهار زن و دو مــرد در ارتباط با مدلینگ 

دستگیر شده اند.
احمد موقرى معاون دادســتان تبریز گفــت: متهمان 
پرونده مدلینگ از طریق کانال تلگرام اقدام به معرفى 
محصوالت آرایشــى و لباس با پوشــش نامناســب 

مى کردند.
موقرى افــزود: فضاى مجازى تهدیــدى براى جامعه 
است و مجرمان و تبهکاران و صیادان اینترنتى در کمین 

سوءاستفاده از کاربران این فضا هستند.
وى با اشــاره به اینکه در ماه گذشته 45 فقره پرونده در 
خصوص جرائم مالى در فضاى مجازى تشــکیل شده 
اســت، گفت: کالهبرداران با سوءاســتفاده از عناوین 
شبکه هاى رادیویى با اشــخاص مختلف تماس گرفته 
و اعالم مــى کردند کــه در قرعه کشــى برنامه زنده 
رادیویى برنده شده اند. معاون دادســتان تبریز افزود: 
در ایــن روش فــرد را بــه ســمت دســتگاه هــاى 
خودپــرداز بانکى هدایــت کرده و از وى درخواســت 
مى کنند کــه از طریق انتقــال وجه، رمــزى را وارد 
کننــد تا به حســاب شــخص پــول واریز شــود در 
حالى کــه در همان حال پول از حســاب فــرد خارج

مى شود.
وى ادامــه داد: در حــال شناســایى متهمــان ایــن 
پرونده هســتیم کــه تاکنون محــل ایــن متهمان 
در مشــهد، اصفهــان، تهــران و کــرج مشــخص 

شده است.

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از برخورد 
یک دستگاه موتورســیکلت با کودکی پنج ساله و فوت 

آن خبر داد. 
سرهنگ علی جعفري نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس گفــت: در پی اعالم مرکــز فوریت هاي 
پلیسی 110 مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت 
با کودکی در شهر کوشــک مأموران پلیس راهنمایی 
و رانندگی شهرســتان خمینی شــهر در محل حاضر 

شدند. 
وي ادامه داد: متأسفانه در اثر این حادثه رانندگی کودك 

پنج ساله جان خود را از دست داد. 
این مقــام انتظامی بیان داشــت: کارشناســان پلیس 
راهنمایی و رانندگی علت وقوع این حادثه رانندگی را بی 
توجهی راننده موتورسیکلت به جلو و سرعت غیرمجاز 

اعالم کرده اند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر در پایان از 
رانندگان خواســت: در هنگام رانندگی سرعت مطمئنه 
را رعایت کرده  و عابران پیاده بــه هنگام تردد در معابر 
از پیاده رو اســتفاده و از ورود ناگهانی به سطح خیابان 

خودداري کنند تا شاهد چنین حواث ناگواري نباشیم.

فروش لوازم غیراخالقى با 
عکس هاى مدلینگ  

عدم توجه به جلو، مرگ 
کودك 5 ساله را رقم زد 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

لنوو هم هدست واقعیت 
مجازى تولید مى کند

   آى تى ایران | لنوو اخیرا از هدست واقعیت 
مجازى خود رونمایى کرد. نسخه اى آزمایشى که با رابط 
کاربرى «Holographic» ویندوز 10 همخوانى دارد. 
شــرکت لنوو اعالم کرده که وزن نسخه نهایى این 
دستگاه 350 گرم خواهد بود. همچنین این هدست براى 
کاربران بسیار راحت طراحى شده که گفته مى شود در 
ساخت آن از هدست واقعیت مجازى پلى استیشن الهام 
گرفته شده است و به جاى ثابت کردن لنزها به وسیله 
یک نوار، آنها را در مقابل چشــم کاربران معلق کرده 
است!هدست از دو پنل OLED 1440×1440 براى 
صفحه نمایش بهره مى برد که کیفیت نمایش باالترى 

نسبت به Vive و Rift به کاربران ارائه مى دهد..
شــرکت لنوو درمورد کارهایى کــه مى توانید با این 
هدست انجام دهید گفته که تمامى برنامه هاى موجود 
در Windows Store در این دستگاه به سبک تئاتر به 
نمایش گذاشته خواهند شد و البته بعضى از نرم افزارهاى 
هولولنز نیز قابلیت تبدیل جهت استفاده در این هدست 
را نیز خواهند داشت. هدست لنوو از دو دوربین در جلو 
بهره مى برد که این یعنى حتى بدون قابلیت نمایش 
تصاویر به صورت اپتیکال توسط هولولنز، استفاده از 

برنامه هاى Mixed Reality ممکن خواهد بود.
هدست شــرکت لنوو که هنوز نام گذارى هم نشده 
است، امســال با قیمت بین 300 تا 400 دالر عرضه 

خواهد شد. 

رزرو ارزان بیش از 700 هتل 
در سراسر ایران

نصف جهــان  اپلیکیشن «پین تا پین» با امکان رزرو 
قطعى 709هتل در 134 شــهر ایران روى پالتفرم 

اندروید ارایه شد.
اســتارت آپ ایرانى «پین تاپین» نیز کــه تا کنون 
این خدمــات را مبتنى بر وب ارایــه مى کرد، اخیرا 
نسخه اندروید اپلیکیشــن خود را معرفى کرده و به 
زودى نسخه iOS را نیز در اختیار عالقه مندان قرار 
خواهد داد.این اپلیکیشــن از لوکس ترین تا ارزان 
قیمت ترین هتل ها و حتى پانسیون هاى ایران را در 
بردارد و به گفته مدیران این استارتاپ، با همکارى 
هتل هاى طرف قرارداد، رزرو اتاق را با تخفیف هاى 
ویژه که تا 70 درصد هم مى رسد، ارایه مى کند. در 
این اپلیکیشن، امکان انتخاب هتل بر اساس شهر، 
بودجه، پربازدیدترین و پر تخفیف ترین هتل ها فراهم 
است. ضمن اینکه کاربران مى توانند پس از انتخاب 
هتل، از طریق درگاه هــاى پرداخت  آنالین، هزینه 
اتاق مورد نظر را بپردازنــد و رزرو  خود را در همان 

لحظه قطعى کنند. 
این اپلیکیشــن که از کافه بازار و همچنین آدرس 
  cdn.pintapin.com/app/Pintapin1.2.2.apk

قابل دریافت اســت، حاوى اطالعات کاملى درباره 
هتل ها و امکانات آنهاست.

انجماد نسبى در بازار 
تجهیزات کامپیوترى

نصف جهــان رشد نرخ دالر در هفته هاى اخیر موجب 
شــد تا خریداران با افزایش قیمت  انواع سخت افزار و 
تجهیزات کامپیوترى به ویژه لپ تــاپ در بازار روبرو 
شوند. با اینکه از آغاز هفته جارى، نرخ دالر روند نزولى 
را طى کرده است، ولى بازارهاى داخلى در برابر کاهش 

قیمت تجهیزات کامپیوترى مقاومت مى کنند.
با وجود ایــن کاهش، هنوز ســخت افزارهایى چون 
پردازنده، هارددیسک، حافظه ، مادربرد، لپ تاپ هاى 
اپل، اچ پى و دل کاهش قیمتــى را تجربه نکرده اند! 
این در حالى اســت که انتظار مى رفت تا با آغاز روند 
نزولى نــرخ ارز، قیمت تجهیــزات کامپیوترى نیز به 
سمت متعادل شدن گام بردارد.اگرچه برخى از فعاالن 
و فروشندگان قطعات کامپیوترى، پائین آمدن سطح 
موجودى در انبارها را دلیل اصلى ســکون قیمت در 

نقطه اوج مى دانند.

نصف جهان  در بین سایت هاى اطالع رسانى مربوط به گردشگرى یک کشور در وب سایت هاى رسمى از اهمیت زیادى 
برخوردارند. پایگاه هاى اینترنتى داراى ماهیتى پویا هستند و امکان تغییر و جابجایى تصاویر و متون را بدون ایجاد هزینه 
جدید ممکن مى سازند.همچنین افزایش شمار کاربران اینترنت و ظرفیت و قدرت باالى پایگاه هاى اینترنتى براى تاثیر 
گذارى بر جوامع موجب افزایش بازاریابى در صنعت گردشگرى مى شود.مسئولین پرتال سیرى در ایران با ایمان و اتکال 
به خداوند بزرگ و با تکیه بر ارزش هاى واالى انسانى در میهن عزیزمان ایران که خود از پرچمداران آن در طى اعصار و 
قرون بوده است، با گام هایى بلند در گذر از دوران پرتالش،  با رسالت گسترش صنعت توریسم و گردشگرى در ایران و با 

چشم انداز ایران اولین اولویت گردشگران دنیا ، معرفى جاذبه هاى گردشگرى را هدف خود قرار داده اند.
ویژگى هاى این وب سایت :جستجوى سریع و آسان جاذبه هاى گردشگرى ایران -  یافتن و تعیین مقصد مسافرتى و 
گردشگرى در تمام شهرهاى ایران -  داراى فروشگاه کتاب هاى گردشگرى، جهانگردى، ایرانگردى و هتلدارى - دسته 

بندى کامل جاذبه هاى گردشگرى ایران بر اساس شهرها و نوع جاذبه ها.
http://seeiran.ir :وب آدرس

نصف جهان Trial Xtreme 4 نســخه چهارم از بازى موتورســوارى زیبا و پرطرفدار کمپانــى Deemedya براى 
دســتگاه هاى اندرویدى اســت Trial Xtreme 4 بى شــک بهترین و محبــوب ترین بازى موتورســوارى براى 
دیوایس هاى اندرویدى اســت که با آن مى توانید یک بازى موتور سوارى کامًال متفاوت را تجربه کنید، به گونه اى 
که در آن باید با حرکات بســیار طبیعى راننده موتور که هدایت آن در دستان شماســت مراحل را به اتمام برسانید و 
ساعت ها خود را سرگرم سازید. بیش از صد مکان و محیط مختلف و متنوع براى انجام مسابقات هیجان انگیز و رقابت 
سخت با دوستان وجود دارد که شما باید با دقت فراوان کنترل وســیله خود را نگه دارید تا از افتادن در آب هاى کنار 
جاده و برخورد به موانع مسیر بگذرد. مسابقات مختلف را پشت سر بگذارید تا مهارت خود را در زمینه انجام مسابقات

نفس گیر خیابانى به رخ همگان بکشید! 
برخى از ویژگى هاى این بازى:* قابلیت سفارشى سازى راننده موتور با تغییر لباس و غیره. * قابلیت سفارشى کردن 
موتور خود با کارهاى مختلف.* امکان بازى با دوستان به صورت مولتى پلیر و چند نفره. * کنترل بازى با استفاده از 

شتاب سنج و یا کلیدهاى لمسى.* امکان به اشتراك گذارى رکورد خود در شبکه هاى اجتماعى مختلف.

معرفى محصول

نصف جهان هواپیماهاى بدون سرنشــین روز به  روز 
فراگیر مى شوند. فراگیر شــدن این تجهیزات پرنده 
باعث شده اســت تا شــرکت ها به فکر کاربردهاى 
متنوعى براى آن ها باشند. تا به امروز انواع مختلفى از 

درون ها را مشاهده کرده ایم. 
اما پهبادى که باعث شد نگاه ها به سمت آن معطوف 
شود تنها به واســطه اندازه کوچکش همه را متعجب 
نساخت، بلکه به واسطه دوربینى که به آن مجهز است 

باعث شگفتى شد. 
این درون که توسط شرکت TRNDlabs ساخته 
شــده و Skeye Nano 2  نام دارد، قادر است از 

شما عکس هاى سلفى بگیرد.
ایــن درون یا به عبــارت دقیق تــر ریزکوادکوپتر دو 
سانتى متر ارتفاع و چهار ســانتى متر عرض دارد. این 
پهباد مجهز به چهار ملخ کوچــک بوده و صدایى که 
تولید مى کند در مقایسه با اندازه اش توجیه پذیر است. 

دوربینى که در جلــو این پهباد قرار دارد قادر اســت، 
تصاویر با کیفیت480p را ضبط کند.

 از ویژگى هاى جالــب توجه ایــن درون مى توان به 
قابلیت  لرزش گیر بودن آن اشــاره کرد. در نتیجه در 
مدت زمان پرواز خود قادر اســت تصاویــر با کیفیتى 

را ضبط کند.
در روى کنتــرل کننــده این پهباد یک دکمه شــاتر 
اختصاصى وجود دارد. با فشــار این دکمه یک عکس 
گرفته شــده یا فرآیند فیلمبردارى توســط پهباد آغاز 

مى شود. 
شرکت ســازنده این محصول اعالم داشته است که 
چند حالت برنامه ریــزى از پیش تعیین شــده براى 

عکس بردارى در این پهباد قرار گرفته است. 
این پهباد قادر اســت با اســتفاده از واى فاى تصاویر 
گرفته شــده را به صورت زنده به اسمارت فون کاربر 
انتقال دهد. کنترل هاى حساســى که در سمت چپ 

کنترل کننده این پهباد قرار دارند به کاربر این توانایى 
را مى دهند تا سه سطح از حساسیت را براى این پهباد 

انتخاب کند.
نکته منحصر به فرد دیگرى که در ارتباط با این پهباد 
وجود دارد این است که شما براى کنترل و هدایت آن 
حتمًا به کنترل کننده آن نیازى ندارید، بلکه مى توانید 
از طریق گوشى هوشــمند خود نیز آن را کنترل کنید. 
تنها چیزى که به آن نیاز دارید اندروید یا سیستم عامل 

ios است.
 دکمه اى که در وســط کنترلر وجود دارد به شما اجازه 
مى دهد تا یک فرآیند فرود خودکار را انجام دهید.  این 
پهباد قادر است حدود 8 تا 10 دقیقه پرواز کند. باترى 
این پهباد از طریق یک کابل microUSB شارژ 

مى شود .
Skeye Nano 2به قیمت 129 دالر در اختیار 

عالقه مندان قرار دارد.
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پرتال سیرى 
در ایران 

بازى زیبا و 
هیجان انگیز 
موتورسوارى

 
خواندن پیام تلگرام

 بدون تیک دوم!
نصف جهان  در تلگرام بدون شــک براى شما بارها 
اتفاق افتاده که دوست داشــتید پیامى را بخوانید؛ 
اما مایل نبودید که فرســتنده از خواندن پیام توسط 
شما مطلع شود. با این ترفند مى توانید بدون اطالع 

فرستنده، پیام او را بخوانید.
براى ایــن کار در نســخه موبایــل، بعــد از ورود 
به تنظیمات تلگــرام به منو اطالع  رســانى و صدا 

(Notification and Sounds) بروید.
 در ایــن منــو آیتــم اطالع  رســانى پــاپ  آپ

(Popup Notification) را انتخــاب کنید. در واقع 
پنجره پاپ  آپ بدون آنکه به باز یا بسته  بودن صفحه 
نمایش گوشى و یا قرار داشتن در هر اپلیکیشن و منو 
اهمیت بدهد، هنگام دریافت یک پیام جدید آن را به 
کاربر نمایش داده و خواندن پیام تلگرام بدون تیک 

دوم را امکان پذیر مى کند.
در این قســمت از تنظیمات تلگرام بــا چهار حالت 

روبرو مى شوید:
– بدون پاپ آپ

– فقط در زمان باز بودن صفحه
– فقط زمان بسته بودن صفحه

– همیشه
فرقى نمى کند که از ســه حالت آخــر کدام یک را 
انتخاب کنید، زیرا بســته به شــرایط انتخاب  شده 
پیام  ها، از این به بعد هنگام ارســال در یک صفحه 
پاپ آپ به نمایش در مى آیند. در این حالت، با اینکه 
متن پیام را مى بینید، اما تا زمان زدن دکمه مشاهده 
(view) و ورود به اپلیکیشن، تیک دوم براى شخص 

ارسال کننده نمى خورد! 

استفاده از هولولنز مایکروسافت 
در عمل جراحى پروستات

  ایسنا| یک جراح ژاپنى بــه نام دکتر مکى 
سوگیموتو نام خود را در زمینه اســتفاده از واقعیت 
ترکیبى در جهت مراقبت از بیماران ثبت کرده است.

وى در آخرین ویدیویى که از خود منتشر کرده نشان 
مى دهد که چگونه وى به همراه تیمش از «هولولنز» 
مایکروسافت در حین انجام پروستاتکتومى روباتیک 

براى سرطان پروستات استفاده کرده است.
هولولنز مایکروسافت که تحت پروژه بارابو در دست 
توسعه اســت، یک جفت عینک هوشمند واقعیت 
ترکیبى است که توسط مایکروسافت در حال توسعه 

و ساخت است.
این عمل جراحى که در آن از هدست استفاده شده 
در اوایل دسامبر 2016 انجام شد و دکتر سوگیموتو 
اشاره کرد که اولین بار اســت که این عمل جراحى 

انجام مى شود.
دکتر سوگیموتو همچنین یک سیستم شبیه سازى 
آموزشى را براى بیماران توسعه داده تا آنها در جریان 

روند کامل جراحى و درمان قرار گیرند.

ترفند

فناورانه

پیش به 
سوى 
نسل بعدى 
واى فاى!

نصف جهــان شرکت «لینک سیس» روتر EA8500 را 
در اواخر ســال 2015 معرفى کرد. این روتر جزو اولین 
 MU-MIMO روترهاى پرسرعت بازار است که از قابلیت
استفاده مى کند و پردازنده مرکزى و پردازنده واى فاى 
آن بســیار پیشرفته و قدرتمند اســت. EA8500 براى 
نخســتین بار در جهان ســرعت 2600 مگابیتى و رده 
AC2600 را ابداع کرد. EA8500 یکى از ســریع ترین 

روترهاى بازار است که در چندین قابلیت و ویژگى جزو 
اولین و پیشروترین روترهاى بى سیم قرار مى گیرد. در 
ادامه با نگاهى متفاوت و دقیق تر، مشخصات و امکانات 

سخت افزارى این محصول را بررسى مى کنیم.

معرفى و مشخصات
EA8500 اولیــن روتــر دو بانده دنیا روى اســتاندارد     

ac802.11اســت کــه از نســل دوم پردازنده هاى
 Atherosدو هســته اى کوال کام بــا MIMO 4×4 و 
ســرعت 1.4 گیگاهرتز بهره مى گیــرد. این موضوع 
سبب شده است ســرعت روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز 
از 600 مگابیت به مرز 800 مگابیت برسد و در کالس 
روترهاى AC یک رده جدید به نــام AC2600 ایجاد 
شود. این روتر با استفاده از پردازنده دوهسته اى واى فاى 
بسیار پیشرفته Quantenna QSR1000، از قابلیت 
MU-MIMO 4×4  روى فرکانس پنج گیگاهرتز بهره 

مى برد که ســرعت را به مرز 1733 مگابیت مى رساند. 
به عبارتى، چهار دستگاه مى توانند هم زمان روى چهار 
کانال رادیویى دریافت و ارسال اطالعات داشته باشند. 

این قابلیت اجــازه مى دهد هم زمان چندین دســتگاه، 
استریم ویدیو یا بازى و صدا داشته و دیگر دستگاه هاى 
کالینت به وبگردى مشغول باشند. ویژگى دیگر پردازنده 
خاص این روتر براى فرکانس پنج گیگاهرتز، استفاده از 
فناورى Beamforming اســت که روى فرکانس 2.4 
گیگاهرتز نیز اعمال مى شــود. همچنین این محصول 
 AC2600 اولین روترى است که از این پردازنده در رده
 DDR3 بهره مى گیرد. میزان حافظه رم 512 مگابایت
سامســونگ و حافظه فلش، 128 مگابایت است. یک 
سوییچ گیگابیتى از شرکت کوال کام نیز براى ارتباطات 
کابلى روى این روتر نصب شده که نشان دهنده مزیت 

دیگر دستگاه است. 
درگاه هاى ارتباطى این روتر نیز کامل  هســتند و براى 
کسب وکارهاى کوچک و متوسط بازار بسیار مناسب و 
براى کاربران خانگى، باالتر از دیگر روترها قرار مى گیرد. 
بر روى روتر EA8500 امکان استفاده از چهار درگاه یک 
گیگابیتى، یک درگاه WAN بــراى اتصال مودم، یک 
درگاه USB 2.0 و در کنــارش یک درگاه USB 3.0 و 
درگاه eSATA فراه م است. کلیدهاى ریست، WPS و 

روشن/خاموش نیز در دسترس هستند. 

ارزیابى و کارایى
براى بررسى کارایى و توان خروجى این روتر باید روى 
هر فرکانس 2.4 و پنج گیگاهرتز به طور جداگانه حداکثر 
سرعت عملى را ارزیابى کرد. همچنین، روى فرکانس 
پنج گیگاهرتز با قابلیت MU-MIMO و بدون آن نسبت 

به سنجش سرعت اقدام کرد. در آزمایش هاى مختلف 
و بســیار دقیق و طوالنى که ســایت هاى معتبر مانند 
اسمال نت بیلدر یا ســى نت انجام دادند، روى فرکانس 
پنج گیگاهرتز با قابلیت MU-MIMO، حداکثر سرعت 
320 تــا 365 مگابیت بر ثانیه در فاصلــه 1.5 مترى به 
دست آمده است. در فرکانس پنج گیگاهرتز بدون فعال 
بودن MU-MIMO، شاهد سرعتى حدود 275 مگابیتى 
هستیم. روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز نیز حداکثر سرعت 
42 مگابیت براى فاصله 1.5 مترى ثبت شــده اســت. 
حداکثر ســرعت مجموع دو فرکانــس در فاصله هاى 
دورتر پنج تا هفت مترى نیز برابر 356.3 مگابیت است. 
این در حالى است که به طور اختصاصى، سرعت روى 
فرکانس پنج گیگاهرتز با قابلیــت MU-MIMO برابر 
224 مگابیت اســت. این اعداد باالترین سرعت هاى 
کسب شده توسط روترهاى دنیا نیستند؛ اما بى شک این 
روتر را در رتبه هاى باالى جدول قرار مى دهند و مى توانند 
تضمین کننده استریم ویدیو و تصویر روى شبکه واى فاى 
باشند.ســرعت روى فرکانس پنج گیگاهرتز با قابلیت
MU-MIMO حتى در مکان هایــى دور از روتر و وجود 

چندین مانع مانند دیوار، باز هم عالى برآورد مى شود. اما با 
وجود MIMO 4×4، سرعت روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز 
متوسط است و انتظار مى رفت باالتر از عدد به دست آمده 
باشد. البته، ســرعت 42 مگابیت براى کاربران خانگى 
بسیار خوب اســت و مشــکلى براى وب گردى ایجاد 
نمى کند. جالب است بدانید، در ساختمان هایى با سه اتاق 
و سالن پذیرایى، سرعت روتر در اتاق هاى مختلف تغییر 

نمى کند و تفاوت چندانى با یکدیگر ندارد که نشان دهنده 
قدرت باالى سیگنال دهى آن است. 

در آزمایش هــاى ســرعت نوشــتن و خوانــدن روى 
 EA8500 نیز شاهدیم که روتر SSD و USB درگاه هاى
باالترین ســرعت ممکن را در میان محصوالت مشابه 
کسب مى کند و با ســرعت هاى 83 مگابیتى براى کپى 
یک فایل بزرگ 10 گیگابایتى روبه رو هستیم. این روتر 
مى تواند با انواع سیستم عامل هاى ویندوز و مک کار کند 
و از یک پنل مدیریتى تحت وب کامل و قدرتمند بهره 
مى گیرد که ابزارهایى مانند کنترل والدین، فایروال، انواع 
سیستم هاى فیلترینگ آدرسIP، آدرسMAC و آدرس 
URL، ابزارهاى پشــتیبان گیرى روى USB و کنترل 

ترافیک شبکه را در اختیار کاربر قرار مى دهد. 

حرف آخر
لینک ســیس این روتر بى ســیم را مخصوص کاربران 
حرفه اى طراحى و عرضه کرده و ســعى داشــته است 
در هر بخش بهترین قطعه ممکن در بازار را اســتفاده 
کند. کارایى خیره کننده ایــن روتر در کنار بهره گیرى از 
جدیدترین فناورى ها و امکانات واى فاى روى استاندارد
ac802.11 باعث مى شــود کاربــران هیچ نگرانى و 
دغدغه اى براى شبکه بى ســیم خود نداشته باشند و از 
بهترین روتر ســال، نهایت لذت را ببرند. به طور یقین، 
قیمت این روتر زیاد اســت و کاربران خانگى معمولى 
توانایى خرید آن را ندارند؛ اما کسب وکارهاى کوچک و 

متوسط بازار مشترى پروپاقرص آن هستند.

پهباد فوق العاده کوچکى که تخصص اش عکس سلفى گرفتن است
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ابالغ اخطاریه
شماره 78/95 ش 11 ح – 95/9/28 آقاى محمود نقدى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت سجاد جانکى 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 78/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/17 ساعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق .آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى 
صادر خواهد نمود. م الف: 1560 شعبه یازدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک)/495 /10 
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمدرضا ارژنى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 451/95 ش 8 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 
16/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 
الف: 1563 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/496

اخطاریه
شماره 424/95 ش 1 ح محسن ابراهیمى به نشانى مجهول المکان محل حضور شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر واقع در خیابان انورى فرعى 5 غربى وقت حضور 95/12/16 ساعت 5 عصر علت حضور 
طى دعوى مطروحه از ناحیه خانم مژگان فالحى بطرفیت شما در وقت مقرر به شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه  فرمایید.  م الف: 1566 شعبه او ل حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/497 
حصر وراثت

هوشان حسین جولقانى به شناسنامه شماره 4128 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 571/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ایران دخت ادیب پور به 
شناسنامه شماره 1 در تاریخ 1395/9/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هوشان حسین 
جولقانى فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 4128 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1561 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/498 /10
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3118/26- 95/10/7 آقاي رمضانعلى ترابى ســیاه بومى فرزند عباسعلى باستناد یک برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 273084 را 
که به میزان 66 سهم از ششدانگ به شماره پالك ثبتى B 437/5760 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان 
(شاهین شهر) که  در ص 17 دفتر 362  ذیل ثبت 88032 بنام سیروس حاجى زاده درزه کنانى فرزند محمد ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 676 مورخ 81/8/25 دفترخانه 128 خورزوق اصفهان به او انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. توضیحاً بموجب 
استانداردسازى پالك مذکور به 10728 فرعى تبدیل شده است. م الف: 1568 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/10/499
حصروراثت

آقـاي اسماعیل حصیرى ریزى  بشـنـاسـنـامـه شـمـــاره 1160327327 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
144/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم حصیرى 
ریزى بشناســنامه 469 در تاریخ 1395/07/28  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1- اسماعیل حصیرى ریزى  فرزند ابراهیم، ش.ش 1160327327 ت.ت 1376 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- سپیده حصیرى ریزى  فرزند ابراهیم، ش.ش 1160180660 ت.ت 1370 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 3- سحر حصیرى ریزى  فرزند ابراهیم، ش.ش 1160304548 ت.ت 1375 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 4- عصمت ایزدیار فرزند عباس، ش.ش 377 ت.ت 1349 صادره از لنجان (همسر متوفى) 5- بى 
بى جان پناهى ریزى فرزند یداله ش.ش 74 ت.ت 1322 صادره از لنجان (مادر متوفى) 6- على حصیرى ریزى  
فرزند مهدى، ش.ش 179 ت.ت 1317 صادره از لنجان (پدر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 899 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/501 /10
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 964/95 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 1167 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه: 1- محسن موالنژاد 2- مسعود علیزاده دمابى محکوم به 
الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر ثبت اسناد و انتقال سند مالکیت یکدستگاه خودرو پژو RD مدل 
1383  به شماره انتظامى ایران 71- 463 د 13 و نیز پرداخت یکصد هزار ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له 
راى صادره و اجراى حکم منوط است به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له در حق محکوم له على صادق زاده 
گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم به اقدام نماید واال وفق 

مقررات اقدام میگردد. م الف: 900 اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان/10/502 
حصروراثت

خانم شهناز سلیمیان ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 85 بـه شـرح دادخواست به کالسه 149/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سلیمیان ریزى بشناسنامه 6512 در 
تاریخ 1395/08/4  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- نبى 
اله سلیمیان فرزند محمد، ش.ش 155 ت.ت 1343 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- رضا سلیمیان فرزند محمد، 
ش.ش 218 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- مهدى سلیمیان ریزى فرزند محمد، ش.ش 938 ت.ت 
1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- بتول سلیمیان ریزى فرزند محمد، ش.ش 224 ت.ت 1339 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 5- ربابه سلیمیان ریزى فرزند محمد، ش.ش 43 ت.ت 1346 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
6- معصومه ســلیمیان ریزى فرزند محمد، ش.ش 167 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى)7- شهناز 
سلیمیان ریزى فرزند محمد، ش.ش 85 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى)8- مهناز سلیمیان ریزى 
فرزند محمد، ش.ش 1033 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- فاطمه طغیانى ریزى فرزند محمدعلى 
ش.ش 102 ت.ت 1326 صادره از لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 905 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/503 /10
ابالغ اجراییه 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1017/95  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 421 صادره از شعبه سوم حقوقى محکوم علیه سهیال قادرى محکوم به انتقال سند رسمى خودرو سوارى 
پژو پارس مدل 1382 به شماره انتظامى 465 هـ 37  ایران 43 به نام خواهان با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت  
اسناد در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت رأى صادره غیابى است در حق محکوم له 
على صادق زاده ریزى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا 
مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام 

نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 901  اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان/10/504
فقدان سند مالکیت

95/12/313413 آقاى شهریار آموزگار فرزند عبدالعلى به استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت 431207 د/93 ششدانگ پالك ثبتى شماره 790/8165 واقع 
در قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 461 دفتر 672  امالك ذیل ثبت 152155 بنام شهریار آموزگار 
ثبت و سند صادر و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند 51194 مورخ 1390/05/24 دفتر 66 نجف آباد 
نزد بانک مسکن شعبه بازار نجف آباد در رهن است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: جابجایى به علت جابجایى از 
بین رفته  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2967 زمانى علویجه رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان نجف آباد/10/505
حصر وراثت

ابراهیم رستمى مبارکه فرزند رضا به شماره شناسنامه/ملى 8 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1460  
این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا رستمى مبارکه فرزند 
على به شــماره شناســنامه 3905 به تاریخ 1394/9/11 بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صفرعلى رســتمى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 
195 نســبت به متوفى (فرزند) 2- طیب رستمى مبارکه فرزند رضا شماره شناســنامه یا کدملى 7364 نسبت 
به متوفى (فرزند) 3- ابراهیم رســتمى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 8 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- قاسم رستمى فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 5425 نسبت به متوفى (فرزند) 5- زهرا رستمى مبارکه 
فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 5033 نسبت به متوفى (فرزند) 6- شهماز رستمى مبارکه فرزند رضا شماره 
شناسنامه یا کدملى 256 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/643 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/506
حصر وراثت

سیداحمد قریشى داراي شناسنامه شماره 1372 به شرح دادخواست به کالسه 131/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید امراله قریشى بشناسنامه 3 در تاریخ 1392/5/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرخ یعقوبى عطاآبادى 
فرزند عبدالرحیم ش.شناسنامه 13 متولد 1334 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 2- سیداسماعیل قریشى فرزند 
سید امراله ش.شناسنامه 26 متولد 1363 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- سید داود قریشى فرزند سید امراله 
ش.شناسنامه 38 متولد 1361 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 4- سیداحمد قریشى فرزند سید امراله ش.شناسنامه 
1372 متولد 1357 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- سیدمهدى قریشى فرزند سید امراله ش.شناسنامه 2 متولد 
1355 صادره از دهاقان (پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/224 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/507
حصر وراثت

اکبر دانشمند فرزند نوروز به شماره شناسنامه/ملى 114 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1461  این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیمه خاتون غالمى دیزیچه فرزند 
قدیرعلى به شماره شناسنامه 51 به تاریخ 1392/01/04 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رضا دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 60 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- اکبر دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 114 نسبت به متوفى (فرزند) 3- اصغر دانشمند 
دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 103 نسبت به متوفى (فرزند) 4- یعقوب دانشمند دیزیچه فرزند نوروز 
شماره شناسنامه/ملى 2657 نسبت به متوفى (فرزند) 5- صدیقه دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/

ملى 131 نسبت به متوفى (فرزند) 6- اشرف دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 59 نسبت به 
متوفى (فرزند) 7- مهناز دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناســنامه/ملى 2338 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- رقیه دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 10 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/639 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/10/508
حصر وراثت

اکبر دانشمند فرزند نوروز به شماره شناسنامه/ملى 114 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1462  این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز دانشمند دیزیچه فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 213 به تاریخ 1379/06/08 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- رضا دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 60 نسبت به متوفى (فرزند) 

2- اکبر دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناســنامه/ملى 114 نسبت به متوفى (فرزند) 3- اصغر دانشمند 
دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 103 نسبت به متوفى (فرزند) 4- یعقوب دانشمند دیزیچه فرزند نوروز 
شماره شناسنامه/ملى 2657 نسبت به متوفى (فرزند) 5- صدیقه دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/

ملى 131 نسبت به متوفى (فرزند) 6- اشرف دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 59 نسبت به 
متوفى (فرزند) 7- مهناز دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 2338 نسبت به متوفى (فرزند) 8- رقیه 
دانشمند دیزیچه فرزند نوروز شماره شناسنامه/ملى 10 نسبت به متوفى (فرزند) 9- رحیمه خاتون غالمى دیزیچه 
فرزند قدیرعلى شماره شناسنامه/ملى 51 نســبت به متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
95/640 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/509

حصر وراثت
عطا اله روحانى فرزند حسن به شماره شناسنامه/ملى 117 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1465  این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن روحانى قهنویه فرزند سیف اله 
به شماره شناسنامه 715 به تاریخ 1391/6/21 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- عطا اله روحانى قهنویه فرزند حسن شماره شناسنامه/ملى 117 نسبت به متوفى (فرزند) 
2- سیف اله روحانى قهنویه فرزند حسن شماره شناسنامه/ملى 86 نسبت به متوفى (فرزند) 3- پرویز روحانى 
فرزند حسن شماره شناسنامه/ملى 33 نسبت به متوفى (فرزند) 4- زین العابدین فرزند حسن شماره شناسنامه/

ملى 75 نسبت به متوفى (فرزند) 5- بهروز روحانى قهنویه فرزند حسن شماره شناسنامه/ملى 65 نسبت به متوفى 
(فرزند) 6- رحمان روحانى قهنویه فرزند حسن شماره شناســنامه/ملى 68 نسبت به متوفى (فرزند) 7- کیان 
روحانى قهنویه فرزند حسن شماره شناسنامه/ملى 31 نسبت به متوفى (فرزند) 8- خاور روحانى قهنویه فرزند 
حسن شماره شناسنامه/ملى 69 نسبت به متوفى (فرزند) 9- هما روحانى فرزند حسن شماره شناسنامه/ملى 60 
نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 
شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/638 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/510
حصر وراثت

کاظم رحیمى لنجى فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه/ملى 27 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1466  
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید رحیمى لنجى فرزند کاظم 
به شماره ملى/ شناسنامه 5410140966 به تاریخ 1395/9/09 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- کاظم رحیمى لنجى فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه/ملى 27 نسبت 
به متوفى (پدر) 2- زینب خلیلى فرزند رمضان شماره شناسنامه 140 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/641 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/10/511
مزایده

شماره درخواســت: 9510463723400012 شــماره پرونده: 9209980351300019 شماره بایگانى شعبه: 
950279  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950279  اجراى احکام حقوقى شــعبه اول (که به 
موجب نیابت شرکت 940701 مورخ 95/7/26  اجراى احکام شعبه 13 دادگاه عمومى اصفهان در این مرجع ثبت 
شده است) اموال شرکت تولیدى چینى ستاره زاینده رود را در قبال مطالبات محکوم له محمد صادقیان (به میزان 
9/500/000/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 500/000/000 ریال بابت حق االجرا) به مشخصات زیر را از 
طریق مزایده به تاریخ روز یک شنبه 95/11/10 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به 
پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى 
مرکزى مبارکه مى باشند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مزایده را به حساب مذکور واریز و 
قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى 
احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى مبارکه- طبقه 2- اطاق 2 مال 
مورد مزایده عبارت است از یک قطعه ملک تحت پالك ثبتى شماره 401 فرعى از 740  اصلى بخش 9 به مساحت 
12413/8 مترمربع واقع در مبارکه- شهرك صنعتى مبارکه- خیابان 7- فاز 2- پالك 4- کدپستى 8486134866 
با عرصه اى به ابعاد 100*125 و ساختمان ادارى به ابعاد 12/90*22 متر در سه طبقه به مساحت 851/40 مترمربع 
با مشخصات اسکلت: تیر و ستون بتنى، سقف: تیرچه بلوك، دیوار: آجرى- کف: سرامیک- نما: آجر کارتنى، بدنه: 
گچ رویه و سرامیک، درب و پنجره: پروفیل آهن *** ساختمانهاى کارگرى: به ابعاد 90/85*7/90 متر در سه 
طبقه به مساحت 717/71 مترمربع با مشخصات: اسکلت: آجرى- سقف: تیرچه و بلوك و تیرآهن- دیوار: آجرى- 
کف: سرامیک- نما: آجر لفتان- بدنه: سرامیک- درب و پنجره: الومنیوم- بام: موزاییک و شامل یک دستگاه راه 
پله، دستشویى- نهارخورى، انبار، حمام، رختکن؛ اتاق **** سالن هاى تولید: به ابعاد 90/85*92 متر به مساحت 
8358/2 مترمربع با ارتفاع 6 و 9 متر و زیرزمین به مساحت 150 مترمربع با مشخصات اسکلت: سوله، سقف: پروفیل 
و پوشش ورق و عایق پشم و شیشه- دیوار: آجرى- کف: موزاییک و سیمان- بدنه: گچ و خاك- درب و پنجره: 
پروفیل آهن *** ایستگاه گاز: به ابعاد 7*8 متر به مساحت 56 مترمربع با مشخصات: اسکلت: فلزى- سقف: 
پروفیل و پوشش ورق- دیوار: آجرى و فنس- کف: سیمان **** اتاق برق و نگهبانى به مساحت 88 مترمربع با 
مشخصات: اسکلت: آجرى- سقف: تیرچه و بلوك- دیوار: آجرى- کف: موزاییک و سرامیک و سیمان- بدنه: آجر 
لفتان- درب و پنجره: پروفیل آهن*** استخر: به مساحت 94 مترمربع و عمق حدود 4 متر با مشخصات: سقف 
تیرچه و بلوك و یک مخزن آبى هوایى **** محوطه سازى و دیوارکشى: شامل 450 متر طول دیوارکشى و 
آسفالت محوطه و درخت کارى و پیاده روسازى و دربهاى ورودى به خیابان 6 و 7- که با توجه به شرح فوق، مساحت 
عرصه و اعیانى، نوع کاربرى و موقعیت پالك، قدمت ساختمان، راههاى دسترسى، اشتراکات شهرى و سایر عوامل 
ارزش کل پالك توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 60/387/370/000 ریال (شصت میلیارد و سیصد 
و هشتاد و هفت میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال) ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. 

م الف: 95/642  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/10/512
حصر وراثت

عصمت بابایى داراي شناســنامه شماره 810 به شــرح دادخواست به کالســه 58/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله بهرامى سامانى بشناسنامه 82 در تاریخ 
1395/07/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
بهرامى سامانى ش.ملى 5490147695 (فرزند متوفى)  2- عصمت بابائى ش.ش 810  (همسر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2966  شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/513
مزایده

در پرونده کالسه  940182 صادره از شعبه چهارم محکوم علیه اجرایى آقاى اسماعیل نامدارى محکوم است به 
پرداخت 65/500/685 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 800000 
ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک دستگاه 
کباب گیر بشماره سریال 1000277 بمبلغ 35/000/000 ریال 2- یک دستگاه کباب پز بشماره سریال 0025338 
بمبلغ 15/000/000 ریال 3- یکدستگاه چرخ گوشت بمبلغ 15/000/000 ریال با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 
95/10/29 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر 

بازدید بعمل آورد.م الف:2964  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/10/514
حصر وراثت

حسن احمدى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1269 به شرح دادخواست به کالسه 57/95 ش ح 10 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدمهدى نجف آبادى بشناسنامه 
15200 در تاریخ 1395/09/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- حسن احمدى نجف آبادى ش.ش 1269 ،  2- محمدحسین احمدى نجف آبادى ش.ش 546 ، 3- زهرا 
احمدى نجف آبادى ش.ش 761 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2965 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/515
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103730104476 شماره پرونده: 9509983730100858 شماره بایگانی شعبه: 950871 
خواهان  جواد جعفرزاده قهدریجانى دادخواســتی به طرفیت خوانده بهروز اکبرى به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983730100858 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/11/19 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده بهروز اکبرى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2962 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستري  شهرستان نجف آباد/10/516
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 100/95-99- 95/10/8 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: زینب هاشمى فرد دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده طالق- نفقه به طرفیت خوانده افشین فدایى به شوراى حل اختالف شعبه  نهم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 99/95-100ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/24 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2963 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/517
اجراییه

شماره: 399/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 1072 تاریخ 95/7/1 حوزه 5 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه گل محمد غفارى به نشانى نهضت آباد باغ امیرکاوه (مجهول المکان 
) محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال اصل خواسته و سى و پنج هزار 
تومان هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از زمان اقامه دعوى 95/3/30 لغایت پرداخت در حق محکوم له مریم نظرى 
به نشانى نجف آباد نهضت آباد باغ شخصى جا- امام زاده عبداله 8539111111  اجرایى و پرداخت چهارصد و 
بیست و پنج هزار تومان بابت نیم عشر در حق صندوق دولت.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2960 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(امیرآباد)/518 /10
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1023/95 ش ح 2- 1395/9/23 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: حامد شاطرى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده مطالبه ده میلیون تومان به طرفیت خوانده 1- رضا حکم الهى 2- رسول رضائى به شوراى 
حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1023/95 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/26 ساعت 10 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده ردیف اول مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 

2952 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/519
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1126/95 ش ح 2 - 1395/10/7 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: علیجان عباسى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به الزام به حضور در دفترخانه و انتقال سند اتومبیل 72-316 ج 33 به طرفیت خواندگان1- 

عباس  مهدیان 2- عزیزاله عباس زاده سورى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره  ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/9 ساعت 10/30 تعیین گردیده ، علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و /نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 2959 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/520

فقدان سند مالکیت
شماره: 95121864950934- 95/10/7 چون خانم زهرا بزمشاهى اصفهانى فرزند ابوالقاسم به استناد دو برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 863 
باقیمانده واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 77 دفتر 584 ذیل ثبت 132640 و سند 
مالکیت 0079650 الف 87 که بنام نامبرده ثبت و سند 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: 

2958 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/521
حصر وراثت

على بیات داراي شناسنامه شماره 285 به شرح دادخواست به کالسه 228/95  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه علیپور نجف آبادى بشناسنامه 289 در تاریخ 1392/11/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس بیات ش.ش 204 
، 2-  على بیات ش.ش 285 ، 3- باقر بیات ش.ش 1013 ، 4- محمد بیات ش.ش 1101 ، 5- کبرا بیات ش.ش 
819 ، 6- مریم بیات ش.ش 1015 ، 7- معصومه بیات ش.ش 4567 ، 8- زهرا گشاوى ش.ش 2098 (فرزندان 
متوفى) 9- ولى اله بیات ش.ش 205 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2875 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/522 /10
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 597/95 ش ح 12- 1395/10/6 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: محمود فاضل دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده فرهاد کعبى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/18 ساعت 3/45 عصر تعیین 
گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2974 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/526
ابالغ وقت رسیدگی

شماره 886/95  ش 2 ح – 1395/10/7 نظر به اینکه خواهان کاووس کیانى منش دادخواستى مبنى بر الزام به 
طرفیت خوانده آقاى نوید نادکى پور قصاب در این مرجع به شماره کالسه 886/95 ش 2 ح مطرح نموده اند و 
وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/24 ساعت 5 بعداظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با 
توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در 
روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. 
م الف: 1571 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک )/10/528 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510103759207243 شماره پرونده: 9509983759200764 شماره بایگانی شعبه: 950780 
خواهان ناصر داورى دادخواستی به طرفیت خوانده ایوب رحیمى و مهدى ملکیان و حسین مومنى و محمدرضا 
مومنى دولت آبادى و خداکرم کیانى مهر و ویدا فوالدراى به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمى ملک تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759200764 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/11/27 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1572 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/529
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2570/26- 95/8/18 آقاي حسین اللهى فرزند على به استناد چهار برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت موکل خود به شماره 607977 و 767541 را که 
جمعاً بمیزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/7217 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  
در صفحه 278 و 86  دفتر 225 و 563  ذیل ثبت 51168 و 130689 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند قطعى 60210 و 70754 مورخ 1384/07/28 و 1386/02/17 دفتر 104 شاهین شهر به او انتقال 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و داراى یک رهنى بشماره 31427 مورخ 1386/07/09 در رهن صندوق 
قرض الحسنه انصار المجاهدین در دفتر 80 شاهین شهر بوده و نحوه گم شدن سهل انگارى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 10 روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1186 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/530
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759304279 شماره پرونده: 9509983759301354 شماره بایگانی شعبه: 951388 
خواهان روشنک هویدا دادخواستی به طرفیت خوانده حمید ایگدر به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301354 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/12/03 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1574 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/531
اخطاریه

شماره 950843 ش 2 اکبر قاسم پور فرزن د نصراله شهرت قاسم پور به نشانى مجهول المکان محل حضور شعبه 
2 شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خیابان سجاد- ارباب وقت حضور 95/11/17 ساعت 8:30 صبح علت 
حضور مطالبه نفقه دعوى مریم میرباقرى بطرفیت شما جهت رسیدگى در شعبه حاضر شوید. م الف: 31021 شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/567 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9510463737100009 شــماره پرونده: 9509983737100789 شماره بایگانی شعبه: 
951450 بدینوسیله به شخص به مجهول المکان آقاى مهدى مهرابى فرزند حسین که مشخصات بیشترى از 
وى در دسترس نمى باشد ابالغ مى گردد به موجب محتویات پرونده کالسه 9509983737100789 دادخواستى 
از طرف آقاى قاسم مختارى عادگانى فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه چک به میزان ششصد میلیون ریال در 
این شعبه تقدیم و حسب جرى تشریفات مقرر قانونى جهت رسیدگى و اداى توضیح به دادخواست تقدیمى در 
ساعت 9:00 صبح مورخ 1395/11/30 تعیین وقت شده است الزم است در موعد مقرر جهت رسیدگى در این 
شعبه واقع در دادگسترى شهرستان چادگان حاضر شود. بدیهى است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات رسیدگى 
نبوده و تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. این آگهى جهت ابالغ قانونى وقت رسیدگى و ضمائم دادخواست به نامبرده 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى گردد. م الف: 89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

چادگان/10/639
ابالغ وقت رسیدگى

در پرونده کالسه  591/94 خواهان مهرداد قدوسى مقدم به طرفیت خوانده زینب شریف زاده به خواسته مطالبه 
دادخواستى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 95/11/21 ساعت 15/45 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 79 مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در شهرمبارکه بلوار نیکبخت میدان مادر شعبه 
دوم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید بدیهى است در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى صادر میگردد.م الف: 95/644  شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف مبارکه/10/640
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/313313- 1395/10/4 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت یکدانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ  پالك ثبتى شماره 103 فرعى از 117  اصلى بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 86081 در صفحه 7 
دفتر امالك جلد 501 به نام فاطمه ارجمندى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده: 950918711156288 مورخ 1395/09/28 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 9714 - 95/9/20 به گواهى دفترخانه 362 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 589  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 شهرضا/10/641
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/313605- 1395/10/5 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
6540 فرعى از یک اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبــت 57559 در صفحه 450 دفتر امالك 
جلد 354 به نام فاطمه ارجمندى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ســپس بالواسطه/ مع الواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 128392 – 10/7/89 دفتر 4 شــهرضا به محسن ارجمندى انتقال گردیده که بموجب سند 
شماره 128394- 10/7/89 دفتر 4 - شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه شهرضا میباشد سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711156321 - 28/09/95 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 9715 - 20/9/95 به گواهى دفترخانه 263 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 590  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شهرضا/642 /10
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95/511 ش 2 خواهان سید سعید مرتضوى کهنگى فرزند سید محمدعلى نشانى 
اردستان شهرك کاوه کاوه 7 پ 6 درخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفیت محسن تحویلیان و محمد 
پازند به نشانى مجهول المکان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي یکشنبه مورخ 95/12/15 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگسترى اردستان 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: 359 

دبیرخانه شعبه دوم شوراي حل اختالف اردستان/10/643

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623501275 شماره  پرونده: 9509983624700054 
شماره بایگانى شعبه: 950761 شکات: 1-آقاى ابوالفضل اشرفى فرزند رضا به نشانى: 
اصفهان- اردســتان مهاباد کوى میر ك زاده 2- آقاى ابوالفضل اشرفى مهابادى 
فرزند عباس به نشانى: اصفهان- اردستان مهاباد مســکن مهر ردیف 3 پالك 5 ، 
متهم: آقاى محمدرضا درزى فرزند حسین به نشانى: مجهول المکان، اتهام  : سرقت 
مســتوجب تعزیر، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با  
استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهامات آقاى محمدرضا درزى فرزند حسین 
متوارى داراى سابقه کیفرى سرقت دایر بر سرقت در شب و سرقت از محل نگهدارى 
دام (1- سرقت یک رأى گوسفند از آقاى ابوالفضل اشرفى مهابادى فرزند عباس و 
2- سرقت یک راس گوسفند از آقاى ابوالفضل اشرفى مهابادى فرزند رضا) همگى 
مورخ 29/12/1393 موضوع شکوائیه تقدیمى شکات خصوصى با عنایت به شکوائیه 
تقدیمى شکات خصوصى، بلحاظ مفاد صورت جلسات تنظیمى مرجع انتظامى پاسخ 
استعالم واصله در خصوص حضور متهم در مکان تحقق سرقت در زمان سرقت و به 
لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه مورخ 28/9/1395  این دادگاه و بالنتیجه 
عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ قرار 
جلب به دادرسى و کیفرخواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه هاى انتسابى محرز و مسلم مستنداً به اصول 
سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 
و 134 و 137و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 
از قانون آئین دادرسى کیفرى و مواد 665 و 666 و 667  از قانون مجازات اسالمى 
(تعزیرات) مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحل سه سال حبس تعزیرى 
و تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى بابت هر یک از اتهامات و رد مال در حق شکات 
صادر و اعالم مى  نماید. راى صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى 
قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. متذکر مى گردد در اجراى ماده 131 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل 
اجراء است و اگر مجازات اشد به یکى از علل قانونى تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل 
اجراء بود، مجازات اشد بعدى اجراء مى گردد. م الف: 360 بدریان رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان (101 جزایى سابق)/10/681

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973623501291 شماره  پرونده: 9409983623900267 
شماره بایگانى شعبه: 940380 شاکى: آقاى حسین فدائى اردستانى فرزند دخیل به 
نشانى: شهرستان اردستان شهرك شــهید طباطبائى نژاد خ چمران کوچه سروش 
غربى پالك 34، متهم: خانم افسانه یزدانى فرزند رحیم به نشانى مجهول المکان، 
اتهام: مزاحمت تلفنى، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
با  استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم افسانه یزدانى فرزند رحیم متوارى 
دایر بر ایحاد مزاحمت تلفنى با تماسهاى مکرر با شماره تلفن 9384763045 موضوع 
شکوائیه تقدیمى آقاى حسین فدائى اردســتانى فرزند دخیل با عنایت به شکوائیه 
تقدیمى شــاکى خصوصى، پاسخ اســتعالم واصله در خصوص تماسهاى شماره 
موضوع شکوائیه با توجه به عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه مورخه 29/9/1395  
این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى 
این دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه  انتســابى محرز و مسلم 
مستنداً به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و مواد 2 و 12 و 
13 و 18 و 19 و 160 و 162 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 641 از 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 (بخش تعزیرات) و مواد 345 و 365 و 374 و 
375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431  از قانون آئین دادرسى کیفرى 
حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این 
دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیســت روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 368 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهرستان اردستان (101 جزایى سابق)/10/648

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه :9510103623504008 شماره پرونده:9509983624700213 
شماره بایگانى شــعبه: 951006 مهران اعرابى شکوائیه اى علیه عباس شهرى 
فرزند مرتضى دائر بر کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اردستان 
نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 101 دادگاه عمومى (جزایى) دادگسترى 
شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 9509983624700213 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/09 و ساعت 10 تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسى کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م 
الف: 369 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى 

سابق)/647 /10

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه :9510103623503969 شماره پرونده:9509983624700191 
شماره بایگانى شعبه: 950980  حیدر شفیعى اردســتانى شکوائیه اى علیه مراد 
عسکرى دائر بر خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اردستان 
نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 101 دادگاه عمومى (جزایى) دادگسترى 
شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 9509983624700191 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/30 و ساعت 10 تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسى کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م 
الف: 363 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى 

سابق)/10/646

ابالغ
شماره نامه: 9510113761801969 شــماره پرونده: 9409983761802230 
شماره بایگانی شعبه: 942359 در پرونده کالسه 942359 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى رامین درویشى فرزند على اصغر به 
نشانى متوارى متهم به سرقت تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن 
وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصاً ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در 
غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى قابل 
پرداخت مى باشد. م الف: 1542 شــعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/10/527
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گمانه زنى ها حاکى از احتمال کناره گیرى پســر ارشد 
ملکه به نفع سلطنت شاهزاده ویلیام است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبسایت 
اکســپرس، «ملکه الیزابت دوم» از زمان ابتال به یک 
سرماخوردگى شدید (پیش از تحویل سال نو میالدى) 

به مدت 13 روز در انظار عمومى حاضر نشده است.
برخى وبســایت هاى جعلى در فضاى مجازى از مرگ 
وى در 29 دسامبر خبر دادند. البته کاخ باکینگهام براى 
پایان دادن به شایعات این خبر را تکذیب کرد. شایعاتى 
نیز وجود دارد که ملکه اکنون با عبور از 90 ســالگى به 

دلیل کهولت سن از سمت خود کناره گیرى مى کند.
اما ســئوال اصلى این اســت: در صورتى که ملکه از 
سلطنت کناره گیرى کند یا فوت کند چه کسى به جاى 
وى وارث تخت و تاج مى شــود؟ پســرش «شاهزاده 

چارلز» یا نوه اش «شاهزاده ویلیام»؟
شاهزاده چارلز نفر اولى است که پس از مرگ مادرش 
یا کناره گیرى وى بر تخت سلطنت مى نشیند. با اینکه 
سلطنت حق قانونى چارلز است گمانه زنى هایى وجود 
دارد که ممکن است وى به نفع پســرش -ویلیام- از 

سلطنت کنار برود.
شاهزاده چارلز 68 ساله نخستین نفر از خانواده سلطنتى 
است که در این سن به تخت مى نشیند. طالق چارلز از 
همسرش «دیانا» در سال هاى اخیر جنجال برانگیز بوده 
است. شایعاتى وجود دارد که چارلز ممکن است پس از 
در دســت گرفتن قدرت در امور عمومى بیشتر دخالت 
کند. برخــى وى را خطرى براى ســلطنت مى دانند و 
معتقدند چارلز ممکن است درخواست ها براى برقرارى 

جمهورى در این کشور را افزایش دهد. 
طرفداران سلطنت معتقدند شاهزاده ویلیام و همسرش 
(کاترین، دوشــس کمبریج) زوج مناســب ترى براى 

سلطنت بر انگلیس هستند. 

چارلز هرگز از کناره گیرى از ســلطنت به نفع پسرش 
ســخن نگفته و این کار نقض قوانین سلطنتى است. 
چارلز در سال هاى اخیر بسیارى از مسئولیت هاى ملکه 
را بر عهده گرفته اســت. زیرا الیزابت با افزایش سنش 
تصمیم گرفت از حجم کارى خود بکاهد. چارلز بیشتر 
بزرگسالى خود را براى آماده شدن براى پادشاهى صرف 
کرد و مشتاقانه وظایف سلطنتى خود را انجام مى دهد.

صرف نظر از احساسات شخصى چارلز، اگر او بخواهد 
به نفع فرزندش کناره گیرى کند یک بحران در قانون 

اساسى به وجود مى آورد.
میزان محبوبیــت ویلیــام، چارلز و الیزابــت در یک 
نظرسنجى که در سال 2016 انجام شد به ترتیب 79، 
60 و 81 درصد بود. 76 درصد شرکت کنندگان در این 

نظرسنجى نیز حامى حفظ نظام سلطنتى هستند اما به 
نظر مى رسد محبوبیت شخصى ملکه این احساس را در 

مردم ایجاد کرده است.
براساس قانون پادشاهى در انگلیس، بزرگ ترین پسر 
پادشاه پس از وى به تخت مى نشــیند حتى اگر دختر 
پادشاه از پســرش بزرگ تر باشد اما الیحه 2013 این 
قانون را تغییر داد و در حــال حاضر وارثان مذکر براى 
نشستن بر تخت ســلطنت بر خواهران بزرگ تر خود 

ارجحیت ندارند.
شــاهزاده ویلیام دومین نفر در صف وارثان پادشاهى 
انگلیس اســت و پــس از وى بــه ترتیب پســرش 
( جورج) و دخترش (شــارلوت) در انتظــار تاج و تخت 

هستند.

«آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان براى دومین    آریا|
ســال پیاپى در نشســت مجمع جهانى اقتصاد داووس 
که همزمان با آغاز زمامــدارى «دونالد ترامپ» رئیس 
جمهورى منتخب آمریکا برگزار مى شــود، شــرکت 

نخواهد کرد.
پیش بینى مى شود که این نشست تحت الشعاع مباحثات 
درباره آغاز دوره ریاست جمهورى ترامپ و افزایش خشم 

همگانى از نخبگان و جهانى سازى، قرار گیرد.
این در حالى است که مرکل از سال 2005 که صدراعظم 
آلمان شد، به مدت هفت سال با سفر به شهر گردشگرى 
و تفریحى داووس در دامنه کوهستان هاى آلپ سوئیس، 
در این نشست ساالنه سران سیاسى کشورهاى جهان، 

مدیران عامل شرکت ها و مشاهیر شرکت مى کرد.
اما سخنگوى مرکل به رویترز گفت: وى تصمیم گرفته 
است که براى دومین سال پیاپى در این نشست حضور 

نیابد. 
کنفرانس ســال 2017 از 17تا 20 ژانویه (28 دى ماه تا 
اول بهمن ماه) با شعار رهبرى پاسخگو و مسئوالنه برگزار 
مى شــود و آغاز بــه کار ترامپ با آخریــن روز کار این 

کنفرانس، همزمان خواهد بود.
از آنجا که مرکل براى نخســتین بار از بیش از 11 سال 
پیش که به قدرت رسیده، براى دو دوره پیاپى از حضور 
در این نشست خوددارى مى کند، ممکن است غیبت وى 
براى سازمان دهندگان آن ناامید کننده باشد. زیرا شهرت 
وى به عنوان یک مقام بلندپایه سیاسى استوار و پایبند به 
اصول، به خوبى با موضوع اصلى کنفرانس سال جارى 

مناسبت دارد.
دولت آلمان بــا خوددارى از اعالن ایــن مطلب که چه 
برنامه اى مانع از حضور وى در این نشســت مى شود، 
نگفت که آیا این تصمیم احتمــاًال با حمله با کامیون به 
بازار کریسمس برلین در میانه دســامبر که 12 قربانى 

گرفت، ارتباط داشته است.
اما پس از رأى مردم انگلیس به قطع عضویت در اتحادیه 
اروپا (برگزیت) و انتخاب ترامپ، به خشم فزاینده همگانى 
از نهادها و بنیان هاى سیاسى و جهانى سازى ارتباط داده 
شد، سران کشورهاى جهان ممکن است در مورد تصمیم 
گیرى براى حضور در این نشست، بیش از حد معمول، 

شک و تردید نشان دهند.
یک مقام اروپایى گفت: ممکن اســت این احتمال که 
مرکل با پرسش هایى درباره ترامپ تنها چند روز پیش 
از ورود وى به کاخ سفید روبه رو شود، وى را از حضور در 
این نشست بازداشته باشــد. زیرا سیاست هایش درباره 
دامنه گسترده اى از مسائل از مهاجرت و بازرگانى گرفته 
تا روسیه و تغییرات اقلیمى، با نظرات ترامپ، تضاد دارد. 

ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاســت جمهورى 
آمریکا، سیاســت هاى پناهندگى مــرکل را دیوانه وار، 

توصیف کرده بود.
«فرانســوا اوالند» رئیس جمهورى فرانسه که در اوایل 
دسامبر اعالن کرد در سال آینده براى دومین دوره نامزد 

نخواهد شــد، نیز مانند مرکل اعالن کرده است که در 
داووس حضور نخواهد یافت.

مجمع جهانى اقتصاد همچنین امیــدوار بود که «متئو 
رنتزى» نخست وزیر پیشین ایتالیا در این نشست حضور 
یابد اما وى ماه گذشته (دسامبر) از مقام خود کناره گیرى 

کرد. 
سران کشورهاى اروپایى که انتظار مى رود در این نشست 
حضور یابند، شامل «مارك روته» از هلند و «اندا کنى» 
از ایرلند هستند و احتمال شرکت «ترزا مى» نخست وزیر 

انگلیس نیز در این نشست وجود دارد.
گرچه مجمع جهانى اقتصاد درباره سران کشورهایى که 
انتظار مى رود در این نشست حضور یابند، تا حدود یک 

هفته پیش از برگزارى آن اظهار نظر نمى کند، اما پیش 
بینى مى شود ستاره امسال «شــى جیپینگ» باشد که 
نخســتین رئیس جمهورى چین خواهد بود که در این 

نشست حضور مى یابد.
همچنین انتظــار مى رود اعضاى گروه ترامپ شــامل 
«گرى کوهن» رئیس پیشین «گلدمن ساچ» و «آنتونى 
اســکاراموچى» مدیر امور مالى، در این نشست شرکت 

کنند.
«کالوس شــواب» رئیس مجمع جهانــى اقتصاد ماه 
گذشته (دسامبر) به برج ترامپ دعوت شد، اما هدف این 

دیدار مشخص نیست.
اما انتظار مى رود که «اورســوال فون درلین»  وزیر دفاع 

آلمان که سال گذشــته (2016) به عنوان عضو هیئت 
امناى مجمــع جهانى اقتصاد انتخاب شــد و همچنین 
وزیران بلندپایه از شــمارى از دیگر کشورهاى اروپایى 
و همچنین مقام هاى بلندپایه از کمیسیون اروپا در این 

نشست حضور یابند.

  ایرنا | بر اساس نتایج یک نظرسنجى که به طور 
اختصاصى براى روزنامه آلمانى «هندلزبالت» انجام 
شده است، بیشــتر مردم اروپا و آمریکا اعتقاد دارند که 

اتحادیه اروپا در مسیر فروپاشى است.
پس از یک رشــته حوادث تروریســتى و شوك هاى 
سیاسى در سال 2016 اکنون نظرسنجى جدید مؤسسه 
«یوگاو» نشان مى دهد که بیشتر مردم آمریکا و اروپا 

وقوع یک مناقشه بزرگ جهانى را محتمل مى دانند.
شهروندان بزرگ ترین کشورهاى اتحادیه اروپا -که 28 
کشور عضو دارد– به طور کلى درباره آینده این اتحادیه 
بدبین هستند و بیم دارند که جهان ممکن است در حال 

حرکت به سوى یک مناقشه جهانى باشد. 
پس از یکســال حوادث شــگفتى ســاز سیاســى و 
پیروزى هاى پوپولیســتى در سرتاســر جهان غرب، 
اکثریت مردم انگلیس، فرانســه، آلمان و چهار کشور 
اســکاندیناوى گفته اند که درباره آینده اتحادیه اروپا 
«تا اندازه اى» یا «بسیار» بدبین هستند. مردم فرانسه 
و نروژ به ترتیب با 60 و 64 درصد بیشــترین بدبینى را 

نسبت به اتحادیه اروپا دارند. 
بنابر نتایج این نظرســنجى، همچنیــن اکثریت مردم 

این کشورها گفته اند که به گمان آنان انگلیس آخرین 
کشورى نیست که اتحادیه اروپا را ترك مى کند. میزان 
حمایت از اتحادیه اروپا در کشورهاى اروپایى کاهش 
یافته هر چند بیشتر مردم خارج از انگلیس هنوز طرفدار 
ماندن در این اتحادیه هســتند. افراد پرسش شونده در 
انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا گفته اند که به اعتقاد 
آنان وقــوع یک «جنــگ جهانى» از عــدم وقوع آن 

محتمل تر است. 

در ارتبــاط بــا مســائل داخلى نیــز اکثر مــردم این 
کشــورها - به اســتثناى آلمــان- انتظــار دارند که 
وضعیت اقتصادى کشورشــان در ســال 2017 بدتر 

شود. 
بر اساس گزارش رســانه هاى غربى، سال 2017 به 
ویژه با قدرت گرفتن گروه هاى سیاسى راستگرا که از 
ناسیونالیســم حمایت مى کنند، سال چالش برانگیزى 

براى همه ساکنان زمین خواهد بود. 

  ایسنا| دبیرکل ســابق ســازمان ملل متحد از 
اصالحات پیشــنهادى براى سیستم انتخابات پارلمانى 
کره جنوبى که راه را براى ورود احزاب کوچک تر هموارتر 
مى کند، حمایت کرد. این ممکن است نشانه اى مبنى بر 

تمایل او براى حضور در انتخابات کشورش باشد.
«بان کى مون» رســماً براى نامزدى در انتخابات اعالم 
آمادگى نکرده اســت اما او در دیدار اخیر با همکارانش 
از اصالحات پیشنهادى از ســوى رهبر «حزب مردم» 
کشــورش حمایت کرد. طبق این اصالحات، سیستم 
انتخابات پارلمانى کنونى کره جنوبــى از حوزه  انتخابیه 

تک کرسى به سیستم چند کرسى تغییر پیدا مى کند.
این تغییر موضع، احزاب اصلى در مجلس ملى کره جنوبى 
را تضعیف مى کند و به احزاب کوچک تر اجازه مى دهد تا 

کرسى کسب کنند و صدایشان شنیده شود.
بان کى مون با اینکه یک دهه پیش به عنوان وزیر امور 
خارجه کره جنوبى خدمت مى کرد، اما تجربه سیاســت 
داخلى اندکــى دارد. با این حال او از ســوى گروه هاى 
سیاسى مهم بسیارى مورد استقبال قرار گرفته است. از 
آن جمله مى توان به «حزب محافظه کاران نوین براى 
اصالح» اشاره کرد که شاخه جدا شــده از حزب حاکم 

سائنورى است.
بان کى مــون و رقیب احتمالى او کــه «مون جى این»  
رئیس سابق حزب اپوزیسیون دموکراتیک است به عنوان 
پیشتازان احتمالى انتخابات ریاست جمهورى آتى در نظر 

گرفته مى شوند.

گمانه زنى ها درباره علت عدم حضور صدر اعظم آلمان در سوئیس

چرا مرکل به داووس نمى رود؟

تاج و تخت انگلیس به چه کسى مى رسد؟

بعد از ملکه
اعتقاد مردم اروپا به فروپاشى اتحادیه اروپا

درخواست بان کى مون براى 
اصالحات پارلمانى
 در کره جنوبى

,,

 مرکل از سال 
2005 که 
صدراعظم آلمان 
شد، به مدت هفت 
سال با سفر به 
شهر گردشگرى و 
تفریحى داووس در 
دامنه 
کوهستان هاى 
آلپ سوئیس، در 
این نشست ساالنه 
سران سیاسى 
کشورهاى جهان،

 مدیران عامل 
شرکت ها و مشاهیر 
شرکت مى کرد

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان در نظر دارد 
نسبت به: 

1- رهن و اجاره واحدهاى باقیمانده مجتمع کارگاهى واقع در بلوار جانبازان به قیمت کارشناسى. 
(تجدید مزایده).

2- اجاره یکساله ساختمان واقع در پارك آزادگان متعلق به شــهردارى به قیمت پایه رهن 
50/000/000 ریال و اجاره ماهیانه مبلغ 7/000/000 ریال، جهت آموزشگاه رانندگى اقدام نماید. 

هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دو شــنبه مورخ 95/10/27 جهت دریافت اسناد 
و آگاهى از شــرایط مزایده به واحد امور مالى مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

95/10/28 پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى نمایند. 
شماره تماس شهردارى: شماره تماس شهردارى: 5224047152240471  

آگهى مزایده عمومى

حسین ناظم الرعایا- شهردار چمگردان

نوبت دومنوبت دوم

دهیارى روستاى حسن آباد تنگ بیدکان در نظر دارد عملیات زیرسازى، جدول کارى خیابان آزادى را از طریق مناقصه با  اعتبار بالغ بر 
2/600/000/000 ریال از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد با ارائه 
فیش واریزى به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105326250009 بانک ملى بنام دهیارى روستاى حسن آباد جهت خرید اسناد 
مناقصه از تاریخ 95/10/16 تا تاریخ 95/10/11 به دهیارى روستا مراجعه و تا پایان وقت ادارى 95/10/25 پیشنهادات خود را به دبیرخانه 

حراست فرماندارى مبارکه تحویل نمایید. هزینه درج آگهى (طى دو نوبت) در روزنامه برعهده برنده مناقصه میباشد. 
تلفن تماس: 03152510000 

علیرضا قاسمى-  دهیار حسن آباد

   آگهى مناقصهنوبت اولنوبت اول


