
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 9  دى  ماه 1395 / 29  دسامبر 2016 / 29  ربیع االول 1438
سال سیزدهم / شماره 2839  /12  صفحه  / 1000 تومان

ســازمان فرهنگى، ورزشــى و تفریحى شــهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز 
شماره 4219 / ش مورخ 94/12/25 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه 
واحد ادارى- تجارى در طبقه ششم نگارستان شهردارى را از طر یق مزایده واگذار نماید. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز دوشنبه مورخ 95/10/20 به 
امور قراردادهاى ســازمان مراجعه و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 95/10/21 نسبت به 
تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان 

نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه 
فرمایید. 

شهردارى دولت آباد  برخوار در نظر دارد عملیات مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومى به شرکت 
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

ضرب االجل تخلیه مدارس فرسودهسن در زندگى مشترك رنگ مى بازدرفت وآمدها مشکوك مى شود سال 2017 سر محیط زیست چه بالیى مى آید؟انتقاد شدید معاون ذوب آهن نسبت به خرید ریل از ترکیه استاناجتماعجهان نما بین المللاستان
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در صفحه حوادث بخوانید

در صفحه جهان نما  بخوانید

 اخاذى 5 میلیونى مشترى 
از زن آرایشگر

زنده به گورى در دى ماه

با تالش مأموران پلیس فتــا فارس، فردى 
که با به دســت آوردن عکس هاى شخصى 
و اطالعــات خصوصى زن آرایشــگر، قصد 
اخاذى 50 میلیون ریالى داشــت شناسایى و 

دستگیر شد.

همه چیز درباره داروهاى سرماخوردگى

افزایش نرخ دالر به نفع 
فرش دستباف شد

مرهم ژاپنى  بر 
زخم هاى تخت جمشید

دنیاى کودکان 
درگذشت
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صراحت روحانى درباره
 3 موضوع 
روز

 مدیر منطقه 14 در گفتگو با نصف جهان خبر داد

بار کشور روى دوش 
خوزستان، تهران واصفهان

     

ماه

دى 
صى 
صد 
ى و 

کانن 
شتت
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3 استان، 60 درصد و 28 استان، 40 درصد درآمدهاى استانى را تأمین مى کنند
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منطقه 14در مسیر توسعه قرار دارد

همه گمانه زنى ها براى همه گمانه زنى ها براى 
لیست هاى انتخاباتى لیست هاى انتخاباتى 
شوراى شهر اصفهانشوراى شهر اصفهان

نوبت اول

چاپ اول

آگهى مزایده

آگهى مزایده 
روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

علیرضا اطهرى فر- شهردار دولت آبادعلیرضا اطهرى فر- شهردار دولت آباد

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. 

چاپ اول
آگهى مزایده (نوبت  چهارم)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل  سازمان حمل و نقل برخوارمحمدعلى تبریزیان- مدیرعامل  سازمان حمل و نقل برخوار

زنده به گورى را فقط شــنیده بودیم تا روز 
سه شــنبه که تصاویر قبرســتان خوابى 
عده اى همه را بهت زده و روزشان را تیره 

و تار کرد. شرمسارى حقیرترین واژه است و 
بغض علیل ترین، وقتى مى شنوى، همین بیخ 

گوش ما، در شهرى که بچه پولدارهایش...
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سخنگوى شوراى نگهبان با تشریح پاسخ وزارت کشور 
به شوراى نگهبان درباره برگزارى انتخابات به صورت 
الکترونیک گفــت: از الکترونیکى شــدن انتخابات 96 

ناامید نیستیم.
عباسعلى کدخدایى در گفتگو با ایسنا، درباره پاسخ وزارت 
کشور به شــوراى نگهبان درباره انتخابات الکترونیک 
گفت: دوستان وزارت کشور پاسخ دادند که برخى مسائل 
ایمنى و فنى که کارشناسان شوراى نگهبان بر آن تأمل 
داشتند،  بررسى شده و در اختیار کارشناسان وزارت کشور 
قرار گرفته اســت. در تالش هستند که  موافقتنامه هاى 
دســتگاه هاى ذیربط را در خصوص اطمینان از مباحث 

امنیتى تهیه و براى ما ارسال کنند. این عضو حقوقدان 
شوراى نگهبان افزود: یک یا دو جلسه کارشناسى دیگر 
بین کارشناسان شــوراى نگهبان و وزارت کشور برگزار 
شد. منتظر هســتیم که  نتایج هرچه زودتر به ما اعالم 
شود تا تصمیم شوراى نگهبان را اعالم کنیم. سخنگوى 
شــوراى نگهبان همچنین متذکر شد: ما از الکترونیکى 
شــدن انتخابات 96 ناامید نیســتیم. به گزارش ایسنا، 
عباسعلى کدخدایى 20 آذر گفته بود: شوراى نگهبان در 
یک مرحله احراز صالحیت ها با مسائل امنیتى موافقت 
کرده و در بحث هاى دیگر هم اگر موارد امنیتى رعایت 

شود، شوراى نگهبان همچنان موافق است. 

رئیس بنیاد موســوم به تاریخ پژوهى و دانشنامه انقالب 
اسالمى ایران به آیت ا... هاشمى رفسنجانى حمله کرد. 

سیدحمید روحانى در مسجد فقیه سبزوارى گفت: ریشه 
اندیشه فکرى آقاى هاشــمى از جبهه ملى گرفته شده 
است. ایشان در دوره اى تا جایى پیش رفت که مى خواست 
زمینه حضور آمریکایى ها را به ایران فراهم کند و قضیه 
«مک فارلین» نمونه همین بود و مى خواست امام(ره) را 
در عمل انجام شده قرار دهد اما امام(ره) چنین شخصیتى 
نبودند و دســتور دادند کســى حق ندارد با وى مذاکره 
و مالقات کند و مک فارلین دســت از پــا درازتر از ایران 

خارج شد. 

به گزارش انتخاب،  روحانى افزود: بعد از رحلت امام(ره) 
که مقام معظم رهبرى رســالت والیت فقیه را بر دوش 
گرفت، هاشمى رفسنجانى همچنان به دنبال مطامع خود 
بود و مى خواست رهبرى را تحت تأثیر خود قرار دهد اما 
رهبرى با خدا معامله کرده و داراى خلوص است و با تمام 
وجود پاى اسالم و انقالب و خون شهدا ایستاده است و بر 
خالف خواست اسالم ناب و قرآن کارى انجام نمى دهند.  
روحانى گفت: هاشمى رفسنجانى درصدد بود به نحوى 
رهبرى را تحت فشار قرار دهد و نامه ایشان به رهبرى (در 
سال1388) مصداق این مسئله است؛ در حالى که مقام 

معظم رهبرى ایستاد و آن توطئه نیز خنثى شد. 

از الکترونیکى شدن 
انتخابات 96 ناامید نیستیم

حمله تند حمید روحانى به 
هاشمى رفسنجانى 

خطرناك ترین هفت تیر جهان 
در دست محافظان پوتین

   جام جم آنالین | اسـلحه سـیردیوکف که 
انقالبى در طراحى تفنگ هاى روسـى ایجـاد کرد، به 
نام طراح خود، «پیتور سیردیوکف» نامیده شده است. 
خبرگزارى اسپوتنیک عربى با اشاره به اینکه محافظان 
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه از این هفت تیر 
اسـتفاده مى کنند، نوشـت: این تفنگ سـالحى بسیار 
خطرنـاك اسـت که همـراه داشـتن آن در سـفرهاى 
خارجى پوتین ممنوع است چون این نگرانى وجود دارد 

که سازمان هاى اطالعاتى غرب آن را سرقت کنند.
علـت عالقـه منـدى نیروهـاى ویـژه و همچنیـن 
سازمان هاى اطالعاتى ارتش به این سالح، حجم کم و 
قدرت باالى آتش آن است. سیردیوکف حجم کوچک 
و قدرت آتشـبارى زیـاد را در این هفت تیـر با یکدیگر 
درآمیخت که باعث شـده از هفت تیـر کلت آمریکایى 

توانمندتر باشد.

 تصویر 12 اخطار 
پدافند هوایى ارتش 

   فارس | در جریـان برگـزارى رزمایـش 
مشـترك پدافند هوایى کـه در جنوب کشـور در حال 
برگزارى اسـت، تاکنـون بیـش از 12 مـورد اخطار به 
هواپیماهاى نیروهاى فرامنطقه اى در خصوص عدم 
نزدیک شدن به محدوده هوایى آسمان منطقه عمومى 

رزمایش داده شده است.
این رزمایش از سه روز قبل در وسعتى معادل 496 هزار 
کیلومترمربع در گستره اهواز، شیراز تا کرمان، بوشهر، 
هرمزگان، جزایر سه گانه و در تمام مرزهاى هوایى این 

مناطق در حال برگزارى است.

الریجانى جاى حدادعادل را 
خالى کرد

   خبر آنالین | ادیانـی راد نماینـده مـردم 
سـوادکوه در مجلـس دهـم زمانـی کـه بـه کلمـه 
واکسیناسـیون در متن الیحه ایراد گرفـت و خواهان 
انتخاب واژه فارسـی شـد، با این نظـر رئیس مجلس 
رو به رو شـد: کلمه فارسـی به کار ببریم چه بنویسـم، 
بنویسیم آمپول؟ (خنده) حاال باید کلمه فارسی اش را 
پیدا کنیم. قبًال آقاي حداد اینجا بود و در این کلمات به 

ما کمک می کرد. 

طرح استیضاح وزیر کشور 
کلید خورد

   ایسنا | یک عضو هیئت رئیسـه کمیسیون 
قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى گفت: طرح 
استیضاح وزیر کشور با بیش از 40 امضا آماده تحویل 

به هیئت رئیسه مجلس است.
جلیل رحیمى جهان آبادى اظهار داشت: طرح استیضاح 
آقاى رحمانى فضلى که از سـوى جمعى از نمایندگان 
خراسـان رضوى و سـایر نمایندگان پیگیرى مى شود 
درخصـوص مشـکالت سـهامداران پدیده شـاندیز و 
برخى مشکالت که در تعامل استانداران و فرمانداران 
با قوه مقننه است و با بیش از 40 امضا آماده تحویل به 

هیئت رئیسه مجلس است.

دولت یازدهم ُعرضه داشت 
جلوى فساد را گرفت

   شرق | اکبر ترکان، درباره اظهارات حسن 
نوروزى سخنگوى کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس، 
مبنى بـر واگـذارى زمین هـاى کیش با قیمـت کمتر 
از نرخ هـاى روز گفـت: ایـن موضـوع و این فسـاد در 
دولـت قبـل و در زمانى رخ داده اسـت کـه همین فرد 
به عنوان ناظر در آن منطقه حضور داشت. من  مى گویم 
چشم شما روشـن باشـد آقاى نوروزى که در آن زمان 
ناظـر بودیـد و در بغل گوش شـما ایـن فسـاد رخ داد.

 او ادامه داد: در دوره اى که همین آقا در آن منطقه ناظر 
بودند، چنین فسـادهایى اتفاق افتاد و این از کم کارى 
خودشـان بود. ایشـان در آن زمان باید جلوى فساد را 
مى گرفـت، همانطور که دولت یازدهم عرضه داشـت 

و جلوى فساد را گرفت. 

توئیتر

عکس هایى که ایران را در بهت فرو برد

حجت االســالم و المســلمین حســن روحانى دیروز 
چهارشنبه در نشست تخصصى جامعه نظارت و بازرسى 
دولت که در محل سالن اجالس ســران تهران برگزار 
شد این سئوال را مطرح کرد که چرا با این همه دستگاه 
نظارتى در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و 
مى بینیم. چگونه مى شود که یک تخلف عظیم و بزرگ 
حدود سه میلیارد دالرى در کشــور ایران در دولت قبل 
اتفاق بیافتــد؟ اینها همه بوده اند، کــدام یکى نظارتش 
دقیق نبوده اســت؟ یا قوانین و مقررات نظارتى اشکال 
دارد یا افرادى که مســئولیت نظــارت را به عهده دارند 

داراى اشکال هستند.
به گزارش ایرنا، وى ادامــه داد: مگر یک نفر به تنهایى 
مى تواند ســه میلیارد را به جیب بزنــد؟ به کجا وصل 
بوده و شرکاى آن چه کســانى بوده اند؟ در چه رده اى

 بوده اند؟ چگونه نفت در اختیار وى قرار گرفته؟ چگونه 
صدها میلیــون دالر غیر از نفت، پــول در اختیار او قرار 
گرفته است؟ دستگاه قضا رســیدگى کرده و به حکمى 
رسیده است و من در باره آن حرفى ندارم. اما سئوال مردم 

همچنان باقى است. 

پول ها چه شد؟
رئیس جمهورى تصریح کرد: حال فردى اعدام شود، پولى 
که در اختیار آن آقا بود چه شد؟ چه کسانى مقصر بودند 
و نقش داشتند؟ من از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم به 

جاى اینکه این فرد مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار 
گیرد، در اختیــار وزارت اطالعات قرار گیرد تا اطالعات 
این موضوع کامًال شفاف شود بعد در اختیار دستگاه قضا 

قرار گیرد.
روحانى عنوان کرد: به هر دلیلى این نظر عملى نشــد. 
خب انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا 
براى مردم روشن شود. مردم ســئواالتى دارند. سئوال 
مردم باید پاسخ داده شــود. وى تأکید کرد: من همینجا 
به عنوان نماینده ملت ایران و به عنوان مسئول اجراى 
قانون اساسى عرض مى کنم در پرونده هاى مهمى که 
میلیاردها اموال عمومى مردم حیف و میل شده است باید 
به سئواالت مردم پاســخ داده شود. اگر پاسخ داده نشود 
موضوعى مهمتر از ســه و ده ها میلیارد دالر از دســت 

داده ایم و آن مسئله اعتماد عمومى مردم است.

حاشیه امن را از کجا آورده اند؟
وى تصریح کرد: چرا عده اى در کشــور حاشیه امنیتى 
دارند، این حاشیه امنیتى را از کجا آورده اند و چرا برخى 
خبرگزارى ها ، سایت ها و روزنامه ها حاشیه امنیتى دارند 
و هرچه بنویسند و بگویند، فحاشى کنند و تهمت بزنند 
گاهى تشویق مى شوند و اگر مربوط به دستگاه اجرایى و 

دولت باشد تشویق مى شوند؟
رئیس دولت یازدهم افزود: درباره دســتگاه هاى دیگر 
جرأت نمى کنند بنویســند ولى زمانى که در خصوص 

دستگاه اجرایى و دولت مى نویسند، مورد تشویق قرار مى 
گیرند، البته به این خاطر نمى گویم که از دولت حمایت 
کنند،  مهمتر این است که از وقوع گناه خوشحال نشویم.

روحانى افزود: گاهى برخى افراد افراطى داخل جناحى 
مى گویند دروغ بد است اگر علیه جناح ما باشد ولى اگر 

علیه جناح دیگرى باشد خوب است.

قبر خوابى قابل تحمل نیست
روحانى بــه نامه یکــى از هنرمنــدان در خصوص قبر
خواب ها اشاره کرد و گفت: شنیده بودیم که برخى به دلیل 
فقر و اعتیاد کارتن خواب هستند و یا زیر پل ها مى خوابند، 
حتى در کشــورهاى اروپایى نیز در ایســتگاه مترو و زیر 
پل ها افــراد فقیر مى خوابند اما قبر خواب کمتر شــنیده 
بودیم که فقیرى شب به دلیل فقر و بینوایى وبراى اینکه 
از ســرما نجات یابد در قبر بخوابد . وى افزود: چه کسى 
مى تواند در جامعــه بزرگى مثل ایران بــا این عظمت، 
فرهنگ و دین و عشق به خاندان رسالت، بى تفاوت باشد؟ 
رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید براینکه فرد براى اینکه 
شب را به صبح برساند در قبر بخوابد براى دولت و مردم 
قابل تحمل نیست، گفت: اما این مشکالت را چطور باید 
حل کنیم ؟ برادران وخواهران همه باید یکپارچه شویم 
و از مسائل جناحى و اختالفات دست برداریم، مشکالت 
اساســى کشــور را مد نظر قرار داده وبا هم براى حل 

مشکالت قدم برداریم .

اظهارات صریح رئیس جمهور درباره 3 موضوع روز 

صراحت روحانى درباره 3 موضوع روز
روایت آیت ا...جنتى از اهداف فتنه 88 

همه حزب اللهى ها اعدام یا زندانى مى شدند
آیت ا... احمد جنتى در گفتگو با خبرگزارى صدا وسیما به طرح 
احتماالتى پرداخت که اگر فتنه 88 به اهداف خود مى رسید، به 
مرحله عمل مى رسید. بخش هایى از سخنان رئیس مجلس 

خبرگان در این باره را به نقل از انتخاب بخوانید.

■همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند و آگاهان سیاسى 
مى دانند فتنه مسئله اى بود که از حدود ده سال قبل از سال 88 
آن را بررسى کرده بودند و اساسش این بود که فتنه گران به 
فکر براندازى جمهورى اسالمى بودند حرکتى که در سال 78 
به وجود آمد و خنثى شد و دوباره ده سال آن را بررسى کردند 

تا در سال 88 با همان هدف پیگیرى کنند.

■ اگر این فتنه و نقشــه هاى آمریکا، رژیم صهیونسیتى و 
ایادى داخلى شان به ثمر رســیده بود نظام اسالمى برچیده 
مى شد و همه عناصرى که در این نظام نقش داشتند و مؤثر 
بودند سرکوب مى شدند، امام(ره) به فراموشى سپرده مى شد 
و مى گفتند تاریخ ایشان به اتمام رسیده است و مسلماً براى 

رهبر معظم انقالب نیز نقشه هاى شومى داشتند.

■با تحقق اهداف فتنه، همه عناصر حزب اللهى و انقالبى را 
که در همه عرصه ها حضور دارند و از اسالم،  انقالب و والیت 
فقیه دفاع مى کنند یکجا نابود مــى کردند به نحوى که یا 
اعدام و یا زندانى مى شدند؛ علما را به کلى منزوى مى کردند 
و فرهنگ دینى را که اکنون بر کشور، قوا و مردم حاکم است 

کنار مى گذاشتند و فرهنگ غربى را جایگزینش مى کردند.

«البى» کردن با مــردان و زنان    خبرآنالین |
پارلمانى همزاد و همراه شده اســت. امرى که شاید 
بتوان براى آن، طیفى از کم تا زیاد قائل شد، آنچنان که 
یک نماینده در وادى البى کردن تبدیل به محمدرضا 
باهنر، مرد اول البى هاى مجلس شود یا سطح آن به 
مباحث خرد و منطقه اى کاهش یابد. البى هایى که گاه 
پنهان هســتند و گاه در همین مراودات روزمره درون 

صحن عیان هستند و آشکار.
اما داستان البى هاى پارلمان نشــینان فقط محدود 
به خود آنها نمى شود، هســتند البیگرى هاى برون 
پارلمانى کــه گهگاه پایشــان به بهارســتان هم باز 
مى شــود، روزهایى مثــل همین روزهاى بررســى 
برنامــه ششــم در صحــن و برنامــه بودجــه در 
کمیســیون ها که باعث شــده عبور و مــرور برخى 
چهره ها آنقــدر در البى پارلمان زیاد شــود که حتى 
خبرنگاران هــم آنها را پابه پــاى نمایندگان در البى 

مشاهده کنند.
این روزها افراد پرقدرتى از آنها در پارلمان مشــغول 
رایزنــى و البى هســتند. کســانى که حضورشــان 
نــى برخــى نماینــدگان را علنــى کــرده  نگرا
است. درست است که برنامه توسعه قانون دائم نیست 
اما اولویت هاى کشور را براى پنج سال آینده مشخص 
مى کند و بودجه هاى ســاالنه برمبنــاى اولویت هاى 
آن بســته مى شــود. بنابرایــن دعواهــاى قــدرت 
درباره آن دور از انتظار نیســت. در این بین هســتند

 نمایندگانى که ســهم خود را برمى دارند و دســتکم 
کارى مى کنند که رأى آورى شان در دوره بعد به خطر

 نیافتد، البته اگر رانت هایى که گاهــى ردپاى آنها تا 
مرکز قدرتى به اســم مجلس هم مى رســد را جدى 

ندانیم. 

اتفاقات نگران کننده در کمیسیون تلفیق
ششمین الیحه برنامه توسعه پیش از ورود به صحن 
هم پرحاشیه بود چه آنکه الیحه دولت 34 ماده داشت 
اما گزارشى که از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه 
به صحن علنى آمد 144ماده شــده بود. این تغییرات 
گسترده و اتفاقات پشــت پرده آنقدر نگران کننده بود 
که صبح روز اول بررسى کلیات، نوبخت به فراکسیون 
امید رفت و از نمایندگان خواست به کلیات رأى ندهند 

تا اصالحاتى در کمیســیون تلفیق صورت بگیرد. اما 
بنابر تفسیر الریجانى از آیین نامه داخلى مجلس، اگر 
کلیات این الیحه رد مى شد، به کمیسیون برنمى گشت 
بلکه دولــت بایــد از ابتــدا الیحه دیگــرى تقدیم 
مجلس مى کرد و کمیســیون تلفیق جدیدى شــکل 

مى گرفت. 
رونــدى کــه شــاید نزدیــک بــه یکســال طول 
مى کشــید. از همین رو رئیس مجلــس از نمایندگان 
خواســت تا اصالحات خــود را در بررســى جزئیات 
اعمــال کننــد. در آن روز در حدى فشــارها به کار 
کمیســیون تلفیق زیاد شــد کــه وقتــى حمیدرضا 
حاجــى بابایــى  رئیــس کمیســیون تلفیــق براى 

دفــاع از گزارش به پشــت تریبون رفــت، صدایش 
مى لرزید.

اما در این کمیســیون چــه اتفاقاتى افتــاده بود که 
فراکسیون امید مى خواست به آن رأى ندهد. سخنگوى 
فراکســیون نگرانى را اینگونه به ایلنــا توضیح داده 
است: متأسفانه احتمال این وجود دارد که دستگاه ها و 
ارگان هایى که منبع قدرت هستند، بودجه مدنظرشان 
را از دولت بگیرند اما بخش هاى نیازمند مورد بى مهرى 

قرار گیرند.
بهرام پارسایى با ابراز نگرانى از اعمال نفوذ دستگاه ها 
و ارگان هاى صاحب قدرت در دریافت بودجه و ناتوانى 
بخش هاى خدماتى در این راستا، اعالم کرد: درحالى 

که انتظار داریم مشــکالت فرهنگیــان، کارمندان، 
بازنشستگان و افراد تحت پوشش بهزیستى در برنامه 
ششم توسعه حل شــود، این بخش ها با کمبود بودجه 
مواجه شده و قادر به عملیاتى کردن انتظارات جوامع 
هدفشان نیستند اما ارگان هاى قدرتمند مشکل خود 
را حل مى کنند و به این دلیل اعمــال چنین تغییراتى 
که در پى البى هاى پشــت پرده صــورت مى گیرد، 
صرفًا به نفع ارگان هاى قدرتمند است. به عنوان نمونه 
در همین برنامه ششم توسعه که هم اکنون در صحن 
مجلس درحال تصویب است، در یک جلسه کمیسیون 
تلفیق، حدود 15 ماده به بودجه قوه قضائیه اضافه شده

 است.

پیش از پارسایى،  یکى از اعضاى کمیسیون تلفیق نیز 
درباره اتفاقاتى که در جریان بود،  ابراز نگرانى کرده بود. 
محمد حســینى  نماینده تفرش به مهر از البیگرى ها 
گفته بود: «دستگاه هاى اجرایى با مراجعه به نمایندگان 
مجلس، موادى را براى گنجاندن در الیحه برنامه به 
آنها ارائه مى دهند تا در کمیســیون به تصویب برسد 
و این امر سبب شــده البى هاى دستگاه هاى اجرایى 
بــراى گنجاندن مــوادى در الیحه برنامــه افزایش 

یابد.»

بروز نگرانى، همگانى نیست
در این بین سهیال جلودارزاده با تأکید بر اینکه نمى تواند 
از البى هاى قدرت نام ببرد، به خبرآنالین توضیحاتى 
مى دهد. نماینده مردم تهران مى گوید: بیشتر کسانى 
که با جناح هاى داخلى ارتباط دارند، ســعى مى کنند 
اوًال حداقل هــاى قبل خــود را حفظ کننــد و ثانیًا تا 
مى توانند افزایش دهند. در مجلس معمول اســت که 
مى آیند و با نمایندگان همفکــر در جهت حفظ منابع 
بودجه اى و توسعه فعالیت هاى خود مذاکره مى کنند. 
ولى کمیسیون تلفیق و سازمان مدیریت باید به عنوان 
دو رکن قوى بایســتند و تعادل را در برنامه توســعه 

حفظ کنند.
جلــودارزاده البتــه اساســًا اینگونــه مذاکــرات را 
بد نمى داند. او مى گوید: اگر حرف کسانى که اعتراض 
دارند و مى خواهند بودجه بیشترى بگیرند را نشنویم، 
ممکن اســت حقایقى مغفــول بماند امــا اگر همه 
را بشــنوى و رفیــق شــوى و تصویــب کنــى که 
برنامه نمى شــود. برنامــه باید چارچــوب خودش را 
حفظ کند و آنجاهایى که پیش تر از آنها غافل شده اند، 

ترمیم شود.

تغییر مصوبات در یک اتاق دربسته
در حالى که به گفته پارســایى، البى هــا آنقدر قوى 
بوده که هر چند نماینده یک الحاقیه در کمیســیون 
تلفیــق تصویب مى کردند، ســخنگوى کمیســیون 
از البــى در جــاى دیگرى نگــران اســت. محمد 
خدابخشــى در جلســه چند روز پیش مجلس بابت 
آنچــه «تغییــر مصوبات کمیســیون در یــک اتاق 
دربســته» مى خواند به هیئ ت رئیســه مجلس تذکر 

داد. 

البى نهادهاى قدرت در مجلس در روزهاى بررسى برنامه ششم

رفت وآمدها مشکوك مى شود

  جام جم آنالین | زنده به گورى را فقط شنیده بودیم تا روز سه شنبه که تصاویر قبرستان 
خوابى عده اى همه را بهت زده و روزشان را تیره و تار کرد. شرمسارى حقیرترین واژه است و بغض 
علیل ترین، وقتى مى شنوى، همین بیخ گوش ما، در شهرى که بچه پولدارهایش وقیحانه مازراتى و 
پورشه سوارى شان را به رخ مى کشند در خیابان هاى باالى شهر رانندگى مى کنند و مانور دارندگى 
مى دهند، وقتى مى بینى در همین 40 کیلومترى پایتخت که در پنت هاوس برج هاى سر به فلک 
کشیده اش عده اى در استخر و جکوزى شخصى نمایش ثروت مى دهند و قه قه مستانه شان بلند 

است، عده اى هم شب را در گور صبح کرده اند، شب هاى سرد زمستانى را.

جایى که دعوا بر سر قانونى بودن یا نبودن حقوق 80 تا 150 میلیونى و سقف 20 میلیونى براى حقوق 
است، پایتختى که ریلکسیشــن در وان شیر دیگر در آن دمده شده و ماســاژ با خاویار آخرین ورژن

 روش هاى خرج کردن پول هاى باد آورده شده است.
تهرانى که هیچ بمــب و ترورى در ترکیه، مانع عیاشــى برخى ســاکنانش در آنتالیا و اســتانبول 
نمى شود. شــهرى که صفرهاى اختالس و وام هاى میلیاردى اش در هیچ ماشین حساب معمولى 

جا نمى شود و محاسبه ورودى و خروجى برخى حساب ها هر حسابدارى را خسته و کالفه مى کند.
در همین شهر پر زرق و برق؛ عده اى هم تنها سرپناهشان قبرستان بود؛ خوابگاه آخرت ما تنها پناهگاه 

دنیایشان. فشــار قبر مگر براى مرده ها نیست؟ این قبرها بدون ســنگ هم فشار مى آورند، هم بر 
ساکنانش هم بر وجدان ها، ما فقط شنیده ایم، «ان شاءا... که این عکس ها فتوشاپ است» و یا بخشى 

از یک فیلم؛ با همان دلخوشى آخر فیلم ها که «غصه نخور،کارگردان نوشته».
راستى از چالش آب یخ چه خبر؟ هنوز چالش مانکن بازارش داغ است؟ چالش خوابیدن در قبر؟ مگر 
داریم؟! چالش فقط چالش عکس موجودى حساب... چالش فقط چالش عکس سیاه و سفید؛ سفید 
مثل برف دى... سیاه مثل عمق گورهاى قبرستان نصیر آباد... دیوار مهربانى هم که یادش بخیر... 

دیگر فراموش شد...مثل خود مهربانى .

زنده به گورى در دى ماه
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رئیس پلیس آگاهى ناجا گفت: متأسفانه چون کشورهاى 
همسایه ما کشورهایى هســتند که در آنها نا امنى وجود 
دارد سالح به دست مردم مى رسد و به این ترتیب واردات 

سالح قابل از بین بردن نیست.
به گزارش فارس، سردار مقیمى در جمع خبرنگاران در 
خصوص ایجاد امنیت اظهار داشت: طى 24 ساعت،60 

تا 70 درصد خودروهاى مسروقه شناسایى مى شوند.
وى در ادامه مطرح کرد: آنچه قابل توجه اســت کشف 
98درصدى خودروهاى سرقتى است که در بحث کشف 
خودروهاى ســرقتى و قتل، رکورد مناسبى کسب کرده 
ایم که 80درصد میزان قتل هاى کشف شده مربوط به

 قتل هاى امسال است.
رئیس پلیس آگاهى ناجا در خصــوص میزان جرائم در 
شهرهاى مختلف گفت: درحال حاضر استان هاى تهران، 
خراســان رضوى، اصفهان و زاهدان به دلیل باالبودن 

میزان جرائم بیشتر مورد توجه پلیس قرار دارند.
سردار مقیمى در پاسخ به اینکه میزان سالح هاى گرم در 
دست مردم چقدر است افزود: متأسفانه چون کشورهاى 
حاشیه اى ما کشورهاى ناامنى هستند و سالح به دست 
مردم مى رسد واردات ســالح قابل از بین بردن نیست 
اما آنچه در این زمینه مهم اســت فرهنگســازى مردم 

است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى با اشــاره به اینکه استفاده از 
جاذبه هاى فرهنگى و گردشــگرى استان ها براى تولید 
ثروت ملى در دستور کار قرار گیرد، بر ایجاد فروشگاه هاى 

زنجیره اى صنایع دستى تأکید کرد.
زهرا احمــدى پور اظهار داشــت: اســتفاده از ظرفیت 
دســتگاه هاى دیگر براى ایجاد تحرك و پویایى بیشتر 
برنامه هاى اقتصاد مقاومتى باید در دستور کار قرار گیرد.

وى افزود: در هــزاره ســوم، کاالى فرهنگى و کاالى 
گردشــگرى ثروت تولید مى کند، ما در تمامى استان ها 
داراى جاذبه هاى فرهنگى، تاریخى، طبیعى و گردشگرى 

هستیم که باید بیش از پیش در اســتفاده از آنها و تولید 
ثروت از این منابع تالش کنیم.

رئیس ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى با تأکید بر ایجاد فروشــگاه هاى زنجیره 
اى صنایع دستى در اســتان ها، افزود: رشد بوم گردى 
و همچنین مرمت آثار تاریخى در تمامى اســتان ها از 
جمله اولویت هایى است که باید با عزم جدى در دستور 

کار قرار گیرد.
احمدى پور افزود: باید با برنامه هاى متنوع و برنامه ریزى 
جدى در تمامى حوزه ها، نوروز 96 را به نوروزى متفاوت 

تبدیل کنیم.

فروشگاه هاى زنجیره اى 
صنایع دستى ایجاد شود

اصفهان در میان استان هاى با 
باالترین آمار وقوع جرم

دنیاى کودکان درگذشت
کاله قرمزى عزادار شــد، «دنیا فنى زاده» عروسک 
گردان کاله قرمزى دیروز صبح در بیمارســتانى در 
تهران درگذشــت. این در حالى است که پس از خبر 
درگذشت او برخى از خبرگزارى ها به نقل از مادر دنیا 
فنى زاده این خبر را تکذیب کردند اما آبتین سهامى 
همسر این هنرمند ضمن تایید این خبر اعالم کرد، 

همسرش از دنیا رفته است.
دنیا فنى زاده، متولــد 1346 فرزنــد پرویز فنى زاده 
(بازیگر) بود.  فنى زاده مهر ماه درباره  ســرطان اش 
توضیح داده بود: من اکنون 10 سال است که درگیر 
این بیمارى هســتم و حدود 2 تا 3 ســال است که 
وضعیتم سخت تر شده و دســت راستم لمس شده و 
درگیر شیمى درمانى هســتم.او درباره  اینکه چقدر 
عروسک گردانى روى بیمارى وى تأثیر داشته است، 
مطرح کرده بود:  هیچ ارتبــاط علمى هم بین این دو 

وجود ندارد.

کارآگاهان بازگشتند
رئیس پلیس آگاهى ناجا با اشــاره به مشغول به کار 
شدن کارآگاهان و افسران بازنشسته در ادارات پلیس 
آگاهى گفت: قصدمان بر این اســت که از تجربیات 
افسران قدیمى براى هدایت افسران جوان استفاده 

کنیم.
سردار محمدرضا مقیمى گفت: در ده سال گذشته جدا 
از سال 88 که افزایش سرقت داشتیم، در سال 92 و 
93 شیب کاهشى داشتیم و امیدواریم با افزایش توان 
و تجهیزات از افرایش میزان جرائم چه جرائم خورد و 

چه جرائم کالن جلوگیرى شود.

بازگشت پرشکوه سرباز
مردم مریوان از سرباز فداکار شهر خود استقبال کردند. 
سید محمد باختر  سرباز مریوانى مشغول به خدمت در 
پادگان عجب شیر بود که در حین تالش براى نجات 
جان سگ گرفتار شده در سیم خاردار به علت انفجار 
مین در پادگان یک پاى خود را از دست داد و پس از 
جراحى هاى انجام شده پاى وى از زانو به پایین قطع 
شد. روز دوشــنبه 6 دى ماه هنگام بازگشت به خانه، 
 سرباز فداکار مورد اســتقبال ده ها نفر از همشهریان 

مریوانى اش قرار گرفت.

استرالیا بهانه مرد الکلى 
ایرانى را نپذیرفت

دیلى میــل در گزارشــى به درخواســت و پذیرش 
پناهندگى یک ایرانى معتاد به الکل با بهانه احتمال 
اعدام در صورت بازگشت به ایران به دلیل نوشیدن 
الکل پرداخت. در این گزارش گفته شــده محکمه 
اســترالیا بهانه این مرد براى تمرد از قوانین داخلى 

ایران را نپذیرفته است.
به گزارش ایلنا، در این گزارش گفته شد: این مرد در 
دادگاه مدعى شــده که دوبار در ایران در سال هاى 
2009 و 2012 به دلیل نوشیدن الکل بازداشت شده و 
مدعى شده مردم در ایران به دلیل شکستن قوانین و 
مجرم شناخته شدن به دلیل نوشیدن الکل بعد از سه 

مرتبه اعدام مى شوند.

گورخواب ها
 به گرمخانه رفتند

در حال حاضر با پیگیرى و حضور فرماندار شهریار، 
قبرستان نصیرآباد توســط نیروى انتظامى از وجود 
کارتن خواب ها و معتادان پاك ســازى شــد و این 
افراد با انتقال به گرمخانه هایى که تدارك دیده شده 

ساماندهى شدند.
محمد محمودى عضو کمیســیون شــوراها و امور 
داخلى کشور در مجلس به جام جم آنالین گفت: کل 
منطقه باغستان و نصیرآباد توسط نیروى انتظامى از 
وجود کارتن خواب ها و معتادان پاکسازى شد که در 

مجموع این افراد کمتر از 30 نفر بودند.
وى در جواب این پرســش که آیا باز هــم اینگونه
 مکان ها در شــهریار براى تجمع بــى خانمان ها و 
معتادان وجود دارد با ابراز تأسف گفت: مناطق حاشیه 

تهران همواره درگیر این گرفتارى هاست.

چرك نویس

در سال ها و دهه هاى اخیر یک اتفاق در پیوند زناشویى 
رخ داد و آن اختالف سنى زوج ها بوده است. بسیارى از 
کارشناســان، وقوع این پدیده را در جامعه نگران کننده 
ندانستند و از خانواده ها مى خواهند اختالف سنى را به 

عنوان معیار ازدواج فرزندان خود در نظر نگیرند.

متوسط فاصله سنى بین زن و شوهر 4 سال 
است

رسول صادقى عضو هیئت علمى دانشکده علوم اجتماعى 
دانشــگاه تهران و معاون پژوهشــى مؤسسه مطالعات 
جمعیتى کشور درباره فاصله سنى بین زن و شوهر گفت: 
در گذشته مردان ده سال بزرگ تر از زنان بودند ولى این 
الگو در اثر تغییرات ساختارى و فرهنگى و ورود زنان به 
حوزه عمومى از جمله آموزش و بازار کار، تغییر یافت و به 

طور متوسط به چهار سال رسیده است. 
معاون پژوهشى مؤسسه مطالعات جمعیتى کشور افزود: 
در حال حاضر، دختران متولد شــده دهه انفجار موالید 
یعنى 1365-1355 به ســن ازدواج رسیده اند و با توجه 
به تحوالت جمعیتى ایران، مرگ و میر بیشتر مردان (به 
دلیل جنگ، تصادفات و...) و شرایط بحران بیکارى، فشار 

و مضیقه ازدواج را در حادترین شکل تجربه مى کنند. 
صادقى اظهار داشت: سهم زنان در آموزش عالى به بیش 
از 60 درصد افزایش یافته و در سال هاى اخیر نابرابرى 
جنسى در این حوزه به نفع زنان است؛ بدین ترتیب براى 
دختران تحصیلکرده همسر مناسب تحصیلکرده کمتر 
است و در نتیجه عده اى با مردان با تحصیالت پایین تر و 

با سن کوچک تر ازدواج مى کنند. 
وى ادامه داد: در گذشــته، مردان و زنــان مجرد از نظر 
اجتماعى تحت فشــار بودند تا زودتر ازدواج کنند و پیدا 
کردن همســر مناســب براى فرزنداِن در سن ازدواج و 
ترتیب دادن یک ازدواج شایســته بــراى آنان وظیفه 
خانواده به شمار مى رفت. به همین خاطر، فرصت کافى 
براى انتخاب آزادانه و مستقل همسر آینده وجود نداشت.

این جمعیت شناس گفت: مادربزرگ ها عموماً چنین ابراز 
مى کنند که تا قبل از عروسى، به درستى نمى دانستند که 

ازدواج یعنى چه و تنها چیزى که انتظار داشتند، پوشیدن 
لباس نو و گردن بند و برگزارى مراسم بود ولى نسل هاى 
جدید کامًال متفاوت از نسل هاى پیش  هستند، به طورى 
که فرآینــدى از فردگرایى، به تدریــج در میان جوانان 
و مخصوصًا زنان، آغاز شــده و واژه «آزادى» در بحث 
ازدواج راه پیدا کرده اســت که به معناى تلویحى تمایل 
روزافزون به استقالل بیشــتر در زمینه انتخاب همسر و 

همسرگزینى است.
صادقى تأکید کرد: در الگوى ازدواج همســان همسرى 

سنى، نباید از اثرات عشق و عالقه دو نفر به یکدیگر، که 
در هر ازدواجى به تناسب وجود دارد، غافل ماند. 

معاون پژوهشى مؤسســه مطالعات جمعیتى کشور در 
خصوص مســئله بودن یا نبودن الگــوى ازدواجى زن 
بزرگ تر گفــت: در این الگوى ازدواجــى، اگر فاصله و 
شکاف سنى بیشتر از پنج سال باشــد؛ یعنى زن هنگام 
ازدواج پنج سال یا بیشــتر بزرگ تر از شوهر باشد، مى 
تواند آسیب زا شود. صادقى افزود: البته شواهدى علمى و 
آمارى در خصوص اثرگذارى فاصله و شکاف سنى ضعیف 

است و این عامل، اثرات ناچیزى در ناپایدارى خانواده و 
طالق است. 

اصل قضیه، ماهیت وجودى ازدواج است
مجید صفارى نیا روانشناس اجتماعى و مدرس دانشگاه 
هم تصریح کرد: اصل ازدواج است و موضوع بزرگ تر و 
کوچک تر بودن با تفاوت هاى تا پنج سال خیلى تأثیرگذار 
نیست و به نظر نمى رسد که از نظر روانشناختى، اختالف 

سنى مشکل ساز باشد.
صفــارى نیا تأکید کرد: اختالف ســنى پدیــده نگران

 کننده اى نیســت و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این 
است که افراد قصد ازدواج ندارند و ازدواج ها با تأخیر اتفاق

 مى افتد لذا باید در جهت ترویج ازدواج بهنگام اقدامات و 
سازوکارهاى الزم فراهم شود. صفارى نیا اظهار داشت: 
موضوعى که از نظر روانشناختى مهم است، بلوغ عاطفى 
زوجین هنگام انتخاب و تصمیم گیرى براى ازدواج است.
وى اضافه کرد: ممکن است جوان 20 ساله اى که هنوز 
به بلوغ عاطفى نرسیده، با خانم 34 ساله اى ازدواج کند که 
احتماًال او نیز به بلوغ الزم نرسیده؛ چراکه فرد نابالغى را 

براى زندگى انتخاب کرده است.
صفارى نیا افزود: این نوع انتخاب، ماهیتاً بیمارگونه است؛ 
بدین معنا که این دو نفر در هر شرایطى هر نوع انتخابى 
که انجام دهند، به دلیل فقــدان بلوغ عاطفى و پختگى 

الزم، بازهم به درد سر مى افتند. 

یک معلم با آموزش عروسک سازى در زنگ هنر، کارى 
کرده که دانش آموزانش، خانواده  عروسکى بسازند، براى 
آنها شناسنامه درست کنند و حتى باربى هاى شان را کنار 

بگذارند.
معصومه کشــاورز، معلم دوره ابتدایى یک مدرســه در 
بندرانزلى اســت که دانش آموزانش را تشویق کرده تا 
عروسک هایى با مواد بازیافتى در زنگ هنر بسازند. این 
معلم جوان در گفتگو با ایسنا درباره کارى که انجام داده 
اســت، توضیح داد: دانش آموزان، عروسک ها را با مواد 
بازیافتى ماننــد گونى و دِر بطرى همــراه مواد دیگرى 
مانند طناب کنفى که تهیه کردند، ساختند. من ساخت 
کاردســتى را با مواد اولیه متفاوتى از جمله کاغذ رنگى، 
کاموا و پارچه با دانش آموزان تجربه کردم اما آنها تا امروز 
بیشترین عالقه را نسبت به عروسک سازى نشان داده اند.
این معلم ادامــه  داد: این کار آنقدر بــراى دانش آموزان 
جذابیت داشــت که تمام لوازم جانبى عروســک هاى 
باربى را در اختیار عروسک هاى دست ساز خودشان قرار 
مى دادند، مثًال لباس هاى باربى را تن عروســک هاى 
خودشــان مى کردند. آموزش و پرورش تالش زیادى 
مى کند تا دانش آموزان را به ســمتى هدایت کند که از 

عروسک هاى خارجى، به ویژه باربى استفاده نکنند. در 
حالى که با این کار بدون آنکه اجبارى در کار باشد، خود 
دانش آموزان به این نتیجه رسیدند. اینکه بچه ها بخواهند 
از عروسک هاى باربى خود که آنقدر به آن عالقه دارند، 

بگذرند عجیب است.
کشاورز که فارغ التحصیل رشته الکترونیک است، اضافه 
کرد: بچه ها خودشان عروســک ها را به هر شکلى که 
مى خواستند، درســت مى کردند و به آن ایده مى دادند، 
من هم ســعى مى کردم در این کار دخالت نکنم. نتیجه 
این کار، خلق عروســک هایى با چهره هــاى متفاوت 
بود. مثالً  تمام دانش آموزان براى عروسک هاى شــان 
اسم هاى خیلى زیبایى انتخاب کردند و حتى تعدادى از 
دانش آموزان با شور و شوق فوق العاده براى عروسک هاى 
خود، شناسنامه درســت کردند. تعدادى از بچه ها هم نه 

یک عروسک، بلکه یک خانواده عروسکى ساختند.
کشــاورز دربــاره همــکارى و برخــورد خانواده هاى 
دانش آموزان در ایــن زمینه، بیان کــرد: خانواده هاى 
بچه ها در این زمینه خیلى خوب همــکارى مى کردند 
و حتى به فرزندان شــان یاد مى دادند کــه چطور براى 

عروسک هاى شان شال و کاله ببافند.

ســازمان پزشــکى قانونى اعــالم کــرد در آبان 
مــاه امســال، آمــار تلفــات حــوادث رانندگى در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 2/9درصد و 
آمــار مصدومــان 13/1درصدافزایــش یافتــه 
اســت و هــزار و355 نفــر درتصادفــات فــوت 

شدند.
به گزارش اداره کل روابــط عمومى و امور بین الملل 
سازمان پزشکى قانونى کشور،  در هشت ماهه سال 11 
هزار و 624 نفر در حوادث رانندگى جان خود را از دست 
دادندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

که آمار تلفات 11 هزار و 859 نفر بود، 2 درصدکاهش 
داشته است.

در این مدت استان هاى فارس با هزار و 60، خراسان 
رضوى با 838 و تهــران با 831 فوتى بیشــترین و

 استان هاى ایالم با 96، کهگیلویه و بویراحمد با 122 
و خراســان جنوبى با 145 فوتى کمترین آمار تلفات 

حوادث رانندگى را داشته اند.
آمار مصدومان حوادث رانندگى هشت ماهه امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 8/1درصدى 

مواجه بوده است. 

باستان شناســان و متخصصان ژاپنى بــراى مرمت و 
محافظت از محوطه تاریخى و جهانى تخت جمشــید 

به ایران مى آیند.
خبرگزارى «کیودو» ژاپن در گزارش ویژه اى نوشــت: 
با مشــاهده تَِرك هایى در بخش هاى شرقى و جنوبى 
محوطه تاریخى و ارزشــمند تخت جمشید که به سبب 
تغییرات آب و هوایى شکل گرفته،  باستان شناسان در پى 
همکارى هاى بین المللى به ویژه بهره گیرى از تخصص 
فنى ژاپنى ها براى مرمت و حفظ بقایاى پایتخت باستانى 

هخامنشیان هستند.
متخصصان اعالم کرده اند از مشــاهده این ترك ها که 
عمدتًا به سبب خشکسالى  و استفاده بیش از حد از منابع 
آبى زیرزمینى ایجاد شده شگفت زده شده اند؛ ترك هایى 
که اگر به آنها توجه نشــود، مى تواند به خطرى بزرگ 
براى ایــن بناى تاریخــى بر اثر نشســت زمین ایجاد

 کند.
«مسعود منفرد» مدیرکل محوطه باستانى تخت جمشید 
از دعوت از محققــان ژاپنى براى کمــک به حفاظت 
از پرســپولیس خبر داده و اضافه کرده که دانشمندان 
مى توانند با مشاوره و فراهم کردن فناورى و تجهیزات 
آزمایشــگاهى به حفاظت بهتر از این بقایاى تاریخى 

کمک کنند.

ژاپن پیــش از این نیز به بازســازى شــهر تاریخى بم 
پس از زلزله ســال 2003 در جنوب ایران کمک کرد و 
1/3میلیون دالر براى کمک بــه مرمت و حفظ بقایاى 
ارگ بم اختصاص داد. ضمن اینکه در ســال 2005 نیز 
دانشگاه «ســیاتما» ژاپن تحقیقى را براى حفاظت از 

محوطه باستانى چغازنبیل انجام داد.
در ســال 2012 و پیش از ظهور ترك ها بر بدنه تخت 
جمشید، عزت ا... رئیسى استاد زمین شناسى و آب شناسى 
دانشگاه شیراز نیز به مقامات محلى نسبت به احتمال زیاد 

فرونشست زمین در تخت جمشید هشدار داده بود.
رئیســى در این بــاره اظهــار مى کند: ایــن ترك ها 
دشــت هاى  فرونشســت  موجــب  نــد  مى توا
پاییــن تخت جمشــید و تخریــب شــهر پارســه و 
بخش هایــى از گورســتان شــامل کعبه زرتشــت 

شود.
«کیودو» در ادامه نوشته اســت: با وجود این، تالش ها 
براى محافظت از محوطه تخت جمشید و سیاست هاى 
مدیریت مصــرف آب در منطقه و اطــراف آن چندان 
به مذاق کشــاورزان و مقامات محلى خوش نمى آید. 
289 روســتا با مجموع جمعیت بیش از 155 هزار نفر 
در اطراف محوطه تخت جمشــید قــرار دارند که کار 
عمده ساکنان آن کشــاورزى محصوالتى چون برنج 
و گندم است که نیازمند مقادیر زیادى منابع آبى است. 
از میان 16 هزار حلقه چاه منطقه نیز هشت هزار حلقه 
به صورت غیرقانونى توســط کشاورزان مرودشت حفر 

شده اند.
بر اساس آمارهاى گردشــگرى، در سال 2015 بیش 
از یک میلیون گردشــگر از تخت جمشید دیدن کردند. 
در ماه ِمى امسال نیز  16 هزار گردشگر از این محوطه 
بازدید کردند، در حالى که در ماه مشابه سال گذشته آن 

این رقم 9هزارو 841 نفر اعالم شده بود.

کارشناسان از بى تأثیر بودن سن بر موفقیت یا عدم موفقیت ازدواج مى گویند

سن در زندگى مشترك رنگ مى بازد

خالقیت یک معلم هنر در بندر انزلى

دخترانى که باربى ایرانى مى سازند
خبرگزارى «کیودو» از یادگار هخامنشیان نوشت

مرهم ژاپنى  بر زخم هاى تخت جمشید

آمار 8 ماهه امسال نشان مى دهد

11 هزار و 600 نفر در 
تصادفات، جان باختند

,,
اختالف سنى پدیده 
نگران

 کننده اى نیست 
و آنچه باید مورد 
توجه قرار گیرد 
این است که افراد 
قصد ازدواج ندارند 
و ازدواج ها با تأخیر 
اتفاق
 مى افتد
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امروز«یک روز متفاوت» 
در اصفهان را تجربه کنید

سـازمان فرهنگى- تفریحـى شـهردارى اصفهان به 
مناسـبت نهم دى ماه روز بصیرت و میثـاق با والیت، 
ویـژه برنامه «یک روز متفاوت» را با مشـارکت سـپاه 

پاسداران برگزار مى کند.
نمایش ترکیبى با موضوع انقالب، شهدا، حماسه 9 دى، 
مدافعین حرم و اجراى سـرودهاى حماسـى با حضور 
میالد هارونى از جمله بخش هاى این ویژه برنامه است.
برنامه «یک روز متفاوت» امروز سـاعت 19 در محل 
حسـینیه عاشـقان ثارا...(ع) واقع در خیابان پاسداران 

برگزار مى شود.

همایش بزرگ میثاق امت با 
والیت در خمینى شهر

همایش بزرگ میثـاق امت با والیت با سـخنرانى دبیر 
سـتاد حقوق بشـر قوه قضائیه در خمینى شـهر برگزار 

مى شود.
بـه مناسـبت بزرگداشـت سـالروز 9 دى مـاه ، مـردم 
شهرستان خمینى شهر با برگزارى مراسمى همبستگى 
و میثاق خود را با آرمـان هاى انقالب و رهبرى نشـان 

مى دهند.
در این مراسـم که امروز  برگزار مى شـود، محمد جواد 
الریجانى دبیر ستاد حقوق بشـر قوه قضائیه سخنرانى 

مى کند.
الزم به ذکر است این مراسم از ساعت 9 صبح و در مهدیه 

این شهرستان برگزار مى شود .

اجراى برنامه «سیماى 
آسمانى» در سینما سپاهان

ویژه برنامه «سـیماى آسـمانى» با محوریت ترسـیم 
سیماى شهید حاج حسـین خرازى، امروز نهم دى ماه 

در سینما سپاهان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهـان، سـعید صرامـى سرپرسـت 
فرهنگسـراى پایدارى بـا بیان این مطلـب گفت: این 
ویژه برنامـه در راسـتاى برنامـه اردوى فرمانـده دلها 
برنامه ریزى شده که به صورت جشن خانوادگى ویژه 
دانـش آموزان برتر در ترسـیم نقاشـى شـهید خرازى 

برگزار مى شود.

اجراى گروه تنبورنوازان 
درهنرسراى خورشید

گـروه تنبورنـوازان «وه  هار» بـه سرپرسـتى ادریس 
غالمى بیامه، امروز و فردا 9 و 10 دى ماه در هنرسراى 

خورشید به اجراى برنامه مى پردازند.
آوازخوانى گروه تنبورنوازان «وه هار» توسـط رادمهر 
علیپور و نوازندگى عود و دف توسط عرفان متکیاى و 

محمدرضا نامدارپور انجام مى شود.
آرش پارسـا، امیر ارزانى، ادریس غالمـى بیامه(مدیر 
اجرایـى)، امیـن ملـک زاده و علـى اسـتوى از جملـه 
تنبورنوازان این گروه موسـیقى هسـتند کـه به مدت 
دو روز 9 و 10 دى ماه در هنرسـراى خورشید سازمان 
فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان واقع در خیابان 
کاوه، پل شهید چمران، شهردارى منطقه 7 به اجراى 

برنامه مى پردازند.
اجراى موسـیقى گروه تنبورنوازان «وه هـار» در یک 
سـانس از سـاعت 18و 30 دقیقـه انجام مى شـود که 
عالقه منـدان براى تهیـه بلیـت و شـرکت در برنامه 
 http://www.navayemehr.ir مى توانند به سایت

مراجعه کنند.

محسنى اژه اى
سخنران مراسم 9 دى بادرود

فرمانده حـوزه مقاومت بسـیج سیدالشـهدا(ع) بادرود 
گفت: مراسم 9 دى شهر بادرود امروز در حسینیه مرکز 

شهر بادرود برگزار مى شود.
محمـد طباطبایـى تصریح کرد: مراسـم 9 دى شـهر 
بادرود امروز با سـخنرانى حجت االسالم  والمسلمین 
غالمحسین محسـنى اژه اى معاون اول و سخنگوى 
قوه قضائیـه در حسـینیه مرکـز شـهر بـادرود برگزار 

مى شود.

معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن با بیان اینکه 
اخیراً ترکیه اعالم کرده کــه 140 هزار تن ریل به ایران 
فروخته است، گفت: واردات ریل از خارج، تولید ذوب آهن 

را با چالش مواجه مى کند.
احسان دشتیانه اظهار داشت: ذوب آهن قرارداد فروش 
40 هزار تن ریل به راه آهن جمهورى اسالمى را دارد اما 
برغم تولید ریل در این شرکت، این قرارداد هنوز عملى 

نشده است.
وى افزود: مهمترین دلیل تأخیر در این امر اصرار راه آهن 
جمهورى اسالمى بر پرداخت ارزى مبلغ قرارداد است که 
هنوز مجوزهاى الزم براى این کار را نیز نتوانسته از بانک 

مرکزى دریافت کند.
معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن بیان داشت: 
در قرارداد مذکور آمده است که یک ناظر بین المللى براى 
تأیید محصول ریل ذوب آهن باید از سوى راه آهن معرفى 

شود که این امر نیز هنوز صورت نگرفته است.
وى با بیان اینکه این در حالى است که ریل در ذوب آهن 
در حال تولید است و به دلیل مسائل مربوط به انبار کردن 
آن دیگر نمى توانیم به این تولید ادامه دهیم، گفت: ضمن 
اینکه بــراى تولید ریل کارگاه نــورد 650 ذوب آهن از 
تولید دیگر محصوالت کــه ارزش باالى دارند بازمانده 

است.
دشتیانه تصریح کرد: مســئوالن راه آهن، بوروکراسى 
را عامل این تأخیر مى داننــد در حالى که با وجود همین 
بوروکراسى در هفت ماهه امسال 85 هزار تن ریل وارد 
کرده اند که امیدوارم این امر متوقف شــود و گرنه تولید 

ریل در ذوب آهن با چالش جدى مواجه مى شود.
وى خاطرنشان کرد: راه آهن در قرارداد خرید ریل از ذوب 
آهن نسبت به خریدهاى خارجى خود سختگیرانه تر عمل 
کرده که البته مشــکلى با این سختگیرى نداریم چراکه 
قرارداد اول است و همه چیز باید خوب پیش برود. به این 
منظور و براى تولید محصول بسیار خوب، حتى بخشى 
از شــمش مورد نیاز را از خارج وارد کردیم و با توجه به 
ســرمایه گذارى هاى صورت گرفته در ذوب آهن براى 
تولید ریل با وجود مشکالت مالى بسیار، انتظار ما از راه 

آهن جمهورى اسالمى بسیار بیشتر است.
معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن افزود: راه آهن 
جمهورى اسالمى اصرار دارد که بدون پیش پرداخت، از 
ذوب آهن ضمانتنامه بگیرد که البته با این موضوع هم 
مشکلى نداریم اما چون راه آهن خواهان پرداخت ارزى 

است و نتوانسته مجوز الزم را از بانک مرکزى بگیرد، ما 
نیز قادر به دریافت ضمانت نیستیم.

وى گفت: اخیراً ترکیه اعالم کرد که 140 هزار تن ریل 
به ایران فروخته اســت، این امر اگر صحت داشته باشد 

مى تواند به تعطیلى کارخانه ریل ذوب آهن منجر شــود 
بنابراین امیدوارم مسئوالن راه آهن جمهورى اسالمى 

این خبر را تکذیب کنند.
وى افزود: راه آهن جمهورى اســالمى قادر به دریافت 

مجوز الزم از بانک مرکــزى نخواهد بود و اگر بر مبادله 
ارزى اصرار داشته باشد این قرارداد تا پایان سال هم اجرا 
نمى شود و براى اجرایى شــدن این قرارداد باید راهکار 

تازه اى یافت.

خبر

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: جمعیت زندانیان 
کیفرى اســتان اصفهان تا پایان ســال جارى 20 درصد 

کاهش مى یابد.
اسدا... گرجى زاده با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفرى 
زندان هاى اســتان اصفهان یکى از برنامه هاى این اداره 
کل طى چهار ماه گذشته بوده است، اظهار داشت: در این 
راستا با تشکیل جلساتى با مسئوالن دستگاه هاى قضائى 
در استان و سطح شهرستان ها این موضوع مورد بررسى 

قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه پس از برگزارى جلســات با مســئوالن 
قضائى اســتان و ابــالغ مصوبات این جلســات به همه 

واحدهاى قضائى اقدامات الزم در راستاى کاهش جمعیت 
کیفیرى زندان هاى استان اصفهان انجام شد، اضافه کرد: 
در این راستا طى چهار ماه گذشــته با کاهش 3 درصدى 
جمعیت کیفرى زندان هاى استان اصفهان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته روبه رو بوده ایم.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان کاهش جمعیت کیفرى 
در زندان ها را زمینه ســاز کاهش آسیب هاى اجتماعى در 
جامعه دانست و ابراز داشت: افرادى که به طور ناخواسته و 
به دلیل جرائم و محکومیت هاى مالى و قابل بخشش در 
زندان ها به ســر مى برند تحت تأثیر آسیب هاى زیادى از 

جمله فروپاشى خانواده هایشان قرار مى گیرند.

به گفته مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مســافربرى 
شهردارى اصفهان براي اولین بار در کشور مانیتوریک 
مبدأ و مقصد سفر در پایانه ها طراحی شده و 22 بهمن 
به سرانجام مى رسد تا دیگر شاهد حضور جارچی هایی 

که در پایانه ها آلودگی صوتی ایجاد می کنند، نباشیم.
محمدرضــا آقاباباگلیان اظهارداشــت: ایجاد فضایی 
ایمن، آرام، زیبا، در دسترس و مدرن براي شهروندان و 

مسافران از اهداف اصلى سازمان پایانه هاست.
به گفته وي به طور متوسط روزانه پنج هزار نفر مسافر 
از طریق پنج پایانه شهر اصفهان جابه جا مى شوند که 
با توجه به حجم باالى ایاب و ذهاب مسافران، سعى بر 

ارائه خدمات مطلوب به مسافران داشته ایم.
مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه اولین مکانی که یک گردشگر 
در بدو ورود به شــهرها با آنها مواجه می شود پایانه ها 
هستند، ادامه داد: به همین دلیل تابلوهاي سفال و معرق 
و حجاري شده در قالب بسته هاي کامل صنایع دستی 

در پایانه هاي شهر، تعبیه شده است.
وي از هوشمند سازي فروش بلیت به مسافران خبرداد 
و عنوان کرد: اینترنتى و هوشــمند شدن فروش بلیت 
شــرکت ها با  هماهنگى هــاى مربوطه انجام شــده 

است.

زندانیان کیفرى استان 
20 درصد کم مى شوند

جارچیان از پایانه هاى شهر 
حذف مى شوند

 گروهى از صنعتگران فرش ماشینى در آران و بیدگل 
به دلیل افزایش بى رویه قیمت مواد اولیه بافت فرش 

در شهرك سلیمان صباحى تجمع کردند.
صنعتگران فرش ماشینى به دلیل افزایش بى رویه 
قیمت مواد اولیه بافت فرش در محل سالن اجتماعات 
هیئت امناى شهرك سلیمان صباحى این شهرستان 
تجمع کردند.  مدیر هیئت امناى این شهرك، گفت: 
حدود دو سال است که صاحبان صنایع فرش دستباف 
با این مشــکالت دســت و پنجه نرم مى کنند ولى 
هیچیک از مســئوالن تاکنون پاسخ قانع کننده اى 

نداده اند.
عبدالرحیم  مفیدى افزود: با ادامه این روند بسیارى از 
کارخانه هاى فرش ماشینى مستقر در این شهرستان 

تعطیل خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: در چند سال اخیر شهرستان 
آران و بیدگل با وجود آنکه همچنان 55 درصد فرش 
ماشینى کشور را تولید مى کند داراى مشکالت عدیده 
ارزش افزوده باال، نبود و افزایش بى رویه قیمت مواد 
اولیه و نبود بازار فروش در واحدهاى صنعتى فرش 
ماشینى خود مواجه بوده است اما در جلسات مختلف با 
مسئوالن کشورى و استانى و شهرستانى به نتیجه اى 

نرسیده ایم.
وى افزود: آران و بیدگل در صورت ادامه این شرایط 
با وجود نرخ بیکارى بســیار پایین به واسطه حضور 
20 هزار کارگر و صنعتگر در شــهرك هاى صنعتى 
شهرستان، در آینده اى نزدیک دچار بحران بیکارى و 

مشکالت اجتماعى خواهد شد.
مفیدى تأکید کرد: مشکالت پیش آمده موجب شده 
یأس و ناامیدى بر صاحبان صنایع غلبه کرده و هیچ 

مسئولى پاسخگوى مشکالت این قشر نیست.

انتقاد شدید معاون ذوب آهن 
نسبت به خرید ریل از ترکیه
قرارداد فروش ریل ذوب آهن به راه آهن هنوز عملى نشده است

شــرکت فوالد مبارکه آخرین آمار تولید و فروش 
خود در بازه 9 ماهه ســال جارى را بر روى سامانه 
ناشران بورسى (کدال) قرار داد که این آمار از فروش 
بیش از 72 هزار میلیارد ریالى شــرکت در این بازه 

حکایت دارد.
محصوالت گرم،دوهــزار و 810 هــزار تن تولید 
و فروش به مبلــغ 45 هــزار و 461 میلیارد ریال، 
محصوالت ســرد، 936 هزار تــن تولید و فروش 
به مبلغ 17 هــزار و 624 میلیارد ریال، محصوالت 
پوشش دار، 213 هزار تن تولید و فروش به مبلغ سه 

هزار و 870 میلیارد ریال.
 بر این اساس، مبلغ فروش 9 ماهه این شرکت از 72 
هزار میلیارد ریال گذر کرد و با توجه به فروش َسلَف 
دو ماه اخیر فوالد مبارکه در بورس کاال و افزایش 
15 تا 20 درصدى قیمت هاى فروش، تحلیلگران 
بورسى عملکرد سه ماهه چهارم این شرکت را بسیار 
مناســب تر از دوره هاى قبل پیش بینى مى کنند و 
انتظار دارند سود سهام این شرکت در دوره بعدى با 

افزایش مواجه شود.

در 9 ماهه ابتدایى امسال رخ داد

فروش چند هزار میلیاردى
فوالد مبارکه

تجمع اعتراضى صنعتگران 
فرش ماشینى در آران

نظر به چاپ خبرى به نقــل از پایگاه اطالع 
رسانى تابناك در نصف جهان، شرکت غله و 
خدمات بازرگانى منطقه ده توضیحى در این 

باره داده است که عیناً در پى مى آید.
در پى درج خبر بازار ســیاه آرد در اصفهان! در صفحه 4 
روزنامه پنج شنبه مورخ 95/10/2 به استحضار مى رساند 
پاسخ روابط عمومى شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 

ده بدین شرح مى باشد:
متن خبر حاکــى از آن دارد که خبر مذکــور مربوط به 
سال هاى گذشته بوده ولى به مخاطب اینگونه القامى 
گردد که در زمان حال اتفاق افتاده اســت لذا به آگاهى 
مى رساند خرید آرد نانوایان مستقیماً توسط نانوا و از طریق 
سامانه بانک سپه انجام مى پذیرد و به نظر مى رسد دیگر 

تیتر خبرى فوق مناسبتى با زمان حال نداشته باشد.

 جوابیه

مسئولى پاسخگوى مشکالت این قشر نیست.

با مجموعه اقدامات انجام شده توســط دولت به منظور حمایت از 
صنایع کوچک و متوســط، یکهزار و 602 واحد صنعتى در استان 
اصفهان در سال جارى از تسهیالت بانکى براى رفع موانع تولید و 

رونق اقتصادى بهره مند شدند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واحدهاى کوچک و متوسط به 
عنوان محور سوم برنامه هاى اقتصاد مقاومتى استان از سال گذشته 
در استاندارى اصفهان تشکیل شد و مشکل هاى صنایع از جمله در 
بخش هاى مالیات، بیمه و مسائل بانکى در آن بررسى و بیش از دو 

هزار مصوبه براى رفع آنها صادر شد.
همچنین بر اساس طرح ارائه بسته هاى حمایتى به صنایع کوچک و 
متوسط در مجموع هزار میلیارد تومان اعتبار براى ارائه تسهیالت به 

600 واحد صنعتى در استان اصفهان پیش بینى شده است.
واحدهاى صنعتى و همچنین کشــاورزى متقاضى براى استفاده 
از این تسهیالت در سامانه اینترنتى «بهین یاب» ثبت نام کردند 

که بر اساس آخرین آمار، چهار هزار و 657 مورد درخواست در این 
سامانه براى استان اصفهان ثبت شده است که رتبه نخست را در 

کشور دارد.
از این تعداد، هزار و 913 مورد مربوط به حوزه صنعت و معدن است 
که از این تعداد تا کنون هزار و 591 درخواست در کمیته ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید، بررسى و به بانک هاى عامل ارجاع شده است.
تا کنون تســهیالت 984 واحــد صنعتى از ســوى منابع داخلى 
بانک هــاى عامل به صورت مســتقیم و 618 فقره درخواســت 
تسهیالت بانکى از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اعتبار 
مالى در نظر گرفته شــده از طرح ارائه بسته حمایتى پرداخت شده 
است. به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، 
در مجموع، 480 میلیارد تومان تســهیالت بانکــى براى هزار و 
602 واحد صنعتى کوچک و متوسط جهت حمایت از تولید داخلى 

پرداخت شده است.

شهردار فوالدشــهر به همراه عضو شــوراى اسالمى 
شهر با حضور در جمع کارگران زحمتکش فضاى سبز 

شهردارى، با آنان دیدار و گفتگو کرد .
به گزارش روابط عمومى شهردارى فوالدشهر، در این 
دیدار صمیمى که به همراهى عباســى عضو شــوراى 
اسالمى شهر و مهندس شــمس مسئول فضاى سبز و 
جمعى از مسئولین اجرایى شهردارى در پارك کوهستانى 
پرنیان صورت گرفت، مرادى شهردار فوالدشهر ضمن 
تبریک ایام والدت پیامبر رحمــت و مهربانى حضرت 
محمد (ص)  و حضرت امام صادق (ع) به کارگران  حوزه 
خدمات شــهرى و همچنین تقدیر و تشکر از زحمات 
شبانه روزى این عزیزان که واقعًا زحمتکش ترین قشر 
شهردارى به شمار مى روند این دیدار را فرصتى مناسب 
براى بیان دقیق نیازها و مشکالت این قشر زحمتکش 
دانست و تصریح کرد: کارگران حوزه خدمات شهرى از 
زحمتکش ترین و پرتالش ترین اقشار جامعه هستند که 
با وجود سختى و دشوارى کار همواره با سختکوشى و 
تالش شبانه روزى در راستاى ارائه خدمات به شهروندان 
عزیز حرکت مى کنند. وى در این دیدار صمیمى با بیان 
اینکه اجازه نخواهیم داد امر مهم احقاق حقوق کارگران 

زحمتکش خدمات شــهرى با کوچــک ترین کوتاهى 
مواجه شود، تأکید کرد: حضور ما در این روز در جمع شما 
عزیزان نیز به این معنى نیست که در سایر مواقع به فکر 
مشکالت شما نباشیم و همواره پیگیر چگونگى برآورده 

شدن نیازها و حقوق کارگران زحمتکش هستیم.
شهردار فوالدشه ر ضمن ابراز رضایت از پرسنل حوزه 
خدمات شهرى و کارگران زحمتکش موفقیت، سالمتى 
و تندرســتى  را از خداوند منان  براى ایــن بزرگواران 

خواستار شد.

ریئس کانون سردفتران ثبت اسناد استان اصفهان گفت: 
پیش فروش ســاختمان و خودرو مغایر بــا قانون ثبت و 

اسناد است. 
امیرمســعود مــرادى اظهار 
داشت: قانون ثبت اسناد مقدم 
بر قانون مدنى اســت و ثبت 
اسناد تنها نهادى است که در 
قرآن به جایگاه آن تأکید شده 

است.
وى افزود: براساس ماده یک 
قانون سازمان ثبت مکلف به 
تنظیم و ثبت اســناد رسمى 

است.
مرادى بیان داشت:امروزه در 
هر نقطه ازکشورسندى ثبت 
شود در بانک اطالعات اسناد 
کشور قابل دسترسى است و 
در برنامه ریزى وسیاستگذارى  

کالن کشورمفید است.
رئیس کانون سردفتران اســتان اصفهان اظهارداشت: 

موافق کاهش هزینه ها در اخذ ســند هستیم اما به دلیل 
عدم اطالع رســانى برخى فکر مى کننــد هزینه هاى 
دریافتى به ما تعلــق دارد در 
صورتــى که ما تنهــا وظیفه 
محاســبه و وصول را برعهده 

داریم.
وى با اشاره به ضرورت اجراى 
قانون جلوگیرى از پیش فروش 
خودرو و ســاختمان، تصریح 
کرد: معامالتى که در کالنشهر 
اصفهان در زمینه پیش فروش 
خودرو یا ســاختمان در بنگاه 
صورت مى گیرد مغایربا قانون 

سازمان ثبت اسناد است.
رئیس کانون سردفتران استان 
اصفهان افزود: پس از شــش 
ســال هنوز قانون جلوگیرى 
از پیش فروش ســاختمان و 
خودرو اجرا نشده که ضرورى 

است اجرا شود.

بهره مندى واحدهاى صنعتى کوچک 
از تسهیالت  

دیدار شهردار فوالدشهر 
با کارگران حوزه خدمات شهر

پیش فروش خودرو و ساختمان 
با قانون ثبت اسناد مغایرت  دارد
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آخرین روز مرور آثار 
کامران شیردل 

مرور آثـار کامران شـیردل همراه با برگـزارى برنامه 
نکوداشـت وى در قالـب برنامـه «سـایه در قـاب» 
امروز 9 دى ماه آخریـن روز خود را سـپرى مى کند.

رئیس دفتر تخصصى سینما با بیان این مطلب گفت: 
این برنامه با موضوع مرورى بر آثار و نکوداشت استاد 
«کامران شیردل» در قالب سلسله برنامه هاى کارنامه 

برگزار مى شود.
وى افـزود: «سـایه در قـاب» 9 دى مـاه (امـروز) به 
نمایش آثـار برجسـته سـینماى اجتماعى همـراه با 
نشست تخصصى سینماى مستند اجتماعى با حضور 

این هنرمند اختصاص دارد.
حیدرى خاطرنشـان کـرد: کامران شـیردل مترجم، 
کارگردان و و یکى از بزرگ ترین مستندسازان ایران 
است که «اون شب که بارون اومد»، سه گانه «قلعه»، 
«تهران پایتخت ایران است» و « ندامتگاه»، «طرح 
گنـاوه»، «آیینه ها» و «بوم سـیمین» از جمله آثار او 

است.

«زنده رود هنر» 
امروز به پایان مى رسد

آیین اختتامیه آثار اکبر میخک در نمایشگاه «زنده رود 
هنر»، امروز نهم دى ماه ساعت 16 با حضورمسئولین 
در مـوزه هنرهـاى معاصـر برگـزار مـى شـود.

نمایشـگاه «زنده رود هنر» شـامل 30 اثر از آثار اکبر 
میخک بوده که از 20 آذرماه در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهـان در معرض دیـد عالقه مندان قـرار گرفت.

برنامه اختتامیه آثار نمایشـگاه اکبـر میخک روز پنج 
شـنبه نهم دى مـاه سـاعت 16 با حضور مسـئولین، 
مدیران و هنرمندان شـهر در مـوزه هنرهاى معاصر 
سـازمان فرهنگـى- تفریحـى شـهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.
این برنامـه با سـخنرانى محمد فدایى عضو رسـمى 
انجمن صنفى طراحان گرافیک ایران و عضو انجمن 
خوشنویسـان ایـران بـه کار خـود پایان خواهـد داد. 
گفتنى اسـت؛ اکبر میخک متولـد 1326 در اصفهان 
و داراى تحصیـالت عالى هنر و طراحـى در آکادمى 
هنرهـاى زیبـاى رم و دیزاین در انسـتیتوى طراحى 

صنعتى سن- پل رم است.

 نقد و نمایش تئاتر 
«من آنجا نیستم» 

همـراه  همینجاسـت»  «خوشـبختى  همایـش 
بـا نمایـش و نقـد تئاتـر «مـن آنجـا نیسـتم»، 
امـروز نهم دى مـاه در تـاالر هنـر برگزار مى شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـى سـازمان فرهنگـى- 
تفریحى شـهردارى اصفهان، همایش «خوشبختى 
همینجاست» از سوى کمیته فرهنگ روابط اجتماعى 
و خانـواده سـازمان فرهنگـى- تفریحى شـهردارى 
اصفهان روز پنج شـنبه نهم دى ماه برگزار مى شود.

این برنامه با محوریت نمایـش و نقد تئاتر « من آنجا 
نیستم» با حضور دکتر احمدرضا زمانى ساعت 18 در 

محل تاالر هنر اصفهان برگزار خواهد شد.
ایـن نمایـش بـه نویسـندگى مهـدى میرباقـرى 
و کارگردانـى لیـال پرویزى تهیه شـده کـه روایتگر 
زندگـى آدم هایـى اسـت کـه در زمـان ثابـت و 
مکان هاى مختلف بر سـر دو راهى قـرار مى گیرند.

دکتـر زمانـى بـه عنـوان کارشـناس بـا حضـور 
در ایـن برنامـه در خصـوص احسـاس خوشـبختى 
زوجیـن در کنـار یکدیگـر بـه بیـان صحبـت هایى 

مى پردازد.

بحران آلودگى به کاشان رسید
معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: این شهرستان 
در معـرض تبدیل شـدن به شـهر بحرانـى در حوزه 

آلودگى هوا قرار دارد.
حمیدرضا مؤمنیان اظهار داشـت: طرح جامع کاهش 
آلودگى هواى این شهرسـتان آماده شـده و امیدوارم 
دسـتگاه ها بـا اقدامـات الزم آلودگـى را بـه حداقل 

برسانند.
وى ادامه داد: آلودگى هوا و گـرد وغبار از موضوعات 

جدى در شهرستان کاشان هستند . 

خبر

نماینده مردم نطنز گفت: فعالیت معدنى در منطقه حفاظت 
شــده کرکس نطنز با تخلفات عدیده روبه رو بوده و باید 

برخورد قانونى با متخلفان صورت گیرد.
به گزارش مهر، مرتضى صفارى نطنزى با اشاره به دیدار 
اخیر خود با نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرقینى 
معاون امور معادن و صنایع معدنى و طاهر پور معاون امور 
حقوقى و مجلس وزیر، ضمن انتقاد  شدید از وضعیت موجود 
معادن در منطقه حفاظت شده کرکس، خواستار پیگیرى 

بیشتر و تذکر وزیر به مسئوالن مربوطه شد.
وى ادامه داد: متأســفانه برخورد قاطع با متخلفین معدنى 
صورت نمى گیرد و در واگذارى ها اثر گذارى بر زندگى مردم 

منطقه و رعایت حریم با مناطق مسکونى باغ ها و قنوات مد 
نظر قرار نگرفته  است.

نماینده مردم نطنز در مجلس افزود: در بعضى موارد محیط 
زیســت و منابع طبیعى با محدوده بســیار کمى موافقت 
مى کند اما سازمان صنعت، معدن و تجارت، پروانه اى چند 

برابر صادر کرده است.
صفارى نطنزى ضمــن گالیه از عدم اجــراى مصوبات 
شــورایعالى معادن تأکید کرد: از وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت انتظــار داریم در منطقه حفاظت شــده کرکس از 
واگذارى جدید معدن خوددارى کــرد و با نظارت دقیق و 
تخصصى تر، قاطعانه با تخلفات صورت گرفته برخورد کنند.

مدیرعامل شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: 
فشار سازمان محیط زیست بر شهرك هاى صنعتى بیشتر 

از صنایع خارج از شهرك هاى صنعتى است.
محمد جواد بگى اظهار داشت: متأسفانه در کشور شاهد 
توسعه صنایع مکررى هســتیم که از تولیدات مشابه و با 
دانش فنى بسیار پایین برخوردارند که در بلند مدت به دلیل 
رقابت شدید در این بخش ها و نبود توان رقابت با رقباى 
خارجى نه تنها از توان صادراتى الزم جهت توسعه بازارها 
برخوردار نیستند بلکه بازارهاى داخلى موجود را به رقباى 

خارجى واگذار خواهند کرد. 
 وى با بیــان اینکه یکى از مشــکالت اصلى صنعت بى 

توجهى به بخش تحقیق و توسعه و تولیدات دانش بنیان 
است، افزود: در کشورى مانند آلمان با استفاده از بخش هاى 
تحقیق و توسعه توانمند خود محصوالتى را تولید مى کنند 

که از ارزش افزوده ده ها برابرى برخوردار است.
مدیرعامل شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان اعالم 
کرد: نیازمند تغییر رویکرد صنعت از تولیدات انبوه و آالینده 
به تولیدات ظریف و دانش بنیان با ارزش افزوده بســیار 

باال هستیم. 
وى گفت: فشار ســازمان محیط زیست بر شهرك هاى 
صنعتى بیشتر از صنایع خارج از شــهرك هاى صنعتى 

است.

فشار بر شهرك هاى صنعتى 
بیشتر است

فعالیت معدنى خالف قانون در 
منطقه کرکس

موج هاى سینوســى فعالیت هاى انتخاباتى از سوى    تابناك |
طیف هاى مختلف سیاسى در شــهرهاى بزرگ و کوچک ایران آغاز 
شده و با افت و خیز در نحوه فعالیت و عضوگیرى این روند براى رسیدن 

به یک نقطه مطلوب و مشترك درون حزبى، در حال جریان است.
در شهر اصفهان نیز نیروهاى مختلف سیاسى در جناح هاى مختلف، 
نشســت هاى خصوصى و عمومى خود را براى تبیین تاکتیک هاى 
انتخاباتى براى ورود هرچه بیشتر افراد حاضر در لیست ها، برگزار کرده 

و البته این جلسات به رسم مسبوق همچنان نیز ادامه دارد.
حضور اکثر اعضاى کنونى شــوراى شــهر در انتخابات دوره بعد نیز 
محتمل است و هریک از اعضا به تناسب گرایش سیاسى خود در حال 
تدوین برنامه ها و رایزنى براى حضور در لیســت هاى مختلف است 
هرچند به نظر مى رسد برخى اعضا به دلیل عملکرد خود از فیلتر تأیید 

صالحیت ها نتوانند عبور کنند و پشت درهاى پارلمان پنجم بمانند.
با وجود این، هر دو جریان سیاسى اصولگرا و اصالح طلب از جبهه ها 
و جناح هاى متفاوت، لیســت هاى احتمالى خــود را تهیه کرده و در 
حال چکش کارى هاى مراحل نهایى هستند که البته نباید از نظر دور 
داشت که رویش هاى جدید در هر دو طیف اصالح طلب و اصولگرا، با 
نفس هاى تازه و نیروهاى جوان خود را براى رقابت با قدیمى ترهاى 

این عرصه آماده کرده اند.
یکى از لیست هایى که با توجه به شرایط اصفهان در انتخابات مجلس و 
عدم راهیابى مینو خالقى به واسطه ردصالحیت شوراى نگهبان، اعالم 
موجودیت خواهد کرد، لیستى اســت که برخالف انتظارات و گرایش 
سیاسى مینو خالقى، به عنوان لیست امید اصفهان نخواهد بود و اکثریت 
چهره هاى حاضر در آن، از میان شخصیت هاى سیاسى و بازرگانى این 

شهر انتخاب خواهند شد.
این لیست با محوریت اتاق بازرگانى اصفهان اما رویکرد فرهنگى، به 

این عرصه وارد خواهد شــد و در این میان نام برخى هنرمندان 
مطرح شــهر اصفهان نیز که مدت ها پیش به دلیل حضور 

متعدد در رسانه ملى، شائبه حضورشــان در رقابت هاى 
شوراى شهر مطرح شده بود، به چشم مى خورد.

مینو خالقى به دلیل وضعیتى که بعد از انتخابات پیدا 
کرد و نیز عدم حمایت اصــالح طلبان اصفهان از 
وى بعد از این جریانــات، فعالیت هاى فرهنگى و 
هنرى خود را با دیدار با هنرمندان و برخى فعالیت 

هاى اجتماعى کلید زد و اکنون نیز در سوداى وارد کردن مردان و زنان 
اقتصادى نصف جهان به پارلمان شهرى است.

هرچند رابطه فعلى این گروه با مدیریت کنونى شهر اصفهان مطلوب 
به نظر مى آید اما ممکن است در صورت پیروزى این لیست، معادالت 
جدید و محاسبات سیاســى، موجب چرخش لیســت تحت حمایت 

خالقى شود.
به هر حال در اردوگاه اصالح طلبان، حضور لیســت امید اصفهان نیز 

حتمى است و در این لیست شنیده مى شود نام خانم نوروزى به عنوانى 
یکى از فعاالن باسابقه سیاســى اصفهان با محوریت ناهید تاج الدین 
نماینده کنونى مردم اصفهان از لیســت امید در مجلس، به چشم  مى 
آید. هرچند برخى معتقدند لیست امید با تمرکز بر حضور بانوان ممکن 
است نام ندا واشیانى پور را هم به فهرست حمایتى خود اضافه کند تا 
در این صورت لیست امید با قرار گرفتن در مقابل لیست مینو خالقى، 
استراتژى تدوین شده از سوى شوراى سیاستگذارى اصالح طلبان در 

کشور به رهبرى محمدرضا عارف را پیاده کند.
گرچه با توجه به وضعیت کنونى شــهردار بهارســتان و نیز نســبت 
خانوادگى او با ناهید تاج الدین، برخــى گمانه زنى ها از حضور وى به 
عنوان یک گزینه محتمل در لیست امید اصفهان در انتخابات شوراى 
شــهر حکایت دارد که به نظر مى آید با توجه به الحاق بهارســتان به 

اصفهان، این فرضیه چندان هم باطل نباشد.
در آن ســوى جریانات سیاســى، این اصولگراها هســتند که با تعدد 

لیست ها هرچند هنوز به جمع بندى براى ائتالف نرسیده اند اما ممکن 
است براى حفظ اکثریت خود در پارلمان شهر، از تاکتیک ائتالف و ارائه 

یک لیست واحد زیر چتر جبهه متحد اصولگرایان قرار گیرند.
دو چهره شاخص کنونى شوراى شهر اصفهان که البته گرایش نزدیک 
به جبهه پایدارى را در کارنامه سیاســى خود دارند و در دوره گذشته 
نیز با تکیه بر همین علم، توانستند به شــوراى شهر راه یابند، ممکن 
است برغم برخى اختالفات که با لیست مورد حمایت جامعه اسالمى 
مهندســین اصفهان دارند، در اقدامى راهبردى، وحــدت را بر ارائه 

لیست هاى متعدد، ترجیح دهند. 
برخى از چهره هاى شــاخص اصولگراى اصفهان کــه اکنون نیز در 
شوراى شهر اصفهان هنوز براى شهر تصمیم مى گیرند، به دلیل شرایط 
حساس مینو خالقى، به جاى حضور انفرادى یا لیست هاى متفرق به 

فکر حفظ و افزایش سهم سیاسى خود در شوراى شهر هستند.
اما مؤتلفه اى هاى اصفهان قصد دارند در ایــن دوره برخالف روش 
و منش همیشــگى خود، نیروهاى جوان را بــا تکیه بر ظرفیت هاى 

هیئت هاى مذهبى، به لیست مورد حمایت خود وارد کند.
در میان گروه هاى اصولگرا، جبهه ایثارگران شــهر اصفهان نیز 
در حال جهت دهى و فعالیت تشکیالتى است و نخستین جرقه 
هاى حضور انتخاباتى خود را نیز با هجمه هایى که به عملکرد 
مدیریت شهرى اصفهان وارد ساخت، آغاز کرده و بدون داشتن 
رسانه رســمى با فعالیت زیاد در شبکه هاى اجتماعى، تخریب 
چهره مدیریتى در شهر اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است تا 
از رهگذر انتقاد به وضع موجود، بتواند آراء خاکسترى و خاموش را به 

نفع خود جلب کند.
اما برخى مانند دوره قبل، از تدارك قالیباف براى ارائه لیست در شهر 
اصفهان ســخن مى گویند ممکن است این لیســت با حضور 
چهره هایى از فعاالن ســتاد انتخاباتــى قالیباف در 
انتخابات ریاســت جمهورى 92 در اصفهان، بسته 
شود یا با ائتالفى استراتژیک با لیست معاونت فرهنگى 
شهر اصفهان، درصدد کسب یک یا دو صندلى از شوراى شهر پنجم 

نصف جهان باشند.
لیست واحد خوراسگان، که فعالیت برخى اعضاى آن از چند روز پیش 
در شبکه هاى اجتماعى و با شکایت یکى از نمایندگان سابق اصفهان 
از استاندار کنونى اصفهان آغاز شــد، یکى از لیست هاى اصولگراى 
اصفهان اســت که با حضور افرادى همچون محمدرضا فالح (عضو 
کنونى شوراى شهر)، کامران و نیره اخوان و برخى چهره هاى سیاسى 

خوراسگان، در حال طى کردن مراحل نهایى است.
این لیست هرچند نام «لیســت واحد خوراسگان» ممکن است اعالم 
موجودیت کند اما در واقع تفکر حاکم بر آن برگرفته از اندیشــه هاى 
برخى تندروهاى اصفهان اســت که البته به دلیل همین عملکرد، در 

انتخابات پیشین مجلس از ورود به مجلس بازماندند.

همه گمانه زنى ها براى لیست هاى انتخاباتى شوراى شهر اصفهان

مدیــر کل زنــدان هاي اســتان اصفهــان آمــوزش هاي 
فنی و حرفه اي را امیدي براي بازگشت به زندگی زندانیان دانست.

به گزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 
استان اصفهان،  طی نشستی با حضور ابوطالب جاللی مدیر 
کل استان، عباس مهدیان معاون امور مراکز، سیروس آئینه 
بندي رئیس آموزش فنی و حرفه اي شهرســتان اصفهان، 
اسدا... گرجی زاده مدیر کل زندان هاي استان اصفهان، ایرج 
نحوي معاونت سالمت و اصالح تربیت و جمعی از کارشناسان 
دو مجموعه، در خصوص خدمــات اداره کل آموزش فنی و 
حرفه اي استان اصفهان به زندانیان بحث و تبادل نظر صورت 

پذیرفت.
در این نشست ابوطالب جاللی مدیر کل آموزش فنی و حرفه 

اي استان اصفهان، ضمن اشــاره به ظرفیت هاي اداره کل 
آموزش فنی و حرفه اي استان در توانمندسازي نیروي انسانی 
در فراهم سازي بستر اشتغال براي کارجویان مطالبی پیرامون 
سند مهارت متناسب با رشته هاي موجود، سفارش پذیر نمودن 
آموزش ها و ایجاد فرصت هاي شغلی براي جوانان، شناسایی 

مشاغل پررشد در فضاي کسب و کار بیان نمود.
وي گفت: آموزش در زندان ها در چند سال اخیر از لحاظ کّمی 
و کیفی رشد قابل توجهی داشته است و می توان براي توسعه 
این آموزش ها از ظرفیت هاي مراکز ثابت در خصوص آموزش 
در رشته هایی با پتانسیل اشتغال باال مانند تعمیرکار پکیج و در 
و پنجره ساز upvc استفاده نمود، که توسعه این آموزش ها 

اشتغال زندانیان را تضمین خواهد کرد.

گرجی زاده در ادامه ضمن قدردانی از همکاري اداره کل بیان 
کرد: زندانیان و خانواده هایشان آسیب پذیرترین قشر در جامعه 
هستند و می بایست مسئولین کلیه دستگاه ها توجه بیشتري 

به آنها داشته باشند.
مدیر کل زندان هاي استان با اشــاره به ظرفیت باالي اداره 
کل آموزش فنی و حرفه اي، بر توســعه تعامالت و همکاري 
هاي این دو دستگاه تأکید کرد و اظهار داشت: آموزش هاي

 فنی و حرفه اي عالوه بر اینکه مهارتی ارزشمند را براي زندانیان 
اندوخته می کند، امید به آینده را در آنها شعله ور می کند و باعث 

پیوستن آنها به جامعه خواهد شد.
در ادامه حاضرین به بیان نظرات و پیشــنهادات در راستاي 

گسترش آموزش هاي فنی و حرفه اي در زندان پرداختند. 

اســتاندار اصفهان گفت: براساس گزارشات، حدود 60 
مدرسه استان به دلیل فرسودگى قابل استفاده نیست 
و باید تا ده روز آینده این مدارس تخلیه و با هماهنگى 
فرمانداران، شهرداران و بخشداران نسبت به جایگزینى 

دانش آموزان اقدام شود.
رســول زرگرپور در جلسه شــوراى آموزش و پرورش 
استان با اشــاره به گزارش ارائه شده درباره هماهنگى 
براى پیشــگیرى بیمارى هاى غیرواگیــر در مدارس 
گفت: بیمارى ایدز یک بیمــارى قابل مدیریت بوده و 
به همین دلیل آگاه کردن جوانان و نوجوانان بسیار مهم 

است.
وى افزود: براســاس برنامه ها دانش آموزان سال اول 
متوســطه اول باید با مفاهیم، کنترل و پیشــگیرى از 
بیمارى ایدز آشنا شوند و آموزش و پرورش باید با قوت 

در این مسیر گام بردارد.
زرگرپور به ایمنى و استانداردســازى وسایل گرمایشى 
در مدارس اشــاره کــرد و افــزود: استانداردســازى 
سیســتم هاى گرمایشــى و سرمایشــى مــدارس 
براساس ماده 65 در دســتور کار قرار گرفته و تاکنون 
16 هــزار و 362 کالس اســتاندارد شــده و نزدیک 
به 12 هزار کالس سیســتم بخارى بــراى گرمایش

 دارند.
وى با بیان اینکه براســاس گــزارش در حال حاضر 
هیچ وسیله گازسوز غیر اســتاندارد در مدارس استان 
وجود ندارد، گفت: حدود 66 درصد از مدارس اســتان 

استانداردسازى شده است.
وى با بیان اینکه حدود 60 مدرسه به دلیل فرسودگى 
قابل استفاده نیستند و دســتور تخلیه آنها صادر شده، 
خاطرنشــان کرد: این مــدارس باید تــا ده روز آینده 
تخلیه شــوند و با هماهنگى فرمانداران، شهرداران و 
بخشداران نســبت به جایگزینى دانش آموزان اقدام 

شود.

آموزش هاي مهارتی، دریچه اي براي بازگشت 
زندانیان به زندگی است

ضرب االجل تخلیه مدارس فرسوده

چشم اصولگرایان و 
اصالح طلبان به کرسى هاى 

شوراى پنجم
ارلمان پنجم بمانند.

صالح طلب از جبهه ها 
ــود را تهیه کرده و در 
که البته نباید از نظر دور 
الح طلب و اصولگرا، با 
قابت با قدیمى ترهاى 

ن در انتخابات مجلس و 
 شوراى نگهبان، اعالم 
الف انتظاراتو گرایش

ننخواهد بود و اکثریت 
 سیاسى و بازرگانى این 

ما رویکرد فرهنگى، به 
 برخى هنرمندان 

 دلیل حضور 
قابت هاى 

.
ت پیدا 
ن از
ى و

یش ز و ر
اما مؤتلفه اى هاى اص
و منش همیشــگى
هیئت هاى مذهبى،
در میان گروه ه
در حال جهت
ا هاى حضور
مدیریت شهر
رسانه رســمى
چهره مدیریتى در ش

از رهگذر انتقاد به وض
نفع خود جلب کند.
مانند دوره اما برخى
اصفهان ســخ
چهر
انتخ
شود
شهر اصفهان، درصد

نصف جهان باشند.
لیست واحد خوراسگ
در شبکه هاى اجتماع

مهلت تحویل پیشنهادها روز سه شنبه مورخ 1395/10/28
گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1395/10/29
نشانى: اصفهان- خیابان سعادت آباد            تلفن: 36681068- 031

آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره 95/16/ز ، 95/17/ز  (نوبت اول)

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 

شماره 
مقدار تقریبى موضوع پروژه مزایده   

(مترمربع)

قیمت پایه 
کارشناسى به ازاى 
هر مترمربع (ریال)

قیمت کل (ریال)
مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مزایده 

(ریال)

واگذارى یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى 95/16/ز
3382/500/000845/000/00042/250/000واقع در تقى آباد شهرستان مبارکه

واگذارى یک قطعه زمین با کاربرى ورزشى 95/17/ز
1425600/000855/000/00042/750/000واقع در شهرك خاتم االنبیاء شهرستان کاشان

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت 
مى شود براى دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان و ادارات شهرستان  
و تا روز جمعه مورخ 95/10/17 به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. 

م الف: 12583 
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ویترین

هرج و مرج در بازار گوشت
قیمت گوشت قرمز طى هفته گذشته نه تنها افزایش 
داشته بلکه قیمت در هر نقطه متفاوت است و بهانه 
این است که با افزایش نرخ دالر، قیمت گوشت هم 
افزایش یافته است. گرچه خوراك دام وارداتى است 
ولى دام صنعتى و گاو پرورشى صنعتى، نه گوسفندى 
که از علف صحرا مى خورد و با خوراك دام دســتى  
سیر مى شود، گویى خوراك گوسفندان هم دالر شده 
است که با نوسان نرخ ارز، به یکباره شاهد خیز قیمت 

گوشت قرمز در بازار هستیم.

اتوبوس  روسى در راه ایران
گروه صنعتى «گاز» روسیه از صادرات 900 دستگاه 

اتوبوس «لیاز» به ایران خبر داد.
 این قرارداد را با مقامات شهردارى چهار شهر ایران به 
امضارسیده که قرار است تحویل اتوبوس هاى روسیه 

در سال 2017 میالدى آغاز شود.

تجمیع قبوض، منتفى شد
سال گذشــته طرحى با عنوان تجمیع قبوض آب و 
برق مطرح شد که تاکنون بى نتیجه مانده بود، اما در 
آخرین صحبت هاى قائم مقام وزیر نیرو اجرایى شدن 

این طرح به طور کل منتفى اعالم شد.
 ســتار محمودى اظهار داشــت: برخى مؤلفه ها در 
قبوض آب و برق وجــود دارد کــه نمى توان طرح 

یکسان سازى را نیز در قبوض اجرایى کرد.
 

قائم مقام وزیر نیرو از ارائه پیشنهادى به دولت به منظور 
اخــذ مجوزهاى قانونى قطــع و یا جریمه مشــترکان 
پرمصرف آب خبر داد و گفت: حجم بارش ها در ســال 

جدید آبى نسبت به پارسال نصف شده است.
ســتار محمودى با بیان اینکه از ابتداى سال آبى جارى 
(مهرماه 95) تاکنون، میانگین بارش ها در کشور حدود 
40 میلیمتر بوده که در هم سنجى با پارسال (99 میلیمتر) 
کاهش چشمگیرى نشان مى دهد، گفت: سرمایه گذارى 
کنونى در بخش بهره بردارى کشــور بیش از 450 هزار 

ریال به قیمت دفترى است.
محمودى همچنین در خصوص نحوه برخورد با مشترکان 

پرمصرف آب هم توضیح داد: وزارت نیرو اخیراً پیشنهادى 
را به دولت ارسال کرده که در صورت تصویب در هیئت 
دولت امکان برخورد قانونى با مشترکان پرمصرف آب در 

کشور فراهم مى شود.
قائم مقام وزیر نیرو  با اعالم اینکه وزارت نیرو هیچگاه به 
دنبال حرکات قهرآمیز و قطع آب مشترکان نیست، اظهار 
داشــت: اما باید از ابزارهاى اقتصادى بازدارنده استفاده 
کنیم. این مقام مســئول گفت: این ابزارها به این شکل 
خواهد بود که آب بها از مشترکان به صورت قیمت تمام 
شده آب و یک مقدار باالتر از آن با مشترکان پرمصرف 

برخورد خواهد شد.

مدیرکل هواشناســى چهارمحال و بختیــارى گفت: 
بارش هاى متوالى چند روز اخیر ســبب شد تا برف در 

ارتفاعات شهرستان کوهرنگ در این استان آب شود.
شاهرخ پارسا روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: طى 
روزهاى اخیر 215 میلیمتر باران در شهرستان کوهرنگ 
بارید که طى آن ارتفاع 45 ســانتیمترى برف را در این 

شهرستان به طور کامل آب کرد.
وى ادامه داد: این درحالى است که سال گذشته در همین 
روز ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ 115 سانتیمتر بود 
و براساس میانگین بلند مدت، حد استاندارد ارتفاع برف 

براى چنین تاریخى باید 55 سانتیمتر باشد.

پارسا، آب شدن برف در استان در زمان فصل زمستان را 
نگران کننده دانست و تصریح کرد: براى ذخیره مطمئن 
آب در اســتان نیازمند بارش برف هستیم و این درحالى 
اســت که با تغییر الگوى بارش ها از برف به باران و آب 
شدن ارتفاع ناچیز برف در اســتان، بیم آن مى رود که 

خشکسالى همچنان تداوم یابد.
چهارمحال و بختیارى سرچشــمه دو رودخانه کارون و 

زاینده رود و سرچشمه بخشى از رودخانه دز است.
کاهش نزوالت جوى در چهارمحال و بختیارى طى 9 
سال اخیر، استان هاى اصفهان و خوزستان را دچار تنش 

آبى کرده است.

پیشنهاد جریمه مشترکان 
پرمصرف آب به دولت رفت

برف ارتفاعات کوهرنگ
 آب شد

اجراییه
شماره: 623/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 1084 تاریخ 95/07/01 حوزه 5 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: وحید کاکاوند به نشانى قهدریجان- خ اصلى (در 
حال حاضر مجهول المکان) محکوم است به پرداخت هفتاد میلیون ریال اصل خواسته و یک میلیون و پانصد 
و پنجاه و یک هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر از مورخ 95/4/22 لغایت پرداخت 
در حق محکوم له الیاس ناظمى به نشانى امیرآباد- چهارشنبه بازار قدیم پالك 29 ، 8513914995  اجرایى 
و پرداخت سیصد و پنجاه هزار تومان در حق صندوق دادگســترى.ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2895 شعبه 5 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد)10/164
اجراییه

شماره: 1072/95 ش ح 5 – 420/95 شــماره ثبت به موجب راي شــماره 419 تاریخ 95/04/01 حوزه 
5  ح شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: امیر امینى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است پرداخت مبلغ دو میلیون تومان اصل خواسته و مبلغ نود و پنج هزار تومان هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر از زمان اقامه دعوى 94/12/12  لغایت پرداخت در حق محکوم له اکبر جوزى به 
نشانى امیرآباد بنیاد مسکن پالك 102 خ بهشتى کوچه حجتى 8513993191  اجرایى و پرداخت صد هزار 
تومان در حق صندوق دادگســترى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2896 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد( 

امیرآباد)/10/165
حصر وراثت

رحمت اله رضائى  زواره داراي شناسنامه شــماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 432/95  ش/1  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن رضائى  زواره بشناسنامه 
3326 در تاریخ 94/12/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 پسر و 1 دختر که عبارتند از: 1- رحمت اله رضائى  زواره به شماره شناسنامه 107 متولد 45/1/1 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 2- عبدالرحیم رضائى  زواره به شماره شناسنامه 78 متولد 41/7/1 صادره 
از اردستان (فرزند متوفى) 3- رحمن رضائى  زواره به شماره شناسنامه 99 متولد 38/1/17 صادره از اردستان 
(فرزند متوفى) 4- فاطمه رضائى  زواره به شماره شناســنامه 45 متولد 36/1/1 صادره از اردستان (فرزند 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 354 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اردستان/10/168
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 744/95  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 1074- 95/9/25 صادره از شعبه ســوم حقوقى خوانده: عماد اکبرى محکوم به تامین مبلغ 
هشت میلیون ریال در حق محکوم له قاســم پناهى فرزند رمضان 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:874 

اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان/10/170
ابالغ

شماره پرونده: 139304002003000364/1 شماره بایگانى پرونده: 9300652/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000180 آگهى ابالغیه به شماره کالســه 9300652 بدین وسیله به آقاى سعید شاه 
نظرى فرزند اصغر شناسنامه شماره 8444 ساکن اصفهان لجستیک نیروى انتظامى ترابرى ابالغ مى شود 
که بانک قوامین شعبه حکیم نظامى جهت وصول مبلغ 160000000 ریال به استناد چک شماره 933149 
مورخ 92/8/8 بر عهده بانک ملى ایران شعبه نقش جهان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9300652 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 94/7/11 مامور محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت.م الف: 

29625 اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/174 
مزایده

شماره درخواست: 9510463723400010 شماره پرونده: 8809983723100650 شماره بایگانى شعبه: 
950323  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950323  اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اموال 
آقاى غالمرضا نیک بخت را در قبال مطالبات محکوم له حسین صفایى به مشخصات زیر را از طریق مزایده 
به تاریخ روز سه شنبه 95/10/28 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 مورد مزایده را به حساب مذکور 
واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شــده وى پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 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 شــعبه اول 
دادگسترى مبارکه- طبقه 2- اطاق 2 مال مورد مزایده عبارت اســت از 3 دانگ از شش دانگ یکدستگاه 
کامیون به شماره انتظامى 919 ع 15  ایران 13 سیستم بنز اکســور تیپ 1843 به رنگ سفید مدل 1383 
ظرفیت 40 تن داراى موتور شماره 050653 الستیکها و لوله ها و دبه هاى کامیون به علت توقف طوالنى 
مدت در محوطه سرباز و عدم تحرك و ثابت بودن در یک نقطه مستهلک شده و کارایى الزم را ندارد که نیاز 
به سرویس کامل و ترمیم قطعاتى که در اثر مرور زمان کارایى خود را از دست داده اند مى باشد- بدنه موتور و 
گیربکس شاسى و تزیینات داخل اطاق سالم و در حد متوسط است- شیشه جلو در سمت راست آثار برخورد 
دارد و ترك دارد- درب سمت راننده آثار خسارت و خش دارد- گل گیر چرخ جلو سمت راست آثار خسارت 

دارد و شکسته شده اســت- باطریها کارایى الزم را ندارد و فاقد بیمه نامه شخص ثالث- براى راه اندازى و 
استفاده از خودرو مذکور نیاز به تأمین قطعات و تعمیرات دارد با توجه به موارد ذکر شده ارزش 3 دانگ سهم 
محکوم علیه از کامیون توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ یک میلیارد ریال ارزیابى و به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 95/616  اجراى احکام شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان مبارکه/10/179
حصر وراثت

محمد خالوزاده مبارکه فرزند پرویز به شماره شناسنامه 54 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1390  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پرویز خالوزاده مبارکه 
فرزند کریم به شماره شناسنامه 39 به تاریخ 1394/04/22 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل:  1- محمد خالوزاده مبارکه فرزند پرویز شماره شناسنامه / ملى 54 
نســبت به متوفى (فرزند) 2-  معصومه خالوزاده مبارکه فرزند حسین شماره شناسنامه / ملى 31 نسبت به 
متوفى (همسر) 3- فرهاد خالوزاده مبارکه فرزند پرویز شماره شناسنامه / ملى 145 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- فرشاد خالوزاده مبارکه فرزند پرویز به شماره شناســنامه / ملى 167 نسبت به متوفى (فرزند) 5- فریبا 
خالوزاده مبارکه فرزند پرویز شماره شناسنامه / ملى 291 نسبت به متوفى (فرزند).اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/617 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/10/180
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1094/95 ح - 1395/09/28 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: اکرم شجاعى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده یکصد و پنجاه میلیون ریال به طرفیت خوانده محمد پیام به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1094/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 95/12/1 ساعت 11/30 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: 2868 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/183

حصر وراثت
ارجاسب خلیلى منجزى داراي شناسنامه شماره 462 به شرح دادخواست به کالسه 1211/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبر خلیلى منجزى بشناسنامه 960 
در تاریخ 1392/12/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ارجاسب خلیلى منجزى به ش.ش 462 ، 2- جاماســب خلیلى منجزى به ش.ش 461 ، 3- سیما 
خلیلى منجزى به ش.ش 331 ، 4- صنم خلیلى منجزى بــه ش.ش 364 ، 5- خدابس خلیلى منجزى به 
ش.ش 460 ، 6- معصومه خلیلى منجزى بــه ش.ش 474 ، 7- گل بس خلیلى منجزى به ش.ش 473 ، 
8- آمنه خلیلى منجزى به ش.ش 209 ،9- ماهى خلیلى منجزى بــه ش.ش 459 ، 10- صدیقه خلیلى 
منجزى به ش.ش 365 ، (فرزندان متوفى) 11- زینب احمدى هلیلى ش.ش 4 (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: 2903 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/184
حصر وراثت

سکینه محمدى داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 1221/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اســمعیل صالحى بشناسنامه 1354 در تاریخ 
1394/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- على 
صالحى ش.ش 435 ، 2- ابراهیــم صالحى ش.ش 963 ، 3- مهناز صالحى ش.ش 3281 ، 4- شــهناز 
صالحى ش.ش 3280 (فرزندان متوفى) 5- ســکینه محمدى ش.ش 3 (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2907 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/185
اجراییه

شــماره: 216/94 ش ح 4 به موجب راي شــماره 559 تاریخ 94/06/25 حوزه 4  شــوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیها: 1- محمود حجتى  2- على حجتى  3- مصطفى 
حضرتى  4-  مصطفى یزدانى 5- براتعلى چاووشى 6- حیدر اســدى 7- خان بابا اسدى همگى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف اول محمود حجتى محکوم است به تنظیم سند رسمى پالك 
ثبتى شماره 455 بخش جالل آباد با حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و خوانده ردیف 6 به پرداخت هزینه 
دادرسى به مبلغ سى هزار ریال در حق محکوم له محمد اسدى به نشانى تهران بزرگراه فتح- خ خلیج فارس 
(شماره 2) خ هالل احمر مجتمع تجارى واحد 816 مى باشند. 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: 2904 شعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/186
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139504002004000159/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500426/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004002430 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه 9500426 بدینوسیله به آقاى 
علیرضا فتوحى ساکن اصفهان خیابان حکیم نظامى جنب بانک سپه کوچه ورپشتى مجتمع دیبا شماره 100 
بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه امکان ابالغ واقعى به نامبرده میسر  نگردیده ابالغ مى گردد که 

طبق تقاضاى بستانکار بانک کارآفرین مورد وثیقه، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پالك 69 فرعى از 210 
اصلى به انضمام شش دانگ انبارى پالك 58 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه سند رهنى 
شماره 115921 و 118110 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 4 شهر اصفهان طبق ارزیابى کارشناس 
رسمى دادگسترى به 6/470/000/000 ریال ارزیابى گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائى بدینوسیله 
به شمار اخطار میشود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض 
سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به 9/000/000 ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق 
اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به همان قیمت آگهى خواهد شد.م الف: 22252 اسدى اورگانى رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/10/244
حصر وراثت

فرشته دانش فرزند مصطفى به شماره شناسنامه/ملى 68 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1401  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شکوفه باقریان فرزند 
عزیزاله به شماره شناسنامه 1160138842 به تاریخ 1387/9/13بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- فرشته دانش فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 
68 نسبت به متوفى (مادر) 2- عزیزاله باقریان فرزند نعمت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 991 نسبت به 
متوفى (پدر) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 95/619 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/257
حصر وراثت

محمدرضا وکیلى مبارکه فرزند بهروز داراي شماره شناسنامه 107 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1291  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهروز وکیلى 
مبارکه فرزند رمضان به شناسنامه 5005 شماره در تاریخ 1395/8/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمدرضا وکیلى مبارکه 
فرزند بهروز شماره شناسنامه یا کدملى 107 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عفت اسماعیلى سورچه پایین فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه یا کدملى 9 نسبت به متوفى (همسر) 3- حسین وکیلى مبارکه فرزند بهروز شماره 
شناسنامه یا کدملى 1160035806 نسبت به متوفى (فرزند) 4- علیرضا وکیلى مبارکه فرزند بهروز شماره 
شناسنامه یا کدملى 5410048857 نسبت به متوفى (فرزند) 5- سمیرا وکیلى مبارکه فرزند بهروز شماره 
شناسنامه یا کدملى 1234 نسبت به متوفى (فرزند) 6- سمیه وکیلى مبارکه فرزند بهروز شماره شناسنامه 
یا کدملى 468 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 شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/601 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/258
ابالغ 

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخوانده احمدرضا شیخان شمس آبادى جهت تبادل 
لوایح آقاى مسعود هادیان جزى و عباس متقى زاده جزى دادخواستى به خواسته تجدیدنظرخواهى از دادنامه 
صادره به شماره 9509973759201216 در پرونده کالسه 950201  این دادگاه بطرفیت شما تقدیم که به 
شماره  001- 95 ثبت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده به درخواست خواهان 
و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به تجدیدنظرخوانده فوق الذکر ابالغ مى شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى جهت 
دریافت دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه 
تا چنانچه پاسخى نسبت به تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشند 
ظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه نمایند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1521 شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/274
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى مهران دولتخواه خواهان آقاى هدایت اله بهرامى دادخواستى با 
موضوع انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 750/95 
ش 9 ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 95/11/9 ســاعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1526 شعبه نهم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/287
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103623105380 شــماره پرونده: 9509983623100381 شماره بایگانی شعبه: 
950435 خواهان اعظم جمالى دادخواستی به طرفیت خوانده سیدمحمد نقیبى اونجى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى و طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اردستان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگسترى شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع 
و به کالسه 9509983623100381 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/10 و ساعت 8:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از 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: 357 

شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگسترى شهرستان اردستان/10/294
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100352206650 شــماره پرونده: 9509980352200866 شماره بایگانی شعبه: 
950894 خواهان مهرداد مظاهرى تهرانى دادخواستی به طرفیت خوانده ایمان وندائى به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه خسارت دادرسى و تأمین خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق 354  
ارجاع و به کالسه 9509980352200866 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/11/11 و ساعت 

9:30 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 30319 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/10/302
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100352206773 شــماره پرونده: 9409980352201518 شماره بایگانی شعبه: 
941657 خواهان مهران بیتانه دادخواســتی به طرفیت خوانده شــایان اخوت به خواسته مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه و مطالبه خســارت دادرسى و اعســار از پرداخت هزینه دادرســى و مطالبه وجه چک و تأمین 
خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه 3  اتاق شــماره 354  ارجاع و به کالســه 9409980352201518 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/11/10 و ساعت10:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 30321 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/10/303
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100352206653 شــماره پرونده: 9509980352200864 شماره بایگانی شعبه: 
950892 خواهان حسن جعفرى کمشچه دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا افشارى و اقدس السادات 
میرباقرى به خواسته تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالى غیرمنقول و الزام به تنظیم سند رسمى ملک و 
مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق 354  ارجاع و به کالسه 9509980352200864 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/11/11 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 30324 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان /10/304
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صــادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مــورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عمــوم در دو 
نوبت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نســل فــردا و نصف جهان چــاپ اصفهان آگهی میشــود تا 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننــد از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك شــهرضا تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی 
تقدیــم نمایند و گواهی طــرح دعوا را به اداره ثبت اســناد و امالك شــهرضا ارائه نمایند بدیهی اســت 
در صــورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد

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

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

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

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

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صــادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مــورد تقاضا به شــرح زیر بــه منظور اطالع عمــوم در دو 
نوبت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نســل فــردا و نصف جهان چــاپ اصفهان آگهی میشــود تا 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتواننــد از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك شــهرضا تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی 
تقدیــم نمایند و گواهی طــرح دعوا را به اداره ثبت اســناد و امالك شــهرضا ارائه نمایند بدیهی اســت 
در صــورت انقضاي مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شد. 
شماره 843 فرعى از 2  اصلى فضل آباد 

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

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

3 استان تهران، اصفهان و خوزســتان به تنهایى بیش 
از 60 درصد درآمدهاى اســتانى را تأمین مى کنند و 40 

درصد دیگر در 28 استان دیگر تأمین مى شود.
به گزارش خبرآنالین، درآمدهاى استانى شامل تمامى 
مالیات هاى مســتقیم و مالیات بــر کاال و خدمات در 
استان ها، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل 
از خدمات در استان ها و درآمد حاصل از جرایم و خسارات 
است که در اســتان ها وصول مى شود و به خزانه معین 

استان واریز مى شود.
بخشــى از این درآمدها صرف امور استانى مى شود و 

مابقى از طریق خزانــه دارى کل در امور ملى 
هزینه مى شــود. هرچند که اعتبارات ملى 
نیز در نهایت در اســتان هاى کشور هزینه 
شود، اما ســازوکار تخصیص آن متفاوت از 

سازوکارهاى اعتبارات استانى است.
در الیحه بودجه ســال 1396 نســبت 

درآمدهاى استانى به مصارف 
عمومى استان ها حدود 5 برابر 

است. این نسبت بیانگر 
ایــن واقعیت اســت که 
درآمدهاى استانى بسیار 

بیشــتر از مصــارف 
اســتانى اســت. این 
نسبت در قانون بودجه 
سال 1395 برابر با 5/3 

بوده 
 . ســت ا
کلى  به طور 
بــاال بودن 
نســبت  این 
این  بیانگــر 
واقعیت است 
بودجــه  کــه 
به لحــاظ مصارف 
متمرکزتر است. این 
واقعیت از طریق نسبت 
بازگشــت اســتانى نیز قابل 

بررسى است.

در الیحه بودجه ســال 1396 نسبت بازگشت 
منابع استانى که معکوس نسبت باالست، کمى 
کمتر از 20 درصد است. به این معنا که کمتر از 
20 درصد منابع استانى به عنوان اعتبارات بودجه 

استانى به استان ها بازمى گردد.
در این میان، تنها استانى که از نظر نسبت مصارف به 
منابع چند پله افزایش داشته، استان خراسان شمالى بوده 
است. استان هاى کردستان، اردبیل، همدان، مازندران، 
قم، خراسان رضوى، خوزســتان و هرمزگان با یک پله 

افزایش روبه رو بوده اند.
هفــت اســتان ایــالم، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
خراســان جنوبى، لرســتان، سیستان وبلوچســتان، 
خراسان شــمالى و کردستان داراى نســبت مصارف به 
منابع باالى 100 درصد هســتند؛ به این معنا که بیش 
از درآمدهاى اســتان، اعتبارات اســتانى دارند. مابقى 
استان هایى هستند که مازاد درآمد اســتانى دارند یا به 
عبارتى، درآمد آنها مازاد بر تأمین اعتبارات استانى است.

سهم اســتان تهران از درآمدهاى اســتانى به تنهایى 
بیش از 48 درصد اســت. سه اســتان تهران، اصفهان 
و خوزســتان به تنهایى بیش از 60 درصــد درآمدهاى 
استانى را تأمین مى کنند و 40 درصد دیگر در 28 استان 
دیگر تأمین مى شود که این خود نشان دهنده عدم توازن 
فعالیت هاى اقتصادى میان اســتان هاى مختلف است. 
سهم این سه استان از مصارف استانى حدود 16 درصد 

است.

3 استان، 60 درصد و 28 استان، 40 درصد درآمدهاى استانى را تأمین مى کنند

بار کشور روى دوش  خوزستان، تهران و اصفهان
بیش خوزســتان به تنهایى هان و
40 تأمین مى کنند و ىاســتانى را

ستان دیگر تأمین مى شود.
ن، درآمدهاى استانى شامل تمامى 
یم و مالیات بــر کاال و خدمات در 
ل از مالکیت دولت و درآمد حاصل 
ا و درآمد حاصل از جرایم و خسارات 
ها وصول مى شود و به خزانه معین 

مدها صرف امور استانى مى شود و 
ــه دارى کل در امور ملى 

که اعتبارات ملى  رچند
ـتان هاى کشور هزینه 
تخصیص آن متفاوت از 

ت استانىاست.
6ـال1396 نســبت 

ه مصارف 
5ود 5 برابر 

انگر
ت که 
سیار 

ف
ن 
جه 
5/

بوده 
 . ســت ا
کلى  بهطور 
بــاال بودن 
نســبت این 

این  بیانگــر 
واقعیت است 
بودجــه  کــه 
به لحــاظ مصارف

متمرکزتر است. این 
واقعیت از طریق نسبت 
بازگشــت اســتانى نیز قابل 

بررسى است.

ال در
مناب
کمت

20 درص
استانى به
در این میان
منابع چند پله
است. استان
قم، خراسان
افزایش روبه
هفــت اســ
خراســان ج
خراسان شــم
منابع باالى
از درآمدهاى
استان هایى
عبارتى، درآم
سهم اســتان
48 د 8بیش از
و خوزســتان
استانى را تأم
دیگر تأمینم
فعالیت هاى
سهم این سه

است.

گرچه در محافل مختلف افزایش نرخ دالر چندان 
خوشــایند به نظر نمى رســد اما رئیس اتحادیه 
فروشندگان فرش دســتباف مى گوید اگر قیمت 
دالر روند افزایشى خود را حفظ کند به نفع صنعت 
فرش خواهد بود، چراکه درآمدزایى این بخش را 

بیشتر مى کند.
مجتبى عراقچى گفت: حدود یک ماه از افزایش 
نرخ دالر مى گذرد که اتفاقًا اگر این افزایش ادامه 
پیدا کند مى تواند به نفع صنعت فرش دســتباف 
ایرانى باشد، چرا که اگر تا دیروز یک فرش قیمتى 
معادل هزار دالر داشــت آورده اى سه میلیون و 
600 هــزار تومانى نصیب مى کــرد در حالى که 
امروز این آورده به چهار میلیون و صد هزار تومان 

مى رسد.
وى ادامه داد: گرچه موقتى بودن ســود حاصل 
از افزایش نرخ دالر واضح اســت اما به هر حال 
مى تواند فرصتى را براى کسب درآمد بیشتر براى 

فعاالن فرش دستباف ایجاد کند.
عراقچى با بیان اینکه هزینه ها براى تولید رقابتى 
فرش در ایران باالســت، گفت: 80 درصد قیمت 
فرش دستباف، مزد کارگران است که با توجه به 
باال رفتن تورم در کشور به اضافه مقدارى که هر 
ســاله دولت بر حقوق کارگران مى افزاید مرتبًا از 
شرایط رقابتى بازارهاى جهانى فاصله مى گیریم و 
چندان رمقى براى رقابت با رقبایى چون هند، چین 

و افغانستان بر جاى نمى ماند.

افزایش نرخ دالر 
به نفع فرش دستباف 

شد
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سرمربى سابق سپاهان 
در قطر

در فاصلـه کمتـر از نیـم فصـل  لیـگ قطر، باشـگاه 
الشـحانیه سـومین سـرمربى خـود را معرفى کـرد تا 
از این حیـث صاحب رکـوردى جالب توجـه در لیگ 

ستارگان قطر شود. 
بعـد از شکسـت افتضـاح 10-0 برابر لخویا باشـگاه 
الشـحانیه فرنانـدز پرتغالـى را از سـمت خـود برکنار 
کرد تـا عمر مربیگـرى این مربـى به کمتـر از دو ماه 
بکشـد. پیش از او سـرمربى تونسى الشـحانیه نیز از 
سـمتش اسـتعفا کرده بود تا یـاران مهـرداد پوالدى 
با اتفاقـات عجیـب و غریبـى در اردوى خـود مواجه 

شوند.
در شـرایطى که هفته چهاردهم لیگ سـتارگان قطر 
از روز 13 دى ماه آغاز خواهد شـد مسـئوالن باشگاه 
الشـحانیه با قرار دادن سـه گزینه نهایى در فهرست 
کاندیداهاى خود در نهایت با ایگور استیماچ سرمربى 
کروات سابق سـپاهان به توافق رسـیده و این مربى 

وارد دوحه شد تا بر تمرینات تیم نظارت داشته باشد.
اسـتیماچ بعـد از کنار رفتـن از سـپاهان در تمـام ماه 
هـاى گذشـته در کرواسـى مشـغول بیزینـس هاى 
شـخصى خود بـود و مربیگرى نمـى کرد امـا وقتى 
پیشنهاد الشحانیه را دریافت کرد ترجیح داد دوباره به 
فوتبال آسیا کوچ کرده و این بار در کشور کوچک قطر 
مربیگرى کنـد. این مربى به محـض ورود قراردادى 
مشروط با الشحانیه بست که این قرارداد شش ماه به 

شرط تمدید تا یک فصل دیگر بود.

پرسپولیس در محدوده 
استقالل و سپاهان

استقالل، سپاهان و پرسـپولیس تیم هایى هستند که 
در مجموع همه دوره هاى لیگ برتر بیشترین امتیاز را 

در بین تیم هاى مختلف به دست آورده اند. 
پرسـپولیس اما که تا دو فصل پیش فاصلـه زیادى با 
دو تیم اول داشـت، به واسـطه نایـب قهرمانى لیگ 
پانزدهم و قهرمانى نیم فصل اول لیگ شانزدهم خود 
را به نزدیک ترین فاصله با رقیبان رسـانده اسـت. در 
پایان لیگ پانزدهم پرسپولیس 69 امتیاز از استقالل 
و 32 امتیاز از سپاهان کمتر داشت، اما با اختالف 10 
امتیازى سرخ پوشان با این دو تیم در انتهاى نیم فصل 
امسال، فاصله امتیازى به کمترین میزان خود در این 
سال ها رسـیده اسـت. حاال پرسـپولیس 22 امتیاز از 

سپاهان و 59 امتیاز از استقالل فاصله دارد.

و حاال اسپارتا پراگ!
هر روز یک شایعه جدید در مورد سردار آزمون مطرح 
مى شود. در شرایطى که مهاجم ایرانى روستوف بارها 
و بارها به این نکته اشـاره کرده که هیچ پیشـنهادى 
از باشـگاه هـاى بـزرگ اروپایـى نـدارد از لیورپول و 
دورتمونـد بـه عنـوان دو مشـترى ویژه مهاجـم تیم 
کشـورمان نام مى برنـد. از طرف دیگـر طبق ادعاى 
رسـانه هاى پرتغالى، بنفیـکا هم بدش نمـى آید که 
سـردار را به خدمت بگیرد و حاال از یک تیم جدید به 

عنوان مشترى آزمون نام برده مى شود.
سایت efotbal چک در خبرى مدعى شده که باشگاه 
اسپارتاپراگ این کشور به دنبال جذب آزمون است و 
در ادامه گزارشش به توانایى هاى سردار و عالقه 
باشـگاه هاى بـزرگ اروپایى به جـذب این 
بازیکن اشـاره کرده. اسپارتا پراگ در حال 
حاضـر در رده سـوم جدول لیـگ فوتبال 

چک است.

دربى اصفهان
 در هندبال بانوان

 هفته هشتم لیگ برتر هندبال بانوان جمعه 10 دى ماه 
با سه دیدار برگزار مى شـود. در نخستین دیدار دو تیم 
اصفهانى فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن رو در روى 

یکدیگر قرار مى گیرند.
در دیدار دیگر تیم صدرنشین شهید چمران الرستان 
میزبان هدف پویان جوان قم است و در آخرین بازى 
تیم هاى شـهردارى بم و هیئت البرز نیز در کرمان به 
مصاف یکدیگر خواهند رفت و تیم تأ سیسات دریایى 

این هفته استراحت خواهد کرد.

تایم اوت

«پدرو هنریکه» مهاجم برزیلى سپاهان که حاصل سفر 
ویسى به برزیل بود بعد از یک نیم فصل ناامید کننده در 

لیست خروجى این تیم قرار گرفت. 
عبد ا...ویسى فصل گذشته «دخسوس» را از برزیل به 
اهواز برده بود که این دروازه بان از ارکان مهم قهرمانى 
تیمش شد. امسال هم او یک دروازه بان و یک مهاجم 
از برزیل به اصفهان آورد. دروازه بانــى که نه به اندازه 
خسوس اما توانســت نســبتًا رضایت ویسى را جذب 
کند اما مهاجم برزیلى سپاهان هرگز نتوانست خود را به 
ویسى اثبات کند. پدرو هنریکه در مجموع 450 دقیقه اى 
که براى ســپاهان در لیگ برتر به میدان رفت، نه تنها 

هیچ گلى به ثمر نرســاند، بلکه یک پنالتى را هم براى 
زردپوشان اصفهان از دست داد. 

حاصل کار پدرو هنریکــه در یک نیم فصــل تنها دو 
پاس گل برابر اســتقالل خوزســتان و پرسپولیس بود 

که هیچکدام هم روى نتیجه بازى تأثیرگذار نبوده اند. 
مهاجم برزیلى ســپاهان در دیدار جــام حذفى هم به 
تیم لیــگ یکــى آلومینیــوم اراك یــک گل زد. اما 
در نهایت ویســى ترجیح داد او را در لیســت خروجى 
نیم فصل قــرار دهد تا بعد از تجربه موفق دخســوس، 
اولین تجربه بد این ســرمربى در خریــد برزیلى اتفاق

 بیافتد.

بعد از آخرین تعطیالت لیگ شــانزدهم در هفته دهم، 
باالخره پنج هفته پایانى نیم فصل اول این مســابقات 
به شکل منظم و متوالى برگزار شد. تنها بازى باقیمانده 
نیم فصل اول هم امروز بین ماشین سازى و سایپا برگزار 

خواهد شد. 
صدرنشــین فعلى لیگ برتر در پایــان نیم فصل اول 
پرسپولیس است اما تیمى که پس از تعطیالت آخر لیگ 
شانزدهم بهترین نتایج را گرفت ذوب آهن اصفهان بود. 
این تیم در پنج بازى آخر خود چهار برد و یک تســاوى 
را به دســت آورد تا با 13 امتیاز صدرنشــین بالمنازع 
پنج هفته پایانى لیگ باشد. شاگردان مجتبى حسینى 

توانستند تا رده سوم جدول صعود کنند.
دومین تیمى که بعد از تعطیالت بهترین نتایج را گرفت 
گسترش فوالد تبریز بود. شاگردان فراز کمالوند در پنج 
هفته پایانى نیم فصل اول ســه برد و دو تساوى کسب 
کردند و بــا 11 امتیازى که از این پنج بازى به دســت 

آوردند خود را تا رده نهم جدول باال کشیدند.
ضعیف ترین تیم پنج هفته آخر هــم صباى قم بود که 
هر پنج بازى خــود را باخت. البته ماشین  ســازى هم 
که هنوز آخرین بازى نیم فصل خــود را انجام نداده در 
صورت باخت مقابل ســایپا، با شاگردان صمد مرفاوى 

هم امتیاز مى شود.

ذوب آهن 
صدرنشین پسا تعطیالت!

دیپورت مهاجم برزیلى 
سپاهان

صداى هواداران

 این فرصت را 
از دست ندهید

گروه ورزشــى روزنامه نصــف جهان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

■ هواداران سپاهان همان کار بزرگى را که در 
دیدار با اســتقالل در روز یک شنبه انجام دادند 
را در روز جمعه و دیدار نیمــه نهایى جام حذفى 
تکرار کنند. واقعًا هنوز که هنوز است شکوه آن 
روز نقش جهان را فراموش نمى کنم. اگر دوباره 
نقش جهان را مملو از حضور خــود  نماییم، ان 
شاءا... به فینال صعود مى کنیم. جشن صعود به 

فینال در نقش جهان لذت زیادى دارد.

■ روز جمعه با شــعارهاى مهیــج باید انرژى و 
انگیزه زیادى را به بازیکنان سپاهان تزریق کنیم 
تا پیروز دیدار نیمه نهایى شوند. حضور در نیمه 
نهایى فرصت گرانبهایى است که نباید به راحتى 
آن را از دست بدهیم. باید هرطور شده به فینال 

صعود کنیم.

■چرا عبدا... ویســى از عماد میرجوان استفاده 
نمى کند؟ در یکى دو دیدارى کــه به او میدان 
داده بود این بازیکن عملکرد خوبى داشت ولى 
دیگر فرصت بازى را پیدا نکرد. من شــنیدم که 
میرجوان در لیست خروجى ســپاهان هم قرار 

دارد. چرا؟

■ یادمان نــرود که ذوب آهن در دیدار شــنبه 
با تراکتورســازى که در ورزشــگاه فوالدشهر 
برگزار مى شود به شــدت به حمایت نیاز دارد. 
تراکتورسازى تیم گردن کلفتى است و مهره ها
و ستاره هاى زیادى دارد و قطعًا سبزپوشان دیدار 
بسیار سختى را در پیش دارند. امیدوارم در کنار 
حمایتى که جمعه در نقش جهان از سپاهان مى 
شــود، در روز شــنبه ذوب آهن را هم فراموش 

نکنیم و حسابى از این تیم حمایت کنیم.

■ بهتر است روند سایر دیدارهاى سپاهان در جام 
حذفى امســال ادامه پیدا کند و همچنان مهدى 
امینى براى دیدار با نفت تهران، گلر زردپوشان 
باشد. «لى اولیویرا» نوســان زیادى دارد و کًال 
یک گلر متوسط است. اعتقادى هم به خروج از 
دروازه ندارد و همین این ویژگى باعث شده تا هر 
لحظه دروازه سپاهان را به نابودى بکشد. مهدى 
امینى با توجه به قد و قامــت خوبى هم که دارد 
خروج هاى خوبى هم داشــته است. قطعًا امینى 
براى جمعه باید گلر باشــد تــا خیالمان اندکى 

راحت تر بماند.

■ امیدوارم ویســى اجازه دهد تا طالب ریکانى 
در دیدار نیمه نهایــى تا آنجا که امــکان دارد 
بازى کند. طالب بازیکن فوق العاده اى اســت، 
شوت هاى مهیب و وحشتناکى مى زند و اینکه 
در چند بــازى هم به کار گرفته نشــد براى من 
جاى سئوال دارد، ولى به هر حال تصمیم نهایى 
با سرمربى است و باید به خواسته هاى او احترام 

گذاشت.

■ دیدار ذوب آهن- تراکتور ســازى آن هم در 
قالب رقابت هاى جــام حذفى  که یک تیم زنده 
مى مانــد و تیمى دیگر مى میــرد، یک فرصت 
بســیار تاریخى و گرانبها براى مجتبى حسینى 
اســت تا در مصاف با پر افتخارترین مربى لیگ 
برتر ایران، قدرت و ذکاوت خود را نشــان دهد. 
حســینى با پیروزى در این دیــدار ضمن اینکه 
تیمش را بــه فینال مى برد نشــان مى دهد که 
بى جهت به عنوان ســرمربى مورد اعتماد ذوب 
آهنى ها قرار نگرفته اســت. به امید صعود ذوب 

آهن به فینال.

2 تیم سپاهان اصفهان و نفت تهران اولین دیدار مرحله 
نیمه نهایى رقابت هاى جام حذفى را در اصفهان برگزار 

خواهند کرد. 
فـوالد مبارکه سـپاهان اصفهان و نفت تهـران در نیمه 
نهایى جام حذفى به هم رسـیدند اما شـاید هیچکدام تا 
مرحله قبلى مسیر چندان دشوارى را پشت سر نگذاشتند. 
غذاى سبز مشـهد، پارس جنوبى جم و آلومینیوم اراك 
حریفـان سـپاهان بودنـد و این تیـم در مرحلـه قبلى با 
شکسـت سـایپا به این مرحله رسـید. نفت تهـران هم 
موفـق شـد مهـره گان دره شـهر، نسـاجى مازنـدران و 
شـهردارى فومن را از پیش رو بردارد تا به سد محکمى 
به نام استقالل بخورد. شـاگردان على دایى استقالل را 
هم شکسـت دادند تا تبدیل به یک مدعى جدى در جام 

حذفى شوند.
پس از طى شدن این راه نه چندان سخت، حاال سپاهان 
و نفت یک گام دیگر براى رسیدن به فینال فاصله دارند؛ 
براى فینالیست شدن و پس از آن کسب مقام قهرمانى 
که مى تواند سـهمیه مسـتقیم لیگ قهرمانان آسیا را به 
ارمغان بیاورد. از این رو شـاید دیدار روز جمعه سـپاهان 
و نفـت بـراى عبـدا... ویسـى و علـى دایى که شـانس 
کمى براى قهرمانى لیگ نسـبت به دیگر رقبا دارند، از 
مهمترین دیدارهاى فصل محسوب شود و هیچکدام از 
این دو مربى دوست ندارند این فرصت بسیار مناسب را 

براى رسیدن به قهرمانى از دست بدهند.
تفاوت سپاهان و نفت در لیگ برتر فقط یک امتیاز است. 
نفت بـا 23 امتیاز رتبه پنجـم جدول را در اختیـار دارد و 
سپاهان 22 امتیازى هشتم است، اما ماجراى این دو تیم 
در جام حذفى تفاوت دارد. جدا از مسـیر نسـبتًا ساده اى 
که تا به اینجا طى شـده، سـپاهان و نفـت قهرمانى در 
جام حذفى را راهى آسان براى کسب موفقیت مى دانند 
و این موضوع به بازیکنـان و مربیان هـر دو تیم انگیزه 
مى دهـد. انگیزه داشـتن براى ایـن بازى هـم مى تواند 
براى هر دو تیم متفاوت باشد. مسلمًا نفتى که استقالل 
را شکست داده و دسـت به کارى بزرگ زده، مى خواهد 
به این روند خود ادامه بدهد و از سوى دیگر سپاهانى که 
در خانه خودش بازى مى کند، به هیچ وجه دوست ندارد 
در ورزشگاه نقش جهان خاطره تلخى براى هوادارانش 

کـه رقم بزند. سپاهان دو فصل  اسـت 

شرایط خوبى در لیگ نداشته و هواداران سپاهان به این 
اتفاقات عادت ندارند و شـاید قهرمانى در جام حذفى در 
سـالى که مدعیان قهرمانى خودشـان را جـدا کرده اند، 

بتواند مرهمى براى هواداران سپاهان باشد.
در آخرین دیدار سپاهان در لیگ برتر، هواداران اصفهانى 
با حضور پرشورشـان روز باشـکوهى را براى ورزشـگاه 
نقش جهان رقم زدند. در آن مسابقه تقابل با یک حریف 
پرطرفدار، هواداران را در یک روز غیرتعطیل به ورزشگاه 
کشـاند. باید دید رویارویى سرنوشت سـاز با یک حریف 

کم طرفدار در نیمه نهایى جام حذفى در یک روز تعطیل 
آنها را مجاب به حضور در نقش جهان مى کند یا خیر.

 قطعًا جنگ عبدا... ویسـى که سـال هاسـت در عرصه 
مربیگرى با لقب گواردیوال(سرمربى سابق بایرن مونیخ) 
در ایران مورد خطاب مى گیرد با علـى دایى که البته او 
خود حضور در بایرن مونیخ و همراهى با بزرگان فوتبال 
جهان را تجربه کرده اسـت دیدارى جـذاب و دیدنى از 
آب در خواهد آمد و باید منتظر باشـیم تا ببینیم در پایان 
کدامیـک از این دو مربى، شـادمان و خندان ورزشـگاه 

نقش جهان را ترك مى کنند.
دیدار سـپاهان - نفت تهران ساعت  13و 45 دقیقه روز 
جمعه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مى شود 
و در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایى جام حذفى، ذوب آهن 
ساعت 14و 30  دقیقه روز شنبه در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان تراکتورسـازى تبریز اسـت. برنده هـاى این دو 
دیدار باید اواسـط اردیبهشـت ماه 96 در خرمشهر دیدار 
فینال را برگزار کننـد تا قهرمان رقابت هـاى این فصل 

جام حذفى مشخص شود.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب  آهن گفت: دیدار با تراکتورسازى 
در مرحله نیمه نهایى جام حذفى یک مبارزه تمام عیار 
اســت و ســعى مى کنیم از اعتبار فوتبــال اصفهان و 

ذوب آهن دفاع کنیم.
مهدى رجب زاده در گفتگو با خبرنــگار ایمنا در مورد 
تســاوى با پدیده مشــهد در هفته پانزدهم لیگ برتر 
فوتبال، اظهار داشت: شرایط آب و هوایى در این بازى 
خوب نبود و باد شدیدى مى وزید که روى کیفیت بازى 
تأثیر گذاشــته بود، اما با این حال باز هم مى توانستیم 

پیروز میدان باشیم.
وى ادامــه داد: در آن بازى یک گل زدیــم و چندین 
موقعیت دیگر گلزنى هم داشتیم. اگر بعد از گل اول کمى 
باهوش تر بازى را اداره مى کردیم مى توانستیم 3 امتیاز 
بازى را کسب کنیم. به هر حال یک امتیاز بیرون از خانه 

هم با ارزش است.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: فرصت بسیار خوبى 
را از دست دادیم و پدیده هم تیمى نبود که بتواند به ما 
فشار زیادى وارد کند. سبک بازى آنها بازى مستقیم بود 

و اینکه توپ را به مهاجم قد بلندشان برسانند.

رجب زاده با بیان اینکه بازى با پدیده فرصت بسیار خوبى 
بود تا فاصله خود را با تیم هاى باالى جدول کمتر کنیم 
افزود: متأسفانه این فرصت را از دست دادیم و باید براى 
بازى هاى بعدى این نتیجه را جبران کنیم. ما حتى بعد 
از گلى که خوردیم، باز هم چند موقعیت خوب داشتیم و 
مى توانستیم آنها را از دســت ندهیم اما باز هم فرصت 

براى جبران هست.
رجب زاده در مورد جایگاه ذوب آهن در جدول رقابت هاى 
لیگ برتر بیان داشــت: االن جایگاه خوبــى داریم اما 
اعتقاد دارم که مى توانیم از این هم باالتر باشیم و تیم ما 

پتانسیل این کار را دارد.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در مورد شــرایط تیمش 
براى بازى با تراکتورســازى تبریز در دیدار نیمه نهایى 
جام حذفى اظهار داشت: بازى سنگینى را در پیش داریم 
و فکر مى کنم هیجان انگیز هم باشد. به نظر من چهار 
تیمى که به این مرحله رســیدند استحقاق این جایگاه 

را داشتند.
وى با بیان اینکه تراکتورســازى یک تیم قلدر و گردن 
کلفت است که در لیگ برتر هم مدعى است، اضافه کرد: 

شرایط ذوب آهن و تراکتورسازى نزدیک 
به هم است و فکر مى کنم براى هر دو 

تیم بازى سختى باشد و یک جنگ 
تمام عیار اتفاق خواهد افتاد.

را  تالشــمان  تمــام  مــا   
مى کنیم تــا از اعتبــار فوتبال 

و  ذوب آهــن  و  اصفهــان 
عنــوان قهرمانــى در دو دوره اخیر جــام حذفى دفاع 
کنیم و قطعًا تیــم مقابل نیــز همین تفکــر را دارد.
وى در مورد احتمال رویارویى دو تیم اصفهانى در فینال 
جام حذفى گفت: اگر دو تیم اصفهانــى به فینال جام 
حذفى راه پیدا کنند یک اتفاق خوب براى اصفهانى ها 
مى افتد و در همین حال که دو تیم براى قهرمانى تالش 
مى کنند، مردم اصفهان حداقل خیالشان راحت است که 

جام در اصفهان مى ماند.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در پایان گفت: امیدوارم از 
این مرحله به خوبى عبور کنیم و سپاهان هم با پیروزى 
مقابل نفت به فینال راه پیدا کند که در این صورت فکر 

مى کنم شرایط جذاب و خاصى در فینال به  وجود آید.

جنگ بایرن مونیخى ها  در نقش جهان
 نیمه نهایى جام حذفى باشگاه هاى ایران

بر اساس خبر نشریه معتبر تایم نام علیرضا محمد بازیکن سابق 
پرسپولیس بیشترین تعداد جستجو از سوى کاربران ایرانى را در 

گوگل طى سال 2016 داشته است. 
 علیرضا محمــد  در واکنش به این اتفاق در حالى که به شــدت 
مى خندید گفت:  «وقتى این خبر را خوانــدم از خنده مردم .چند 
وقت پیش یکى دو خبرنگار با مــن تماس گرفتند و گفتند برخى 
سایت ها مطالبى منتشــر کرده اند که یک بازیکن همسرش را 
طالق داده و بعد از کنار گذاشتن فوتبال افسرده شده است. البته من 
آن فرد نبودم چون همراه با همسر و فرزندانم زندگى خوبى داریم و 
با وجود دلخورى هایى که در فوتبال برایم پیش آمد افسرده نشدم.

تازه مى خواهم به کالس هاى مربیگــرى بروم و دوران جدیدى 
را شروع کنم. گفتم شاید ســرچ کردن ها در این خصوص باعث 
شده باشد آمار جستجوى نامم در گوگل باال رفته باشد. البته اگر 
این هم باشد خوب است چون احساس مى کنم مردم و طرفداران 
پرســپولیس هنوز من را به خاطــر دارند و به من 

عالقه مند هستند. »
محمد مى گوید:  «وقتــى خواندم در دنیا 
بیشــترین اسمى که سرچ شــده ترامپ 

من بــوده و در ایران 

بــوده ام خیلــى 
خندیــدم امــا همســرم 
مى گوید مردم تو را بخاطر 
صــاف و ســاده بودنت 
دوســت دارند و شاید 
این لطف خدا بوده که 
بعد از دلخورى ات از 
اتفاقات یکسال و نیم 
پیش و کنار گذاشتن 
فوتبال دوبــاره با این 
خبر اسمت سر زبان ها 
بیافتد و مردم و هواداران 

از تو یاد کنند. »

سرمربى نفت در بازى با سپاهان در برخى ُپست ها با کمبود بازیکن مواجه است.
 سه بازیکن به دلیل محرومیت حق همراهى تیم خود در مرحله نیمه نهایى جام حذفى را ندارند. هر سه بازیکن هم از تیم 

نفت تهران هستند و هیچیک از بازیکنان سپاهان، ذوب آهن و تراکتورسازى محروم نیستند.
محمد دانشــگر، میالد فخرالدینى و اکبر صادقى ســه بازیکنى هســتند که اجازه همراهى نفت 
برابر ســپاهان را ندارند. نفت به غیر از محمد دانشــگِر محروم و احمد آل نعمه که به احتمال 
زیاد در بــازى روز جمعه در ترکیــب این تیم قــرار مى گیرد و برابر تیم ســابقش به میدان 
مى رود در پســت دفاع میانى ایگور پراهیچ را هــم در اختیار دارد اما ایــن مدافع کروات 
مصدوم اســت و این روزها در کرواسى در حال انجام فیزیوتراپى اســت.  با این اوصاف، 
على دایى بــراى پر کردن جاى خالــى مدافع محروم خــود یا بایــد از بازیکنان دیگر 
در پســت غیرتخصصى اســتفاده نماید یا یکــى از بازیکنان جوان را بــه کار بگمارد.

یکى دیگر از چالش هاى پیــش روى دایى جایگزین کــردن بازیکنى به جاى میالد 
فخرالدینى است زیرا تیم تهرانى به غیر از او بازیکن دیگرى با پست تخصصى دفاع 
راست ندارد. سرمربى نفت براى پر کردن جاى خالى اکبر صادقى اما دغدغه کمترى 

دارد زیرا او مى تواند عباس بوعذار را جانشین هافبک میانى پیشین ذوب آهن کند.
بخاطر همین مضیقه بود که دایى در نشست خبرى پس از پیروزى تیمش برابر استقالل 
در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى با گالیه از داور مسابقه با عصبانیت گفت که برابر 

سپاهان باید خودش بازى کند!

واکنش محمد به                                           شاید دایى هم بازى کند!
خبر عجیب تایم

ل و ن پ ز م

سرمربىنفت در بازىبا سپاهان
 سهبازیکن به دلیل محرومیتح
نفت تهران هستند و هیچیک از
محمد دانشـ
برابر سـ
زیاد د
مى
مص
ع
د

 شاید د                                          شاید د

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن :

  مصاف با تراکتورسازى مبارزه اى تمام عیار است

باشـگاه هـاى بـزرگ اروپایـى نـدارد از
دورتمونـد بـه عنـوان دو مشـترىویژه
کشـورمان نام مى برنـد. از طرف دیگـر
رسـانه هاى پرتغالى، بنفیـکا هم بدشن
سـردار را به خدمت بگیرد و حاال از یک
عنوان مشترى آزمون نام برده مى شود.
lسایت efotba چک در خبرى مدعى شد

اسپارتاپراگ این کشور به دنبال جذب آز
در ادامه گزارششبه توانایى هاى سر
باشـگاه هاى بـزرگ اروپایى به
بازیکن اشـاره کرده. اسپارتا پر
حاضـر در رده سـوم جدول لی

چکاست.

دربى اصفهان
 در هندبال بانوان
 هفته هشتم لیگ برتر هندبالبانوان جمع
سه دیدار برگزار مى شـود. در نخستین با

اصفهانى فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن
یکدیگر قرار مى گیرند.

در دیدار دیگر تیم صدرنشین شهید چمر
میزبان هدف پویان جوان قم است و در
تیم هاى شـهردارى بم و هیئت البرز نیز

مصاف یکدیگر خواهند رفت و تیم تأ سیس
این هفته استراحت خواهد کرد.

شرایط ذوب آهنو تراکتورسازى نزدیک 
به هم است و فکر مى کنم براى هر دو 

تیم بازى سختى باشد و یک جنگ 
تمام عیار اتفاق خواهد افتاد.

را  تالشــمان  تمــام  مــا   
مى کنیم تــا از اعتبــار فوتبال 

و  ذوب آهــن  و  اصفهــان 
عنــوان قهرمانــى در دو دوره اخیر جــام حذفى دفاع 
کنیم و قطعًا تیــم مقابل نیــز همین تفکــر را دارد.

وى در مورد احتمال رویارویى دو تیم اصفهانى در فینال 
جام حذفى گفت: اگر دو تیم اصفهانــى به فینال جام 
حذفى راه پیدا کنند یک اتفاق خوب براى اصفهانى ها 
مى افتد و در همین حال که دو تیم براى قهرمانى تالش 
مى کنند، مردم اصفهان حداقل خیالشان راحت است که 

جام در اصفهان مى ماند.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در پایان گفت: امیدوارم از 
این مرحله به خوبى عبور کنیم و سپاهان هم با پیروزى 
مقابل نفت به فینال راه پیدا کند که در این صورت فکر 

آید. مى کنمشرایط جذاب و خاصى در فینال به  وجود

خاین هم باشدخوب است چون احساس مى کنم مردم و طرفداران 
هپرســپولیس هنوز من را به خاطــر دارند و به من 

عالقه مند هستند. »
محمد مى گوید:  «وقتــى خواندم در دنیا 
بیشــترین اسمى که سرچشــده ترامپ

منبــوده و در ایران

بــوده ام خیلــى 
خندیــدم امــا همســرم 
مى گوید مردم تو را بخاطر 
صــاف و ســاده بودنت 
دوســت دارند و شاید 
این لطف خدا بوده که 
بعد از دلخورى ات از 
اتفاقات یکسال و نیم 
پیش و کنار گذاشتن

فوتبال دوبــاره با این 
خبر اسمت سر زبان ها 
بیافتد و مردم و هواداران 

از تو یاد کنند. »

را جانشین هافبکمیانى پیشینذوب آهنکند. س بوعذار
که دایى در نشست خبرى پس از پیروزى تیمش برابر استقالل 
جام حذفى با گالیه از داور مسابقه با عصبانیت گفت که برابر 

کند!

: 

تمام عیار است
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مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى
نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
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خدا در همه جــا و در هر لحظــه و هر زمان، با انســان و پریان 
است. عطاى فراوان از دارایى او نمى کاهد و بخشیدن در گنج 
او کاستى نیاورد و درخواست کنندگان، سرمایه او را به پایان 
نرسانند و عطاشدگان، سرمایه او را پایان نمى دهند و کسى مانع 
احسان به دیگرى نخواهد بود و آوازى او را از آواز دیگر باز 

موال على (ع)ندارد.

ساسان اکبرزاده

«همزمان با ایام مبارك ماه ربیع االول، پنج پروژه 
فرهنگى- ورزشى، عمرانى و فضاى سبز با اعتبار 9 
میلیارد تومان در منطقه محروم و کمتر توسعه یافته 
شهردارى منطقه 14 اصفهان با حضور مسئوالن 

افتتاح شد.»
مدیر منطقه 14 اصفهــان در گفتگوى اختصاصى 
با نصف جهان این مطلب را اعــالم کرد و گفت: 
احداث زمین ورزشى روباز در محله باتان با هزینه 
یک میلیارد و 300 میلیــون تومان، احداث خیابان 
شــهید اکبرى با هزینه دو میلیارد و 700 میلیون 
تومان، احداث خیابان عاشــق اصفهانى شرقى با 
هزینه یک میلیارد تومان، احداث زمین ورزشــى 
روباز در بوســتان محله آزادى با هزینه دو میلیارد 
تومان و ایجاد فرهنگسراى انتظار در محله دارك، 

پروژه هایى بود که افتتاح و به بهره بردارى رسید.
على شمســى افزود: اصلى تریــن و بزرگ ترین 
دغدغه ما در منطقه 14 شهردارى اصفهان، احداث 
یک خیابان کمکى و یا رینگ چهــارم براى رفع 

معضل ترافیک شمال اصفهان مى باشد.
وى ادامــه داد: عملیات اجرایى رینــگ چهارم با 
همکارى سازمان جهاد کشاورزى، راه و شهرسازى 
و... امکانپذیر است و از مســئوالن انتظار داریم با 
احداث رینگ چهارم، امنیت جانى و زیست محیطى 

شهروندان را تأمین کنند.
مدیــر منطقه 14 اصفهــان بودجه ســال جارى 

شهردارى منطقه 14 را 73 میلیارد تومان بیان کرد 
و افزود: تاکنون نیمى از این بودجه در سال جارى 
تحقق یافته است. شمسى اظهار امیدوارى کرد در 
آینده نزدیک با اجراى طرح هاى محله ســودان 
و ایجاد کمربنــدى و کلنگزنى ورزشــگاه محله 
ارزنان، محله عمان سامانى و ورزشگاه محله امام 
خمینى (ره)، میزان سرانه فضاى سبز در منطقه 14 

افزایش یابد.
وى خاطرنشان کرد: شهردارى منطقه 14 اصفهان 
از شمال به شهرســتان برخوار از جنوب به اتوبان 
چمــران و اتوبان شــهید اردســتانى، از غرب به 
خیابان هاى آل بویه و آل یاســین و از شــرق به 

فرودگاه محدود است.
شهردار منطقه 14 اصفهان جمعیت این منطقه را 
بدون درنظر گرفتن 30 هزار نفر از افاغنه،200 هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: مساحت منطقه 14، هجده 
هزار هکتار بوده که نیمــى از آن خارج از محدوده 
خدماتى است. این در حالى است که دو سوم منطقه 

بافت فرسوده مى باشد. 
مدیر منطقه 14 اصفهــان همچنین گفت: تا پایان 
سال جارى و در ایام فرخنده دهه فجر، جنوب حرم 
حضرت زینب بنت موســى(س) و پارك امامزاده 
احمدرضا(ع) افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسید.

شایان ذکر اســت على شمســى مدیر منطقه 14 
اصفهان شش ماه اســت که در این سمت فعالیت 

مى کند. 

منطقه 14در مسیر توسعه قرار دارد
 مدیر منطقه 14 در گفتگو با نصف جهان خبر داد

1- شهردارى درچه با توجه به مصوبه شماره 609 مورخ 95/8/22 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد عملیات قطع درختان و فروش چوب درختان واقع در مسیر احداث طرحهاى 
شهرى شهردارى و درختان خشک سطح شــهر را به افراد واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا روز یکشنبه مورخ 

1395/10/19 به شهردارى درچه مراجعه فرمایند. 
زمان تحویل اســناد مزایده به دبیرخانه حراســت شــهردارى تا ســاعت 14 روز

 دوشنبه 95/10/20 
زمان برگزارى مزایده: ســاعت 15 روز دوشــنبه مورخ 95/10/20 در محل ساختمان 

شهردارى مى باشد. 

نوبت دوم
آگهى تجدید مزایده 

على اکبر محمودى- شهردار درچهعلى اکبر محمودى- شهردار درچه

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 نسبت به فروش یک واحد تجارى 
نیمه ساز واقع در خیابان حافظ غربى شــهر کوهپایه اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشــار آگهى به مدت 14 روز 
به نماینده هیئت تصفیه آقاى ماشااله علیان مستقر در کوهپایه روبروى 

بخشدارى واحد تجارى ارمغان مراجعه نمایند.  

نوبت اول
     آگهى مزایده

هیئت تصفیه شرکت ابوذر کوهپایه  هیئت تصفیه شرکت ابوذر کوهپایه  

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  ابریشمروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  ابریشم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قمصرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قمصر

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچه

حضورحضور حماسى مردم بابصیرت ایران اسالمى در راهپیمایى  حماسى مردم بابصیرت ایران اسالمى در راهپیمایى 99 دى نشان دى نشان داد  داد 
که مردم و  نظام در ایران اسالمى در پرتوکه مردم و  نظام در ایران اسالمى در پرتو «والیت فقیه» یک حقیقت و احد  «والیت فقیه» یک حقیقت و احد 

هستند و همواره  هستند و همواره  ناامیدى را در قلب سیاه سران استکبار مى کارند. ناامیدى را در قلب سیاه سران استکبار مى کارند. 

99 دى دى تا ابد در تاریخ پر  تا ابد در تاریخ پر 
شکوه انقالب اسالمى شکوه انقالب اسالمى 

جاودانه خواهدجاودانه خواهد ماند. این  ماند. این 
روز باشکوه حماسه بیدارى روز باشکوه حماسه بیدارى 
ملت با بصیرت ایرانملت با بصیرت ایران را به  را به 
نمایش گذاشت تا همیشه نمایش گذاشت تا همیشه 

خارى درچشم فتنه گرانخارى درچشم فتنه گران  
باشد. باشد. 

گرامى باد فرا رسیدن سالروز گرامى باد فرا رسیدن سالروز 99 دى دى

فرا رسیدن فرا رسیدن 
سالروز حماسه سالروز حماسه 99 دى را  دى را 

گرامى مى داریم.گرامى مى داریم.

حماسه حماسه 99 دیماه  دیماه 8888 نمایش پایبندى  نمایش پایبندى 
ملت ایران به «اسالمیتملت ایران به «اسالمیت» و » و 
«جمهوریت» نظام  و «والیت پذیرى» «جمهوریت» نظام  و «والیت پذیرى» 
آنان بود. آنان بود. فرا رسیدن سالروز این روز فرا رسیدن سالروز این روز 
تاریخى که تبلور بصیرت و تاریخى که تبلور بصیرت و میثاق امت میثاق امت 
با والیت است را گرامى مى داریم.با والیت است را گرامى مى داریم.
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در ادامه با 
بررسى هاى 
فنى و تخصصى، 
کارشناسان 
پلیس فتا موفق 
به شناسایى و 
دستگیرى متهم 
پرونده مى شوند؛ 
متهم خانم جوانى 
است که از 
مشتریان شاکى 
است که با دیدن 
مستندات الزم به 
جرم ارتکابى اقرار 
مى کند

همزمان با کشف جسد زن الهیجانى در رودخانه اى در 
رشت، تحقیقات براى شناسایى عامالن قتل او آغاز شد.

به گزارش میزان، روز ششــم دى مــاه   مأموران پلیس 
رشت در تماس هاى مردمى متوجه وجود جسد یک زن 
در حاشیه رودخانه پســیخان در حوالى روستاى خشت 

مسجد  رشت شدند. 
با حضور مأموران پلیس در محل مشخص شد جسد متعلق 
به زن میانسالى است که پس از قتل در مکانى دیگر، در 
حاشیه رودخانه رها شده است.با دستور قضائى جسد براى 

انجام تحقیقات بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد. 

ساعتى پس از کشف جسد، کارآگاهان پلیس با بررسى 
سوابق افراد مفقودى متوجه شدند جسد متعلق به زنى 57 
ساله از اهالى الهیجان است که چند روزى از مفقود شدن 
او مى گذرد. تحقیقات بیشتر نشان مى داد مقتول صاحب 

کلینیک و باشگاه زیبایى اندام زنانه است.
در ادامــه تحقیقات کارآگاهان متوجه شــدند خودروى 
مقتول به سرقت رفته اســت و احتمال دارد مدیر باشگاه 

بدنسازى، قربانى سرقت شده باشد. 
تحقیقات بیشتر براى رمزگشایى از این جنایت همچنان از 

سوى کارآگاهان پلیس آگاهى رشت ادامه داد.

  میزان| از یکى از شهرهاى غرب کشور براى 
سرقت به تهران مى آمد و پس از دستبرد به چند خانه 
دوباره به زادگاهش باز مى گشت تا دستگیر نشود او در 
آخرین سرقت خود، حلقه ازدواج تازه عروس و دامادى 

را در تهرانسر سرقت کرد.
خودت را معرفى کن.

سامان 27 ساله.
سابقه دارى؟

بله یک بار دیگر هم به اتهام سرقت دستگیر و روانه 
زندان شده بودم.

به چه اتهامى دستگیر شدى؟
به اتهام سرقت منزل.

چطور به خانه ها دستبرد مى زدى؟
در خیابان پرسه مى زدم و با شناسایى خانه هایى که 
چراغش خاموش بود، وارد مى شــدم. با دیلم، در را 
مى شکستم. خیلى سریع ســرقت را انجام مى دادم و 
فرار مى کردم. بعد از چند سرقت براى اینکه دستگیر 

نشوم به شهر خودم بر مى گشتم.
چقدر از سرقت ها به دست آوردى؟
فرق داشــت از صدمیلیون تومان تا صد هزار تومان. 
یک بار به خانه اى دســتبرد زدم، هرچه طال و سکه 
بود در کشوى کابینت گذاشته بودند. آنها را فروختم 
و صدمیلیون تومان از مالخــر گرفتم. ارزش طالها 
حداقل ســیصد میلیون تومان بود. یک بار هم وارد 

خانه اى شدم. همه وسایل آنجا تازه بود. فهمیدم تازه 
عروس و داماد هســتند. دلم نیامد جهیزیه عروس 
و داماد را ســرقت کنم. فقط حلقه عروس و داماد را 

برداشتم و صد هزار تومان فروختم.
معتادى؟ 

گاهى تفریحى مى کشم اما معتاد نیستم.
خانواده ات مى دانند که ســرقت 

مى کنى؟
نه. آنها فکر مى کنند در تهران کار مى کنم.

چطور شــک نمى کنند، درآمدت 
اینقدر زیاد است؟

من زرنگ هستم و همه پولم را رو نمى کنم. آنها فکر 
مى کنند پولم در حد یک کارگر است.

آزاد شــوى باز هم سراغ سرقت 
مى روى؟

مشخص است. چرا نروم؟ مگر کار دیگرى دارم؟ البته 
مدتى به شهرم مى روم و استراحت مى کنم.

کالبدشکافى جسد زن میانســال از به قتل رسیدن وى 
پرده برداشت.

به گزارش تسنیم  25 مهر ماه ســال جارى، خبر مرگ 
مشکوك زن 51 ساله اى به نام «مریم» از سوى مسئوالن 
بیمارستان لوالگر به مأموران پلیس و پس از آن مراتب 
این اتفاق به سجاد منافى آذر بازپرس ویژه قتل پایتخت 
اعالم شد و وى بالفاصله دستور انتقال جسد متوفى به 
پزشکى قانونى را براى تعیین علت دقیق مرگ صادر کرد.

همســر متوفى در ابتداى تحقیقات بــه مأموران گفت: 
«زمانى که براى نماز صبح بیدار شــدم دیدم همسرم در 
حال نماز خواندن روى صندلى بیهوش افتاده اســت؛ به 
طرف وى رفتم و دیدم نفس نمى کشــد بعد با اورژانس 
تماس گرفتم و همسرم را به بیمارستان رساندیم اما وى 

جان باخت.»
تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت که چند روز قبل 
کارشناسان پزشکى قانونى علت مرگ مریم را فشار به 
عناصر حیاتى گردن وى اعالم کردند و با مشخص شدن 
قتل مریم، همسر وى با دستور بازپرس پرونده بازداشت و 

به دادسراى امور جنایى تهران منتقل شد.
همسر 48 ســاله مقتول به نام «حامد» در اظهاراتش به 
بازپرس پرونده گفت: «14 ســال قبل بــا مریم ازدواج 
کردم و در طبقه باالیى منزل مادر مریم سکونت داشتیم، 
حدود ســاعت 8 شــب قبل از فوت مریم به منزل مادر 
همسرم رفتم چون مریم آنجا بود، بعد از دقایقى به منزل 
خومان رفتیم و حدود ســاعت 11 شب خوابیدیم، من در 
اتاق جداگانه اى خوابیدم و صبح براى نماز بیدار شدم که 
دیدم مریم با چادر نماز روى صندلى بیهوش افتاده است؛ 
بالفاصله با خواهر مریم و بعد با اورژانس تماس گرفتم 
و مریم را به بیمارســتان بردیم اما وى جانش را از دست 

داده بود.»
با توجه به اینکه اظهارات همســر مریم در برخى موارد 
با اظهارات مادر مریــم دچار تناقض بــود و با توجه به 
صحبت هاى ضد و نقیض همسر مریم، سجاد منافى آذر 
بازپرس شعبه سوم دادســراى امور جنایى تهران دستور 
بازداشــت همســر مریم را صادر کرد و وى براى ادامه 

تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار گرفت.

  باشگاه خبرنگاران جوان| یک راننده تاکسى موفق 
شد از چراغ هاى سبز پشت سر هم در زمان کوتاهى بگذرد.

اینکه یک راننده بتواند پشت سر هم با دو چراغ سبز روبه رو شود، 
تقریبًا غیر ممکن است ولى این راننده تاکسى با عبور از 240 چراغ 

سبز پشت سر هم خالف این حرف را ثابت کرده است.
«نوح فورمن»  در روز 6 دسامبر دوربینى در جلوى فرمان تاکسى 
خود کار گذاشت و از زمانى فیلم گرفت که از 240 چراغ سبز پشت سر 

هم عبور کرد و این کار براى او فقط 26 دقیقه زمان برد.
گفتنى است؛ فورمن راننده اى است که زیاد با اینگونه موارد مواجه 
مى شود؛ وى در سال 2014 هم، چنین ویدئویى در فضاى مجازى 
به اشتراك گذاشته بود که در آن زمان توانسته بود از صد چراغ سبز 
پشت سر هم عبور کند و امسال به نوعى رکورد خود را شکسته است.

  جام جم آنالین| شب جشن نوئل (کریسمس) براى 
همه نه تنها شادى آفرین نیســت بلکه دردسر ساز است! یک زن 
58 ساله فرانســوى هنگام آماده کردن شام شــب نوئل به دلیلى 
نامشخص از دست شوهر میانسالش خشمگین مى شود و با پهناى 
ساطور ضربه اى را به سر مرد مى زند. شوهر که قبًال بارها فوران 
خشــم زنش را تجربه کرده بود به محض اینکه زن به او نزدیک 
مى شود به سوى بالکن دویده و پس از باز کردن در به پایین شیرجه 
مى زند. مرد بینوا عالوه بر شکستگى سرش ناشى از ضربه ساطور 
چندین استخوانش هم به دلیل سقوط شکســته و به بیمارستان 

منتقل مى شود.
این زوج از جمله افرادى هســتند که نه تنها شب نوئل را با شادى 
سپرى نکرده بلکه هر دو نفر دچار دردسر هم شدند: یکى روى تخت 

بیماستان و دیگرى در بازداشتگاه پلیس!

  باشگاه خبرنگاران جوان|  یک مــرد اندونزیایى دو فرزند 
خود را در یک حرکت شجاعانه از مرگ نجات داد.

«پدر نینجا!» لقبى است که کاربران فضاى مجازى به این مرد اندونزیایى 
داده اند که به طرز شگفت آورى دو فرزند خود را از مرگ نجات مى دهد.

این پدر شجاع در یک حرکت سریع دو کودك خود را از مقابل چرخ هاى 
یک خودروى شاسى بلند که از کنترل راننده خارج شده بود و با سرعت 
به سمت آنها در حال حرکت بود دور کرد. ویدئویى از این صحنه توسط 
دوربین هاى مداربسته ثبت شده و در فضاى مجازى منتشر شده است 
که تاکنون بیش از پنج میلیون نفر بازدیدکننده داشته و کاربران فضاى 

مجازى به اتفاق به این پدر شجاع لقب «پدر نینجا!» داده اند.
عمل بى باکانه این پدر که در کسرى از ثانیه دو کودك خود را در آغوش 
مى گیرد و با یک حرکت به سمت عقب غلط مى زند مورد ستایش هزاران 

کاربر فضاى مجازى قرار گرفته است.

رکورد شکنى با رد شدن از 
240 چراغ سبز  

از ترس زنش
 از طبقه دوم پایین پرید

پدر نینجا  030201
چهل تکه

به تازه عروس و داماد رحم کردم
گفتگو با یک سارق

کالبدشکافى جسد
 از راز قتل، پرده برداشت

جزئیات قتل زن الهیجانى

 مالک باشگاه بدنسازى چگونه به قتل رسید

,,

با تالش مأموران پلیس فتا فارس، فردى که با به دست 
آوردن عکس هاى شخصى و اطالعات خصوصى زن 
آرایشگر، قصد اخاذى 50 میلیون ریالى داشت شناسایى 

و دستگیر شد.
به گزارش میزان،ســرهنگ حبیــب ا... رجبلى رئیس 
پلیس فتا اســتان فــارس گفت: خانمى بــا مراجعه به 
این پلیــس و ارائه مرجوعــه قضائى اعــالم مى کند 
فردى ناشناس با ارســال تصاویر شخصى و اطالعات 
خصوصى اش از طریق شــبکه اجتماعى تلگرام وى را 
تهدید کرده که چنانچه مبلغ 50 میلیون ریال به حسابش

 واریز نکند، اقدام به انتشار این تصاویر در فضاى مجازى 
خواهد کرد. 

وى خاطــر نشــان کــرد: شــاکى کــه در یکــى از 
آرایشگاه هاى زنانه در شیراز مشــغول به کار است، با 
اظهار اینکه به کسى مظنون نیست، خواستار رسیدگى 

به شکایت خود شد. 
 ســرهنگ رجبلــى افزود:پــس از تشــکیل پرونده، 

کارشناســان پلیس فتا اقدامات فنى و تخصصى خود را 
جهت شناسایى متهم آغاز کردند. 

رئیس پلیس فتا اســتان فارس گفت: در ابتدا مشخص 
مى شود سیمکارت تلفن همراهى که شاکى با آن اقدام 
به ثبت نام در شــبکه اجتماعى کرده ، مفقود شده و در 
واقع شاکى تنها از این ســیمکارت به عنوان ثبت نام در 
شبکه هاى اجتماعى استفاده مى کرده است که پس از 
ساخت حســاب کاربرى آن را از روى تلفن همراه خود 

خارج کرده است.
وى تصریــح کــرد: در ادامه با بررســى هــاى فنى و 
تخصصى، کارشناســان پلیس فتا موفق به شناسایى و 
دستگیرى متهم پرونده مى شــوند؛ متهم خانم جوانى 
است که از مشتریان شاکى است که با دیدن مستندات 

الزم به جرم ارتکابى اقرار مى کند. 
 سرهنگ رجبلى افزود: متهم در بازجویى خود اعتراف 
مى کند هنگامى که به آرایشــگاه مراجعه کرده متوجه 
تعدادى سیم کارت در داخل یکى از گلدان هاى مغازه 

مى شود که در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت آن 
ســیمکارت ها مى نماید؛ در ادامــه از روى کنجکاوى 
با اســتفاده از ســیمکارت هاى سرقت شــده اقدام به 
ثبت نام در شــبکه هاى اجتماعى تلگرام و اینستاگرام 
کرده و چون شــاکى قبًال از این سیمکارت جهت ثبت 
نام خود اســتفاده کرده اســت تمام اطالعات شخصى
وى از جملــه تصاویــر شــخصى اش را کــه در این

 اپلیکیشن ها بوده اســت ، به دست مى آورد و از طریق 
اکانت ناشــناس دیگرى اقدامات شــوم خود را عملى 

مى سازد. 
رئیس پلیس فتا استان فارس در پایان از  همگان خواست 
از تجهیزات الکترونیکى خود به روش صحیح محافظت 
کنند و از ارسال، ذخیره و نگهدارى اطالعات شخصى 
و محرمانه خــود از جمله تصاویــر خصوصى از طریق 
شبکه هاى اجتماعى خوددارى نمایند چرا که این امکان 
وجود دارد هکرها یا افراد سود جو و فرصت طلب بتوانند 

به این اطالعات دست یابند.

عکس هاى خصوصى دوباره ماجرا آفرید

 اخاذى 5 میلیونى مشترى از زن آرایشگر

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 شرایط 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  

نوبت اول 
آگهى مزایده عمومى

حسین ناظم الرعایا- شهردار چمگردانحسین ناظم الرعایا- شهردار چمگردان
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کارشــناس مصرف منطقى دارو و پیشــگیرى از مسمومیت هاى 
دارویى در معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى همدان گفت: 
قرص هاى سرماخوردگى انواع مختلفى دارد که تأثیرات متفاوتى بر 

روى بدن افراد مى گذارد.
دکتر مجید حنیفه ، اظهار داشــت: ســرماخوردگى و آنفلوآنزا دو 
بیمارى ویروســى با عالئم متفاوت هســتند که در فصل سرما و 

زمستان بیشتر افراد را درگیر مى کنند.
وى افزود: داروهاى ســرماخوردگى دســته هاى دارویى مختلفى 
دارند به طورى که برخى از آن مربوط به داروهاى ضداحتقان است 
و به صورت موضعى، قطره و اسپرى هاى بینى مانند نفازولین مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
حنیفه تأکید کرد: در صورتى که مجارى بینى و گوش مسدود شده 
باشــند، داروهاى ضداحتقان مجارى را باز کرده و عالئم را بهبود 
مى بخشد اما افراد مبتال به پرفشــارى خون، بیمارى هاى قلبى- 

عروقى، دیابت، پرکارى تیروئید و اعصاب و روان گروهى هستند 
که پیش از مصرف داروهاى ضداحتقان باید با داروساز داروخانه و 

پزشک مشورت کنند.
وى عنــوان کــرد: اگــر مــدت زمــان مصــرف داروهــاى
ضداحتقان موضعى بــراى گرفتگى بینى بیــش از پنج روز طول 
بکشــد، احتقان برگشــتى مى دهد و منجر به کیپ تر شدن بینى 

مى شود.
این کارشــناس مصــرف منطقى دارو بــه ترکیبــات داروهاى 
سرماخوردگى اشاره کرد و گفت: دسته اى از داروهاى سرماخوردگى 
مربوط به آنتى هیستامین هاســت که بیشتر در سرماخوردگى هاى 
تابستانى همراه با آبریزش بینى، اشک ریزى و عالئم عطسه مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
حنیفه افزود: ترکیبات آنتى هیســتامین به گونه اى است که افراد 
مســن مبتال به بیمارى پروستات، آب ســیاه و مصرف کنندگان 

داروهاى خاص بهتر اســت پیش از مصرف با داروساز و یا پزشک 
خود مشورت کنند.

وى اظهــار  داشــت: اســتامینوفن نــوع دیگــرى از داروهاى 
ضدسرماخوردگى است که براى کاهش درد و تب استفاده مى شود 

و مصرف کوتاه مدت آن منعى ندارد.
حنیفه تصریح کرد: بروفن دسته دیگرى از داروهایى است که براى 
کاهش عالئم سرماخوردگى و درد استفاده مى شود اما مصرف آن 
در افراد مبتال به ناراحتى هاى گوارشى، فشارخون و بیماران کلیوى 

باید با مشورت و تجویز پزشک صورت گیرد.
این کارشــناس مصرف منطقــى دارو با بیــان اینکه قرص هاى 
شــب و روز نــوع دیگــرى از قرص هــاى ضدســرماخوردگى

مورد اســتفاده عموم هســتند، اظهار داشــت: از آنجا که در تهیه 
این قرص از ترکیبات آنتى هیســتامین اســتفاده شــده اســت 
بنابرایــن عالوه بر اینکــه موجب خواب آلودگى مى شــود، براى 

افراد مبتال به بیمارى هاى پروســتات، آب سیاه، اعصاب و روان و 
پرفشارى خون توصیه نمى شود.

وى خاطرنشــان کرد: مصرف ویتامیــن C، موادمعدنى، روى، 
عصاره گیاه سرخارگل و شربت هاى تهیه شده از این گیاه و شربت 
آلوئه ورا در تقویت سیســتم ایمنى و کاهش عالئم سرماخوردگى

 مؤثر است.
ایــن کارشــناس مصــرف منطقــى دارو دربــاره واکســن 
آنفلوآنزا نیز اظهار داشــت: واکســن آنفلوآنزا از ویروســى است 
که عامل بیمارى آنفلوآنزاســت بنابراین ارتباطى با سرماخوردگى 
نــدارد و نبایــد انتظار داشــت بــا تزریــق واکســن آنفلوآنزا، 

سرما نخوریم.
وى افزود: کودکان زیر 12 سال، ســالمندان، مادران باردار و افراد 
مبتال به بیمارى هاى خاص جزو دسته اى هستند که حتمًا باید پیش 

از مصرف هرگونه دارو با پزشک خود مشورت کنند.

همه چیز درباره 
داروهاى سرماخوردگى

,,
5  میوه و سبزى که باید با 

پوست مصرف شود
از آنجایى که پوست برخى مواد خوراکى 
حاوى مقادیر باالى مواد مغذى است، نباید 
پوست کنده شوند مانند5 میوه و سبزى که 

در اینجا بدانها اشاره مى شود.

خیار: با خوردن خیار با پوســت در حقیقت میزان 
مصرف کلسیم، فســفر، منیزیم، پتاسیم، ویتامین A و 

ویتامین K را افزایش خواهید داد.

بادمجان: پوســت بادمجان سرشــار از آنتى 
اکسیدان ناسیونین اســت که بسیار براى حفظ سالمت 
بافت مغز مهــم و ضرورى اســت. ناســیونین نوعى 
فالوونوئید است و اگر شما آن را بخورید کمتر در معرض 

اضافه وزن قرار مى گیرید.

سیب: پوست ســیب سرشــار از پکتین فیبرى 
محلول است. پکتین به کاهش سطح کلسترول بد کمک 

کرده و سطح قند خون را ثابت نگه مى دارد.

انگور: پوست انگور حاوى فیتوشیمیایى هاى مفید 
براى سالمت قلب است.

سیب زمینى: پوست سیب زمینى بیش از 
گوشــت آن حاوى آهن، فیبر و فوالت است. در حقیقت 
پوســت ســیب زمینى 5 تا 10 برابر گوشــت آن آنتى 

اکسیدان دارد.

گ

چرا برخى کودکان حرف نمى زنند؟
یک کارشناس مشاوره و راهنمایى گفت: برخى کودکان از صحبت کردن 
در جمع هراس داشــته و در برخى مکان ها تمایلى بــراى صحبت کردن 

ندارند.
محمدحســین قلــى زاده کارشــناس مشــاور و راهنمایــى در رابطه با 
حرف نــزدن اختیارى در برخى کوکان اظهار داشــت: ســکوت انتخابى 
یــا اضطرابــى یکــى از اختــالالت اضطرابى پیچیــده در کــودکان 

است.
وى ادامه داد: اضطراب کودك در یک محیط خاص به ناتوانى کودك براى 

صحبت کردن در وى منجر مى شود. 
قلى زاده در این رابطه افزود: این محیط مى تواند مدرسه یا مهمانى هاى 
خانوادگى باشد، چنین کودکانى معموًال در محیط دیگرى که راحت هستند 
به ســادگى صحبت و مانند یک کودك عادى با دیگــران ارتباط برقرار 

مى کنند.
این کارشناس مشاوره و راهنمایى عنوان کرد: اغلب بچه هایى که به چنین 

اختاللى مبتال هستند، در واقع نوعى اضطراب اجتماعى دارند.
وى اظهار داشت: این کودکان از صحبت کردن در جمع هراس دارند و این 

مسئله برایشان ناتوان کننده و عذاب آور است. 
قلى زاده افزود: کودکانى که به ســختى صحبت مى کنند، ناچار هستند از 
ارتباطات غیر کالمى اســتفاده کنند و این امر منجر به کاهش ارتباطات 

اجتماعى کودك با همساالنش خود نیز مى شود.
 این کارشــناس مشــاوره و راهنمایى ادامه داد: کودکان مبتال به سکوت 

اختیارى قادر به حرف زدن نیســتند و این چیزى فراتر از اراده خود کودك 
است.

وى بیان کرد: البته ممکن است با شنیدن کلمه «انتخابى» تصور اطرافیان 
این باشــد که کودك در ایجاد عالیم خود نقش دارد، اما این تصور کامًال 

غلط است.
چگونه تشخیص دهیم سکوت کودك انتخابى است؟

ناتوانــى مســتمر در تکلــم در موقعیــت هــاى اجتماعــى خــاص 
مثل مدرســه که توقع داریم کودك صحبت کند.در پیشــرفت تحصیلى 
یا ارتبــاط اجتماعى بــا همســاالن و یا اقــوام اختــالل دارد. اختالل 
در صحبت کردن کودك در برخى مکان ها ممکن است بیشتر از یک ماه 

طول بکشد.
 قلى زاده در رابطه با زمان بروز اختالل سکوت اختیارى در کودکان گفت: 
این اختالل معموًال از سنین پنج یا شش سالگى آغاز شده و در همه کودکان 

به یک شکل بروز نمى کند.
وى ادامــه داد: در کودکانى که ایــن اختالل وجــود دارد در محیط هاى 
غیرخانوادگى نوعى ماتزدگى و بى حرکتى دیده مى شــود و این کودکان 

منزوى هستند.
این کارشناس مشاوره و راهنمایى گفت: کودکانى که در خانه مورد آزار و 
اذیت و خشونت هستند بیشتر به این اختالل دچار شده و حتى ممکن است 

در خانه هم سکوت کنند.
قلى زاده بیان کرد: کودکانى که به سکوت مبتال مى شوند، غالبًا از کودکى 

خجالتى و درونگرا هستند.
وى ادامه داد: این کودکان به شدت مستعد اضطراب بوده و احساسات خود 

را به سادگى بروز نمى دهند.
این کارشناس مشــاوره و راهنمایى در رابطه با درمان این کودکان گفت: 
اگر اختالل سکوت انتخابى در کودك بر اثر یک ضربه روانى نباشد با رفتار 

درمانى و کمک والدین برطرف خواهد شد.

محققان دریافتــه اند که زنان 1/38بــار بیش از مردان 
دچار گردن درد ناشى از بیمارى فرسایش دیسک گردنى 

مى شوند.
بیمارى فرسایش دیســک گردنى علت متداول گردن 
درد است. عالئم این بیمارى شامل سفت شدگى گردن، 
سوزش، حس خارش و بى حسى است. درد بیشتر در زمان 

بلند کردن یا حرکت دادن سر تشدید مى شود.
محققان دانشــگاه شــیکاگو به سرپرســتى «جوزف 
هولتمن»، ســه هزار و337 بیمار تحــت درمان را مورد 

مطالعه قرار دادند.
در مطالعات قبلى مشــخص شــده بود که زنان بیش از 
مردان به کلینیک هاى درمانــى بخاطر دردهاى مزمن 

نظیر سردردهاى میگرنى و دردهاى اسکلتى-عضالنى 
مراجعه مى کنند.

محققان توضیحات مختلفى در این مورد ارائه کرده اند 
که از آن جمله مى توان بــه تفاوت هاى هورمونى و این 
باور که مردان کمتر عالقه مند به ابراز دردشان هستند، 

اشاره کرد.
تیم تحقیقات هولتمن، با مطالعه بیماران تحت درمان به 
خاطر بیمارى دیسک فرسایشى گردن دریافتند که شیوع 

این بیمارى در زنان بیشتر از مردان است.
به گفته محققان شــیوع این درد در زنان 12 درصد و در 
مردان 11 درصد است. اما هنوز به علت این تفاوت دست 

نیافته اند.

گرد ن درد 
در زنان بیشتر 
اتفاق مى افتد

از آنجا کــه بیمارى کبدچــرب از جمله بیمــارى هاى 
خاموش و بى نشانه است، پیشگیرى از ابتال به آن از جمله

 اولویت ها قرار مى گیرد.
کبد دومین عضو بزرگ در بدن انســان است و مسئول به 
اصطالح رد کردن تمام مواد غذایى و نوشیدنى مصرف شده 
از صافى اســت که این بدان معناست که کبد فاکتورهاى 
مضرر مواد غذایى را گرفته و آنها را به صورتى بدون ضرر 

وارد سیستم هاى دیگر بدن مى کند.
کبد چرب نشــانه اى از سندروم متابولیســم است. این  
سندروم به معناى آن است که عمدتاً سوخت چربى و قند در 
سلول هاى بدن مختل شده بنابراین این مواد در کبد انباشت 

و به کبد چرب تبدیل مى شود.
درصد بسیار کمى از کبدهاى چرب سرطانى مى شوند.که 
رسوب چربى در سلول هاى کبدى مى تواند منجر به التهاب 
در آن شود و وجود التهاب مزمن در هر جاى بدن آن عضو را 

مستعد سرطان مى کند.
کبد چرب با دیابت و چاقى ارتباط دارد.افراد مبتال به کبد 
چرب مى توانند با انجام فعالیت فیزیکى و اختصاص زمان 
براى ورزش، سالمت خود را به دســت بیاورند و نباید به 
دنبال آن باشــند که  فقط با دارو بخواهند به درمان کبد 

چرب بپردازند.
 درصد بســیار کمى از کبدهاى چرب سرطانى مى شوند 
و بیشترین ارتباط  کبد چرب با وضعیت قلبى افراد است، 
یعنى اگر در آزمایش سنوگرافى مشخص شود که فرد به 
کبد چرب مبتالست بدون اینکه آنزیم هاى کبدى اش باال 

باشد، عمده ترین خطرى که وى را تهدید مى کند بیمارى 
هاى قلبى است.

کبد چرب در 90 درصد موارد هیچ عالئمى ندارد و معموًال 
بدون عالمت است. چاقى، پارامترهاى مختلف سندروم 
روده تحریک پذیر، کم تحرکى و دیابت همه منجر به ایجاد 

این عارضه مى شوند.
بســیار اهمیت دارد که فرد حداقل ســه بار در هفته یک 
تا 1/5ساعت فعالیت فیزیکى داشــته باشد و این فعالیت 
فیزیکى باید از ســرعت الزم برخوردار باشد تا براى بدن 
مفید باشد یا روزانه نیم ساعت تا 45 دقیقه هرنوع فعالیت 
فیزیکى ســریع مى تواند در کاهش عوارض این بیمارى 

سودمند باشد.

چه کسانى  دچار کبد چرب مى شوند؟
-کســانى که دیابت و بیمارى قند نوع یک یا 2 دارند اما 
بدنشان انسولین را پس مى زند حتى اگر انسولین تزریقى 

باشد، دچار کبد چرب مى شوند .
-مصرف داروهاى شــیمیایى خاص اثر سوء بر روى کبد 
دارد. کسانى که آنتى بیوتیک و چرك خشک کن مصرف 
مى کنند آنهم بدون تجویز متخصص و بدون آنکه عفونت
 یا چرك داخلى ثابت بشــود به بیمارى کبد چرب مبتال 

مى شوند.
-کسانى که مصرف چربى زیاد دارند و سرخ کردنى، تف 
دادنى، بو دادنى استفاده مى کنند دچار چند بیمارى مى شوند 

ازجمله سوزش چشم و خارش چشم و ایجاد کبد چرب.

,, چه کسانى کبدشان چرب مى شود؟ 

کبد چرب با دیابت 
و چاقى ارتباط دارد.

افراد مبتال به کبد 
چرب مى توانند 
با انجام فعالیت 
فیزیکى و اختصاص 
زمان براى ورزش 
سالمت خود را به 
دست بیاورند و 
نباید به دنبال آن 
باشند که  فقط با 
دارو بخواهند به 
درمان کبد چرب 
بپردازند

 بروفن دسته دیگرى از داروهایى 
است که براى کاهش عالئم 
سرماخوردگى و درد استفاده مى شود 
اما مصرف آن در افراد مبتال به 
ناراحتى هاى گوارشى، فشارخون 
و بیماران کلیوى باید با مشورت و 
تجویز پزشک صورت گیرد
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حصر وراثت
محمدرضا حاجى على عسگرى داراي شناسنامه شماره 287 به شــرح دادخواست به کالسه 992/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرین جان حاجى على 
عسکرى نجف آبادى بشناسنامه 20856 در تاریخ 1395/02/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمدرضا حاجى على عسگرى به ش.ش 287 ، 2-  زهرا حاجى 
على عسگرى نجف آبادى به ش.ش 85 ، 3- اکرم حاجى على عسگرى نجف آبادى به ش.ش 905 ، 4- 
فاطمه حاجى على عسکرى  به ش.ش 3  (فرزندان متوفى)  و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 2879 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/108

حصر وراثت
محسن کاظمى داراي شناسنامه شماره 1589 به شرح دادخواست به کالسه 1215/95 ش ح 14 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس گرامى بشناسنامه 916 در تاریخ 
94/11/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محسن 
کاظمى به ش.ش 1589 (پســر متوفى)  2- صفدر على گرامى به ش.ش 22 (پدر متوفى) و متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 2880 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/109
حصر وراثت

على صالحى داراي شناسنامه شماره 22663 به شرح دادخواست به کالسه 1216/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب زمانى بشناسنامه 7 در تاریخ 1395/09/21  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد على صالحى 
ش.ش 2047 ، 2- حسینعلى صالحى ش.ش 22664 ، 3- على صالحى ش.ش 22663 ، 4- بیگم صالحى 
ش.ش 761 ، 5- بیگم جان صالحى ش.ش 22662 ، 6- عصمت صالحى ش.ش 1074 (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 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: 2884 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/110
اجراییه

شماره: 361/95 ش ح 2- 1395/9/23 به موجب راي شماره 767 تاریخ 95/7/29 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مصطفى هاشمى فرزند رضا به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 199/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/640/000 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 959566- 
91/7/15 به مبلغ چهل و نه میلیون و ششصد هزار ریال و 276991/44- 89/12/20 به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال و 885866/45- 89/8/7 به مبلغ صد میلیون ریال لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 9/980/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: حامد شاطرى 
فرزند ناصر به نشانى: نجف آباد- خ 15 خرداد شمالى کوى شهیدان مشاورى- پالك 7 (و با وکالت مجتبى 
حقیقى). 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 2867 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/111

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510423730400360 شــماره پرونده: 9509983730400023 شماره بایگانی شعبه: 
950023 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به دادنامه غیابى 9509973730400593 محکوم علیه: 
یحیى طهماسبى فرزند غالمرضا به نشانى: مجهول المکان محکوم  است به پرداخت مبلغ 405/000/000 
ریال بابت اصل خواسته- 12/710/000 ریال هزینه دادرسى- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر 
از 94/8/4 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: منصور صادقى زفره فرزند مرتضى به نشانى: نجف آباد خ 
امام کوى بوستان پ 16 با وکالت مجتبى حقیقى  نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى: نجف آباد- خیابان 
امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 6 
و پرداخت 20/250/000 ریال در حق صنــدوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 2811 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/112
مزایده

شماره نامه: 95101149 شــماره پرونده: 9409983623100305 شماره بایگانى شعبه: 950227 اجراى 
احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 950227 
مدنى که به موجب آن آقاى على رضوانیان محکوم است به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و به انضمام مبلغ 9/135/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/07/24 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له آقاى محمدتقى موسى عرب  فرزند حسینعلى. با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا اموال معرفى شده به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش مى رساند: تمامى دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 1/2203/1 متعلق به آقاى محمدرضا 
شفیعى فرزند مهدى واقع در محله قهره اردستان به متراژ تقریبى 295 متر مربع داراى کاربرى کشاورزى 
فاقد هرگونه درخت و ساختمان ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 177/000/000 
ریال متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده 
ملکى را که آگهى شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نماید. برنده مزایده باید 10٪ بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى آن را 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت  نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد ســپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1395/10/30 روز: یک شنبه ساعت: 10 
صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 352  شعبه  اجراي احکام 

مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/10/114
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103731504184 شــماره پرونده : 9509983731500602 شماره بایگانی شعبه: 
950612 خواهان  مهین حیدرى باغبادرانى دادخواستى به طرفیت خوانده محمدعلى گاجى به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمى ملک و تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع و به کالسه 9509983731500602 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/21 و ساعت 
10:30 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 

الف: 29885 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد /10/116
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به حمید درعلى نبى آقاى مجید درعلى نبــى آقاى حمید درعلى نبى 
دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 145/000/000 ریال به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 1109/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 95/11/20 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1511  شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/10/119
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 730/95 - 1395/09/29 نظر به اینکه خواهان عباس احمدى کت ایونچه با وکالت آقاى محمود رضا 
بهشتى دادخواستی مبنى بر فسخ قرارداد به طرفیت خوانده آقاى ســید على نورى در این مرجع به شماره 
کالسه 730/95 ش2ح مطرح  نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/18 ساعت 
4/15 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 
73 آیین دادرسی مدنی 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: 1513 شعبه دوم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/120
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 731/95- 1395/09/29 نظر به اینکه خواهان عباس احمدى کت ایونچه با وکالت آقاى محمود رضا 
بهشتى دادخواستی مبنى بر فسخ قرارداد به طرفیت خوانده آقاى حسام الدین مختارى در این مرجع به شماره 
کالسه 731/95 ش2ح مطرح  نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/18 ساعت 
4/30 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 
73 آیین دادرسی مدنی 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: 1512 شعبه دوم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/121
ابالغ وقت رسیدگى

582/95 - 95/09/29 آقاى عباس خســروى دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفیــت آقاى محمد 
زهرانــى اصفهانى به این شــورا تقدیــم نموده و بــه کالســه 582/95 ش ح 5 ثبت و وقت رســیدگى 
به تاریــخ 95/11/27 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده 
به اســتناد مــاده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شــود قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نســخه 
ثانــى دادخواســت و ضمائــم به ایــن شــورا مراجعه نمایــد. در غیــر اینصــورت راى غیابــى صادر 
خواهد شــد. م الف: 1506 شــعبه پنجم  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک )/10/122
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابــالغ وقت دادرســى و ضمائم به عبدالحســن صوفى- نســترن امیرابوالفتحى دادخواســتى به 
خواســته فک پالك به طرفیت شــما به شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 
700/95 ش 8 ح ثبــت و براى  مورخ 95/12/18 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف 
شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، واال وفق مقررات اقدام 
خواهد شــد. م الف: 1499 شعبه هشــتم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/123
ابالغ وقت رسیدگى

48/95 ش 11 ح 95/09/28 آقاى علیرضا حیدرى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى مســعود 
حیدرى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 47/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/17 ساعت 9/30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 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 شد. م الف: 1500  شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک )/10/124

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 9510463759100018 شماره پرونده : 9509983759101153 شماره بایگانی شعبه: 
951162 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده: مصطفى نبوى زاده فرزند غالمرضا 
دادخواستى به خواسته طالق به درخواســت زوجه به طرفیت مهرانگیز کاظم زاده به این شعبه تقدیم که 
به کالســه ثبت و براى روز مورخ 95/12/10 ساعت 9 ضبحتعین وقت دادرســى گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنى مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررا اقدام خواهد شد. م الف: 1510  شعبه 1 دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر ومیمه /10/126
مزایده

در پرونده 950164 و به موجب دستور فروش مورخ 95/04/14 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه على هادیان به فروش پالك ثبتى 1129/321 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له رویا 
ذکاوتمند جى و مبلغ 2/500/000  ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده 
اســت. صورت اموال مورد مزایده: محل وقوع ملک واقع در گز، بلوار معلم، کوچه کانون پالك شماره 10 
آپارتمان مورد نظر با موقعیت شمالى- جنوبى (دوکله) در طبقه اول یک مجموعه مسکونى سه واحدى واقع 
گردیده و از دو سمت شمال و جنوب به گذر عمومى و از دو سمت شرق و غرب به پالك هاى مجاور منتهى 
مى گردد سیستم باربر ساختمان متشکل از دیوار باربر آجرى و سقف تیرچه بلوك مى باشد. آپارتمان داراى 
دو اتاق خواب پذیرائى، آشپزخانه اپن با کابینت فلزى، سرویس هاى بهداشتى و انشعابات آب و برق و گاز مى 
باشد. پوشش کف از موزائیک، دیوارها نقاشى و سقف پذیرائى ابزار مى باشد. مساحت آپارتمان طبق سند ارائه 
شده 149/16 متر مربع مى باشد مشخصات ثبتى مشخصات ثبتى آپارتمان موصوف طبق سند ارائه شده به 
شرح ذیل مى باشد: شماره سریال سند 379241 90 /  الف شماره فرعى 1129 باقیمانده شماره اصلى 321 
مفروز و مجزى شده 1129 صفحه 346 دفتر 701 شماره ثبت 159719 نام مالک رویا ذکاوتمند جزى سهم 
مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ ارزیابى آپارتمان پس از بررسى موقعیت محلى آپارتمان و با توجه به 
مساحت آپارتمان، کیفیت ساخت و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابى، ارزش شش دانگ عرصه و 
اعیانى آپارتمان مورد نظر معادل 1/410/000/000 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و ده میلیون) ریال و ارزش 
سه دانگ مشاع از شش دانگ معادل 705/000/000 ریال (هفتصد و پنج میلیون ریال) معادل هفتاد میلیون 
و پانصد هزار تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در 
مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 95/10/27 ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: شعبه دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از 
اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه 
داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشــند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1475  

اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه/10/128
حصر وراثت

محمد اسدزاده بشناسنامه شماره 4 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 549/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نرگس زمانى بشناسنامه شماره 
1173 در تاریخ جمعه 29 مرداد 1395 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمد اسدزاده 
فرزند حاجى اقا شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى (زوج) 2- محترم معافى فرزند عباس شماره شناسنامه 
38402 نسبت با متوفى (مادر) 3- مجید اسدزاده فرزند محمد شماره شناسنامه 1236 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- فاطمه اسدزاده فرزند محمد شماره شناسنامه 3277 نسبت با متوفى (فرزند) 5- زهرا اسدزاده فرزند محمد 
شماره شناسنامه 5100101271 نســبت با متوفى (فرزند) 6- مریم اسدزاده فرزند محمد شماره شناسنامه 
7323 نسبت با متوفى (فرزند) 7- معصومه اسدزاده فرزند محمد شماره شناسنامه 5100135387 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1482 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/10/129
حصر وراثت

محمود بهشتى بشناسنامه شماره 1741274826 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 558/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد بهشتى 
بشناسنامه شماره 1 در تاریخ 95/7/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سکینه یزدانى 
فرزند عبدا... شماره شناسنامه 18 نسبت با متوفى (مادر) 2- شهربانو بهشتى فرزند عزیزا... شماره شناسنامه 
2 نسبت با متوفى (همسر) 3- شهین بهشتى فرزند محمد شماره شناسنامه 1880 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- على بهشتى فرزند محمد شماره شناسنامه 9730 نسبت با متوفى (فرزند) 5- امید بهشتى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 7247 نســبت با متوفى (فرزند) 6- مهدى بهشتى فرزند محمد شماره شناسنامه 17485 
نسبت با متوفى (فرزند) 7- مهران بهشــتى فرزند محمد شماره شناسنامه 1740893131 نسبت با متوفى 
(فرزند) 8- محمود بهشتى فرزند محمد شماره شناســنامه 1741274826 نسبت با متوفى (فرزند) والغیر 
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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1492 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/10/130
حصر وراثت

معصومه پلنگ پور بشناسنامه شماره 2653 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 556/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالمحسین بهادر 
بشناسنامه شماره 114 در تاریخ 1395/8/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مینا بهادر 
فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 489 نســبت با متوفى (فرزند) 2- منا بهادر فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 1099 نسبت با متوفى (فرزند) 3- ندا بهادر فرزند غالمحســین شماره شناسنامه 602 نسبت با 
متوفى (فرزند) 4- صفا بهادر فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 2898 نسبت با متوفى (فرزند) 5- عباس 
بهادر فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 3-010013-510 نسبت با متوفى (فرزند) 6- معصومه پلنگ پور 
فرزند رسول شماره شناسنامه 2653 نسبت با متوفى (همسر). 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1489 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/131
حصر وراثت

سارا بامداد بشناسنامه شماره 2071 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 552/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اکبر بامداد بشناسنامه شماره 54 
در تاریخ 95/8/18 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- کبرى واعظ فرزند حسن شماره 
شناسنامه 36107 نسبت با متوفى (همسر) 2- شیدا بامداد فرزند اکبر شماره شناسنامه 2556 نسبت با متوفى 
(دختر) 3- زویا بامداد فرزند اکبر شماره شناسنامه 1398 نسبت با متوفى (دختر) 4- رویا بامداد فرزند اکبر 
شماره شناسنامه 642 نسبت با متوفى (دختر) 5- سیامک بامداد فرزند اکبر شماره شناسنامه 1317 نسبت 
با متوفى (پسر) 6- روزا بامداد فرزند اکبر شماره شناسنامه 82 نسبت با متوفى (دختر) 7- سارا بامداد فرزند 
اکبر شماره شناسنامه 2071 نسبت با متوفى (دختر). 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1505 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/132
حصر وراثت

بگم عالیوند بشناسنامه شماره 248 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 561/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سلطانعلى عالیوند بشناسنامه 
شماره 369 در تاریخ 95/9/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- بگم عالیوند فرزند 
محمدعلى شــماره شناسنامه 248 نســبت با متوفى (همســر) 2- فاطمه عالیوند فرزند سلطانعلى شماره 
شناسنامه 1960309048 نســبت با متوفى (فرزند) 3- اسماء عالیوند فرزند ســلطانعلى شماره شناسنامه 
1960389955 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 یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1509 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/133
حصر وراثت

غالمعباس حیدرى به شناسنامه شماره 556 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 85/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان منیجه زائرى به 
شناسنامه شماره 2098 در تاریخ 1395/2/11 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه 
زائرى فرزند محمدحسین شماره شناســنامه 735 نســبت با متوفى (خواهر) 2- بى بى شاه زائرى فرزند 
محمدحسین شماره شناسنامه 3056 نسبت با متوفى (خواهر) 3- نرگس زائرى فرزند محمدحسین شماره 
شناسنامه 923 نسبت با متوفى (خواهر) 4- نسرین زائرى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 2416 نسبت 
با متوفى (خواهر) 5- مجید زائرى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 18 نسبت با متوفى (برادر) 6- مسعود 
زائرى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 106 نسبت با متوفى (برادر) 7- نادر زائرى فرزند محمدحسین 
شماره شناسنامه 1231 نسبت با متوفى (برادر) 8- غالمعباس حیدرى فرزند صالح شماره شناسنامه 556 
نسبت با متوفى (همسر)  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: 1486 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/134 /10
حصر وراثت

زیبا چهارده چریک به شناسنامه شماره 227 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 557/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شوکت خباره به 
شناسنامه شماره 43286 در تاریخ 1395/04/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زیبا 
چهارده چریک فرزند سید عمران شماره شناســنامه 227 نسبت با متوفى (فرزند) 2- ناهید چهارده چریک 
فرزند سید عمران شماره شناسنامه 226 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: 1491 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/135
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3008/26- 95/09/29 آقاي على بخشنده امنیه فرزند عزیز باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره سریال چاپى  
437114 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/451 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شــهر) که  در صفحه 52 دفتر 690  ذیل ثبت 156428 بنام على بخشنده امنیه فرزند عزیز ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 12563 مورخ 93/04/17 دفترخانه 203 شاهین شهر 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 مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 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. م الف: 1483 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/136
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 1100/95 ش ح 2- 95/09/30 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: روح الــه على نقى بیگى 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده به الزام انتقال سند اتومبیل به شماره انتظامى 11 ایران 928 هـ 29  به 
طرفیت خواندگان 1- کسرى کشاورز 2- حسین الچین انى که پس از ارجاع به شماره 1100/95 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/02 ساعت 11 تعیین گردیده ، علیهذا چون خواندگان 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 
از تاریخ 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: 2890 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/9/151
حصر وراثت

مهدى قیصرى قلعه شاهى داراي شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست به کالسه 1219/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر قیصرى قلعه شاهى بشناسنامه 
511 در تاریخ 1395/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- عذرا قیصرى قلعه شاهى ش.ش 39،  2- مهدى قیصرى قلعه شاهى ش.ش 49،  3- ابراهیم قیصرى 
قلعه شاهى ش.ش 1358،  4- محمد قیصرى قلعه شاهى ش.ش 1357،  5- اسماعیل قیصرى ش.ش 1356 
(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 هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2892 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/153
حصر وراثت

لطفعلى رحمانى داراي شناسنامه شماره 1059 به شرح دادخواست به کالسه 1220/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سام رحمانى بشناسنامه 15 در تاریخ 1395/8/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- لطفعلى رحمانى 
ش.ش 1059 ، 2- سلطانعلى رحمانى ش.ش 624،  3- سکینه رحمانى ش.ش 593 ،  4- فاطمه رحمانى 
ش.ش 132،  5- زینب رحمانى ش.ش 241،  6- علــى رحمانى ش.ش 273،  7- راضیه رحمانى ش.ش 
547 (فرزندان متوفى) 8- بى بى جان رحمانى زاد ش.ش320 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2893 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/154
حصر وراثت

على صالحى داراي شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواســت به کالسه 5/57- 49 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم معصومه صالحى نجف آبادى بشناسنامه 
4923 در تاریخ 1336/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 4 پسر به اسامى: 1- على صالحى نجف آبادى به ش.ش 59، 2- محمدباقر صالحى نجف آبادى به 
ش.ش 15951،  3- محمدعلى صالحى نجف آبادى به ش.ش 4925،  4- حیدرعلى صالحى نجف آبادى به 
ش.ش 814 و 5 دختر به اسامى: 1- فاطمه صالحى نجف آبادى به ش.ش 282،  2- بتول صالحى نجف آبادى 
به ش.ش 20281،  3- سکینه صالحى نجف آبادى به ش.ش 4928،  4- شهربانو صالحى نجف آبادى به 
ش.ش 4927،  5- رقیه صالحى نجف آبادى به ش.ش 4926 و محمدحسن صالحى نجف آبادى به ش.ش 
4920 شوهر او بوده و وارث 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2902 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

نجف آباد/10/155
حصر وراثت

جواد یزدانیان به وکالت از آقاى على صالحى به شــرح دادخواســت به کالســه 69/50 مدنى از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدحسن صالحى نجف آبادى 
بشناسنامه 4920 در تاریخ 1349/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پسر به اسامى: 1- على به شناسنامه 59، 2- محمدباقر بشناسنامه 15951،  3- محمدعلى 
بشناسنامه 4925،  4- حیدرعلى بشناسنامه شماره 814 و 5 دختر به اسامى: 1- فاطمه بشناسنامه 282،  2- 
بتول بشناسنامه 20281،  3- سکینه بشناسنامه 4928،  4- شهربانو بشناسنامه 4927،  5- رقیه بشناسنامه 
شماره 4926 شهرت همگى صالحى نجف آبادى بوده و وارث 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2901 شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/156
حصر وراثت

راضیه کارشناس نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1048 به شــرح دادخواست به کالسه 1222/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره فاتح نجف آبادى 
بشناسنامه 936 در تاریخ 1395/02/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :  1- راضیه کارشناس نجف آبادى ش.ش 1048 ،  2- عفت کارشناس نجف آبادى ش.ش 
672 ، 3- مرضیه کارشــناس نجف آبادى ش.ش 686 ، 4- مجید کارشــناس نجف آبادى ش.ش 371 
(فرزندان متوفى)  5- یدا... کارشناس نجف آبادى ش.ش 487 (همسر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2900 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/157
ابالغ راى

کالسه پرونده 654/95 ش 2 ح شــماره دادنامه 887 - 95/07/10 مرجع رسیدگى شعبه دوازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان اکبر جوزى به نشانى جالل آباد روبه رو شرکت تعاونى مغازه موتورسیکلت 
خوانده: شعبانعلى رضایى به نشانى مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 443950 
جمعًا به مبلغ 12/000/000 ریال گردش کار: خواهان دادخواســتى 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 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 اکبر جوزى به طرفیت آقاى شعبانعلى 
رضایى به خواسته مطالبه تقدیمى دعوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده ى خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه ى وجه را دارد لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستندا 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 12/000/00 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 900/000 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 1394/6/1 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: 2897 شعبه 12 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/158
ابالغ راى

کالسه پرونده 1069/95 شــماره دادنامه 1621- 95/10/01 مرجع رسیدگى شعبه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان مجید افشارى به آدرس امیرآباد آزادگان فاز 4 خ هاتف پ 84  خوانده: عباس 
شاهسون به آدرس مجهول المکان به خواســته: مطالبه گردش کار پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى افشارى به طرفیت آقاى عباس 
شاهسون به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد هزار ریال طبق بارنامه 1394/6/7 و 
کلیه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه 
بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522  قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 1- پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و 
پنج میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ سیصد و چهل هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/8/12 لغایت پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 2894 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/159 /10
ابالغ راى

کالسه پرونده 1184/85 ش 5 ح شــماره دادنامه 1546- 95/9/21 مرجع رسیدگى شعبه پنجم حقوقى 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان مجتبى سفرى به آدرس صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى شهید 
سلیمان عباسى پ 2 خوانده: ذبیح اله وحدانى به آدرس مجهول المکان  گردش کار پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى مجتبى 
سفرى به طرفیت آقاى ذبیح اله وحدانى به خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 60834 – 86/7/15  و 863949 – 85/11/15 و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در تادیه. نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان 
یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى و مســتندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522  قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 1- پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون ریال 
بابت اصل خواسته 2- پرداخت یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى 3- پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ هاى فوق 4- پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد. در ضمن با توجه به صورتجلسه مورخ 
09/15 /95 نسبت به پانصد هزار تومان اصل خواســته و مبلغ محکومیت خوانده به استناد ماده 197 قانون 
آئین دادرســى رد دعوى خواهان صادر گردیده و قرار صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 2891 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/160
ابالغ راي

شماره پرونده: 1218/95 ش ح/5 شــماره دادنامه: 1577- 95/9/23 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم حقوقى 
شــوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: محمد خواجه على اشــترى به والیت فرزند خویش آراد خواجه 
على اشترى به نشــانی: امیرآباد خ مفتح روبروى دانشکده سما کوى اعرابى ســامانى پ 8513935367 
، خواندگان: 1- مصطفى کارگر به نشــانى: امیرآباد خ ســاحل کوچه مهــرداد پ 11- 8516618931 ،  
2- احمدرضا تقى خانى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى محمد 
خواجه على اشــترى بوالیت از فرزند خویش آراد خواجه على اشترى 3 ساله بطرفیت آقایان 1- - مصطفى 
کارگر و 2- احمدرضا تقى خانى بخواسته تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یکدستگاه 
اتومبیل پراید 132 مدل 1390 رنگ مشکى روغنى به پالك 53- 794 ن 26 و هزینه هاى دادرسى شورا از 
توجه به اوراق پرونده و اظهارات خواهان و نظر به قولنامه مورخ 95/2/29 فى مابین خواهان و خوانده ردیف 
اول و استعالم مورخ 95/8/5  اداره راهور که داللت بر مالکیت خوانده از ردیف دوم مى نماید و با عنایت به 
اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابالغ حضورى در جلسه حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارائه نداده و خوانده 
ردیف دوم هم با وصف ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگردیده لذا شورا مستنداً به مواد 219، 220، 221 قانون 
مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیــف دوم بحضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال سند رسمى اتومبیل فوق الذکر به نام خواهان را صادر و اعالم مى نماید و در خصوص 
خوانده ردیف اول حکم به محکومیت به پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال ســند اتومبیل فوق الذکر و مبلغ 
دویست و بیست هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى در حق خواهان را صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى دادگسترى نجف  آباد مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و از تاریخ ابالغ ظرف مدت بیست 
روز قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 2886 شعبه پنجم حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/161 
ابالغ راي

شماره پرونده: 956/95 ش ح/5 شــماره دادنامه: 1503- 95/9/13 خواهان: حسن اسدى زاده به نشانی: 
امیرآباد خ بهشــتى خ عطار پ 68- 6997968970 خوانده: شیرعلى على خانى به نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. 

رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى حسن اسدى زاده به طرفیت آقاى شیرعلى على خانى به خواسته 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون تومان ثمن یکدســتگاه خودرو پژو 405- 923 س 55  ایران 81 مدل 1388 و 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرسى، شــورا پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و نظر به خواسته 
خواهان و قولنامه مورخ 94/2/14 و همچنین با توجه به اینکه استرداد مبیع توسط خوانده محرز گردیده و 
تأییدیه فرماندهى انتظامى حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ 
قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه را مقرون به 
صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ پانصد و بیست و پنج هزار تومان 
بابت هزینه هاى دادرسى 3- پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 95/7/7 لغایت پرداخت در حق خواهان 
و در قبال آن استرداد الشه هاى سفته به شماره هاى 621615- 50/000/000 و 621154- 50/000/000 
و 498883- 20/000/000 و 498884- 20/000/000 حسب صورتجلسه 95/8/23 به استناد ماده 619 
قانون آئین مدنى به خوانده صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد و نسبت به مابه التفاوت خواسته و حکم به مبلغ ســیصد هزار تومان با توجه به قولنامه فوق جهت 
انتقال سند خواهان که این امر محقق نگردیده به استناد ماده 147 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. م الف: 2885 شعبه پنجم حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/162 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510323730200388 شــماره پرونده: 9109983730200653 شماره بایگانی شعبه: 
910695 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209973730200065 
محکوم علیهما: 1- اسماعیل اوالد کرمانشاهى فرزند پرویز به نشانى: مجهول المکان 2- داریوش نمازى 
فرزند فضل اله به نشانى: نجف آباد باغ ملى کوچه کمیته امداد کدپستى 8513657661 دفتر خدماتى پارك 
بان نجف اباد محکوم اند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررسید چک 1391/10/05 لغایت تاریخ اجراى حکم که محاسبه 
خواهد شــد و به پرداخت مبلغ 2/450/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له: کیوان جعفرى 
فرزند اسداله به نشانى: نجف آباد- ویالشهر- خ ولیعصر- خ دســتغیب- آخر خیابان- پ 114- کدپستى 
8513684463 به انضمام پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2889 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/163
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/3125/26- 95/10/8 آقاي احسان یوســفى قندعلى فرزند اکبر به وکالت خانم سعاد 
ناشورى به شماره وکالت 162270 مورخ 1395/09/116 دفترخانه یک اصفهان باستناد دوبرگ استشهادیه 
محلی به شماره 9932 مورخ 1395/09/17 دفترخانه 215 شاهین شهر که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره هاى 559809 و 559810 و 559811 را که جمعًا به میزان 
ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/20320 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در 
صفحه 260 و 263 و 266 دفتر 524 ذیل ثبت 113614 و 113616 و 113618 بنام احسان یوسفى قندعلى 
فرزند اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده که به موجب سند قطعى 11724 مورخ 1389/03/24 دفترخانه 215 
شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگري هم انجام داشته  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد 
که هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 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 نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم 
صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد. (توضیحاً طى سند شماره 11725 مورخ 1389/03/24 دفترخانه 215 
شاهین شهر در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر میباشد) م الف: 30702 صیادى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/10/480

ابالغ 
شماره درخواست: 9510463624700015 شماره پرونده: 9309983624700337 
شماره بایگانى شعبه : 920350 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920350 بازپرسى متهم 
آقاى مصطفى آزادى فرزند جواد به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبردارى 
از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین 
وسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب به وى ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان 
جهت پاسخگوئى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر 
اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف: 353  شــعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اردستان/10/115

احضار
شماره درخواست:9510463760100101 شماره پرونده:9209983761801205 
شماره بایگانى شعبه: 941135 به شرح محتویات پرونده کالسه 941135 ك 101 
دادگسترى شاهین شهر آقاى شیرعلى عسگرى فعال مجهول المکان متهم است به 
خیانت در امانت که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز شنبه مورخ  1395/11/09 
ساعت 10:30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر 
و از خود دفاع نماید. در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف: 1522 
شکوهى رئیس شــعبه 101  دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى 

سابق) /10/176

احضار
شماره درخواست :9510463760100100 شماره پرونده:9509983761900631 
شماره بایگانى شعبه: 951605 به شرح محتویات پرونده کالسه 951605 ك 101  
دادگسترى شاهین شهر آقاى 1- محسن شریعت حسینى 2- محسن علیپور 3-  امیر 
رکنى حسن فعال مجهول المکان متهم اســت به ایراد ضرب و جرح عمدى که تحت 
پیگرد قانونى میباشد و براى روزشنبه مورخ 1395/11/09 ساعت 11 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر اینصورت 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف: 1524 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق) /10/177

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723802165 شماره پرونده: 9109983724601332 شماره 
بایگانی شعبه: 911389 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى هاشم موسوى 
و قاسم دوست هاشــم مجهول المکان که در پرونده 911389 متهم است به سرقت 
ابالغ مى شــود در تاریخ 1395/11/09 ســاعت 10/30 صبح جهت رسیدگى اتهام 
انتســابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شــود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. 
م الف: 95/620  راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى 

سابق)/10/255

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353505780 شماره پرونده: 9509980353500404 
شماره بایگانی شــعبه: 951275 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: علیرضا شفیعى 
فرزند حسین کدملى: 1272961257 به نشــانى: اصفهان- اصفهان، تاریخ حضور: 
1395/11/10 یکشنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 321، در 
خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 30253 شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق)/10/300
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 در سال آینده میالدى 
موضوعى بر مذاکرات 
اقلیمى جهان غالب 
مى شود؛ آیا «دونالد 
ترامپ» آمریکا را از 
توافق اقلیمى پاریس 
براى کاهش انتشار 
گازهاى گلخانه اى خارج 
مى کند یا نه؟

صدها نفر از مردم مغولستان که بخش قابل توجهى از 
آنان را زنان تشکیل مى دادند، با حضور در خیابان هاى 
شهر اوالن باتور پایتخت این کشور نسبت به افزایش 
افسارگسیخته آلودگى هوا و ناتوانى مسئوالن در کاهش 

آن تظاهرات کردند.
به گزارش تسنیم، این نخســتین بار است که اخبارى 
درباره اعتراضــات مردمى با حضور گســترده زنان در 

مغولستان در این ارتباط منتشر مى شود.
ظاهراً آلودگى گسترده هوا در منطقه باعث شده است تا 
برخى از نواحى در مغولستان نیز درگیر آن شوند و حاال 
مردم در اوالن باتور پایتخت مغولستان به این اعتراض 

دارند که دولت در رفع این معضل ناتوان است.
افرادى که در خیابان ها تجمع کرده اند دولت را به بى 
کفایتى متهم ساخته و خاطرنشان کرده اند که در چنین 

شرایطى باید وضعیت اضطرارى اعالم شود.
آنان تأکید کرده اند که برخــى از مناطق در پایتخت به 
شدت آلوده است و باید در نشستى ویژه، راه هاى برطرف 

کردن این مشکل بررسى شود.
سازمان دهندگان اعتراضات روز سه شنبه اعالم کرده 
اند که دولت قصد دارد تا سال 2018 میالدى 80 درصد از 
آلودگى را کاهش دهد اما اگر وضع به همین منوال باشد 
کودکان بیمار شده و نمى توانند به مدرسه بروند و کسب 

و کار هم با مشکل مواجه خواهد شد.

نزدیک به 800 هزار نفر از مردم مغولستان در پایتخت 
و در مناطق بســیار آلوده زندگى مى کنند و از این بابت 

شکایت دارند.
از ســوى دیگر سازمان بهداشــت جهانى اعالم کرده 
است که آلودگى در این شهر دستکم هفت برابر باالتر از 
استاندارد است و اوالن باتور یکى از آلوده ترین شهرهاى 

دنیا به حساب مى آید.
از ســال 2000 میــالدى تاکنون دولت مغولســتان 
میلیون ها دالر براى مهار آلودگى و استفاده از سوخت 

پاك و جلوگیرى از فعالیت آالینــده ها هزینه کرده اما 
مشکل همچنان برطرف نشده است.

این در حالى است که بانک جهانى سرمایه گذارى نیز 
به تازگى مبلغ ســه میلیون و صد هزار دالر براى طرح 
کاهش آلودگى شهر اوالن باتور اختصاص داده است که 
جهت خرید ماســک هاى ویژه براى 40 هزار دانشجو، 
خرید 200 دستگاه تصفیه هوا جهت نصب در 50 مهد 
کودك و همچنین تهیه سیســتم حرارتى الکتریکى با 

هدف کاهش آلودگى هواى پایتخت هزینه خواهد شد.

  فارس| رهبر کره شــمالى در سخنرانى خود به 
مناسبت سال نو به جاى شاد کردن مردم خود وعده داد 

تمامى کره شمالى هاى ضعیف را نابود خواهد کرد.
«کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالى اعضاى حزب 
حاکم این کشور را به فریب دادن مردم و سوءاستفاده از 

زمان و هزینه ها متهم کرد.
وى خاطرنشــان کرد که در میان کمیته هاى عالى این 
حزب یگان هاى ضعیفى حضور دارند که به نظر مى رسد 
در حال کشیده شدن به سمت یأس و ناامیدى و شکست 

هستند.
کیم جونگ اون ســپس با لحنى خشــن بــه اعضاى 
حزب خود هشدار داد: «کســانى که نمى توانند وظایف 
مهم انقالبى خود را تکمیل کننــد باید به صورت جدى 
نشــان دهند که حضورشــان براى حــزب ضرورى

 است.»  
وى پس از آن متعهد شد تا به هر اقدامى براى پاکسازى 

انگیزه هاى بوروکراتیک و مدیریتى دست خواهد زد.
رهبر کره شــمالى در جریان ســخنرانى آتشــین خود 
همچنین از کمیته هایى که در ســاخت فیلم ها، هنرها و 

پروژه هاى مناطق روستایى مشارکت دارند، انتقاد کرد.
در این میان «لیم چائه چئون» از کارشناســان امور کره 
شمالى مى گوید: «این سخنرانى نشان دهنده تغییر در 

جامعه سیاسى کره شمالى است.»
وى در این باره توضیح داد: «سیاست کلیدى رژیم کیم 
جونگ اون کنترل بر جامعه این کشور از طریق بازیابى 

نقش این حزب است.»

نتایج نظرســنجى مؤسســه تحقیقاتى «پیو» نشــان 
مى دهد، 88 درصد از دموکرات هــا و تنها 15 درصد از 
جمهورى خواهان از عملکرد«باراك اوباما» در عرصه 

ریاست جمهورى رضایت دارند.
به گــزارش خبرآنالیــن، این اختــالف 73 درصدى 
بیشــترین میزان اختالف میان حامیــان دموکرات ها 
و جمهورى خواهــان از زمــان انجــام این دســته از 

نظرسنجى ها در دوران «آیزنهاور» است.
این اختالف دستکم از دهه 60 میالدى در میان رؤساى 
جمهورى که در خاتمه دوران خدمتشان بودند، بى سابقه 

است.
این در حالى اســت که باراك اوبامــا رئیس جمهورى 
آمریکا در کنفرانس خبــرى 17 نوامبر در آلمان مدعى 
شد که «براساس نظرسنجى هاى کنونى از مردم آمریکا 

مشخص شده اســت که اکثر آمریکایى ها عملکرد مرا 
تایید مى کنند.»  طبق نظرســنجى مؤسســه پیو، 64 
درصد از مردم آمریکا اوباما را دوست دارند اما «میشل 
اوباما» همسر رئیس جمهورى آمریکا با اقبال مردمى 72 

درصدى روبه رواست.

یک مقام سومالیایى روز دوشــنبه از تعویق انتخابات 
ریاست جمهورى این کشور براى چهارمین بار خبر داد.

به گزارش ایرنا،  انتخابات ریاســت جمهورى سومالى 
قرار بود روز چهارشنبه (8 دى) برگزار شود، اما به گفته 
این مقام مطلع که خواست نامش ذکر نشود، انتخابات 
مذکور احتماًال در تاریخ 24 ژانویــه (5 بهمن) برگزار 

خواهد شد.
سومالى در منطقه شاخ آفریقا از سالیان گذشته تاکنون 
صحنه درگیرى میان گروه هاى شــبه نظامى رقیب و 

حمله هاى گروه تروریستى الشباب بوده است.
 رئیس جمهورى در ســومالى توســط رأى مســتقیم 
مردم انتخاب نخواهد شد بلکه اعضاى پارلمان رئیس 

جمهورى را انتخاب خواهند کرد.
رهبران مخالف درباره تعویق انتخابات ریاست جمهورى 
ابراز نگرانى کرده و مدعى شده اند که روند انتخاب به 
نفع اعضاى دست چین شــده دولت کنونى مخدوش 
خواهد بود.مقام هاى دولت ســومالى درباره این اتهام 

اظهار نظرى نکرده اند.

   خبر آنالین | در ســال 2016 میالدى اتفاقات 
سیاسى زیادى رخ داد که اجرایى شدن آنها منجر به ایجاد 
تغییرات زیادى براى حوزه محیط زیست در سال بعدى 

میالدى مى شود.

برگزیت و قوانین  حفاظت از محیط زیست 
اروپا

در سال 2017 مذاکرات ناشى از برگزیت (خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا) بر یارانه هاى کشاورزى و احتماًال همه 
قوانین حفاظت از محیط زیســت اروپا تأثیر مى گذارد، 
قوانینى درباره پرنده ها، آلودگى هوا و آب، اصالح ژنتیکى 

خوراکى ها و رفاه حیوانات.
این در حالى اســت که اگــر وزراى اروپایــى بخواهند

 ده ها قانون محیط زیستى را لغو کنند، به احتمال زیاد با 
مخالفت هاى شدیدى روبه رو مى شوند.

اضافه شــدن لندن به پاریس، مادرید، 
مکزیکو ســیتى و آتن براى حذف خودروهاى 

دیزلى
سال گذشته پاریس، مادرید، آتن و مکزیکوسیتى توافق 
کردند که در طول چند سال  تردد خودروهاى دیزلى را 
از مرکز شــهر خود حذف کنند و گفته مى شود در سال 
بعدى فشارها براى اضافه شدن لندن به این شهرها هم 

اضافه مى شود.

باور نداشتن ترامپ به تغییر اقلیم 
اما در سال آینده میالدى موضوعى بر مذاکرات اقلیمى 
جهان غالب مى شــود؛ آیا «دونالد ترامــپ» آمریکا را 
از توافق اقلیمى پاریس براى کاهش انتشــار گازهاى 

گلخانه اى خارج مى کند یا نه؟
او تاکنون همه افرادى که به تغییر اقلیم مشکوك هستند 
و به این عالقــه دارند تا تولید گاز، نفت و زغال ســنگ 

افزایش پیدا کنند را مســئول مقابله با تغییر اقلیم کرده 
است و اگر سال 2017 او به این روال ادامه دهد و ایالت 
متحده را از توافق پاریس بیرون بیاورد به چین رهبرى 

اقلیمى جهان را هدیه داده است.
گفتنــى اســت بســیارى از محققــان اقلیمــى

 ایالت متحده انتظار دارند کــه دیگر به آنها کمک مالى 
نشود.

پایان ال نینو و آغاز النینا
سال 2016 پایانى بر پدیده طبیعى ال نینو بود، پدیده اى 
که از گرم شــدن اقیانوس آرام به وجود مى آید و منجر
 مى شود در بخشى از مناطق جهان خشکسالى، افزایش 

دما و کمبود غذا به وجود بیاید.
اما در سال 2017 انتظار داریم که پدیده النینا به صورت 
ضعیفى رخ بدهد، یعنى به احتمال زیاد آب هاى اقیانوس 

آرام ســرد مى شــوند و در نتیجه به طور کلى میانگین 
بارندگى در جهان افزایش پیدا کرده و از ســویى دماى 

برخى از مناطق جهان هم کاهش پیدا مى کند.

ادامه روند انقراض حیوانات
با وجود اضافه شدن حیوانات زیادى به لیست حیوانات 
در معرض انقراض و اقدامات زیادى که براى جلوگیرى 

از قاچاق حیوانات انجام شده اســت، انتظار مى رود در 
سال 2017 میالدى روند انقراض حیوانات افزایش پیدا 
کند. اورانگوتان بورنئویى، ببر جنوب چین، سمور دریایى 
بزرگ، پلنگ آمور، موش خرماى سیاه پا و روباه داروین از 

گزینه هاى اصلى انقراض در سال بعدى هستند.

افزایش حفاظت از دریا
با برگزارى اولین کنفرانس مراقبــت از دریاها در ژوئن 
2017، حفاظت از دریاها در ســال بعــدى افزایش پیدا 
مى کند. در این کنفرانس درباره موضوعاتى مثل افزایش 
تعداد پالســتیک ها در دریاها، ماهیگیرى بیش از حد، 
تأثیرات تغییر اقلیم و نیاز بیشتر به پارك هاى آبى بحث 

مى شود.

سال 2017 سر محیط زیست چه بالیى مى آید؟

اعتراض مردم مغولستان به آلودگى هوا

ایرنا: مصر قانون جدیــدى را تصویب کرده که به 
موجب آن نهــادى جدید کنتــرل و محدود کردن 
رسانه ها، از جمله اعمال جریمه یا توقیف آنها را بر 

عهده خواهد گرفت.
به موجب این طــرح که روز دوشــنبه به تصویب 
پارلمان مصر رسید و با امضاى «عبدالفتاح السیسى» 
رئیس جمهورى این کشــور به قانون تبدیل شد، 
نهادى موسوم به شورایعالى اداره رسانه ها تشکیل 
خواهد شــد که رئیس جمهورى مصر رئیس آن را 
مستقیماً و دیگر اعضا را با پیشنهاد نهادهاى مختلف 
از جمله دستگاه قضائى و پارلمان تعیین خواهد کرد. 
ســازمان هاى حقوق بشــرى و کمیته حفاظت از 
روزنامه نگاران مستقر در نیویورك به کرات آزادى 
رسانه ها را در مصر مورد انتقاد قرار داده اند. بر اساس 
رتبه بندى سال 2015 این نهاد، مصر دومین زندان 

بزرگ روزنامه نگاران در جهان است.
وظیفه شوراى جدید، تعقیب سازمان هاى رسانه اى 
ناقض مقررات و تهیه فهرستى از مجازات ها از جمله 
جریمه، توبیخ یا توقیف حق انتشار رسانه هایى است 

که مفاد مجوز را نقض مى کنند.
روزنامه رســمى مصر، این قانــون را عامل رقابت 
منصفانه میان گروه هاى رسانه اى و نیز ترویج بى 
طرفى، استقالل و تبعیت از اخالق روزنامه نگارى 
دانسته اســت. این روزنامه همچنین تصریح کرده 
است که قانون جدید عامل حصول اطمینان از حفظ 

امنیت ملى خواهد شد. 

مخالفان رئیس جمهورى ونزوئال مذاکره    مهر |
مجدد بــا رئیس جمهورى این کشــور را تحت رهبرى 
واتیکان رد کرده و گفتند، تنها در صورتى این کار را انجام 

مى دهند که امتیازات بیشترى به دست آورند.
ائتالف اپوزیســیون اتحاد دموکراتیک، «نیکالس مادورو» 
رئیس جمهورى ونزوئال را به بروز بحران اقتصادى و بن بست 
سیاسى در کشور متهم کرده و خواســتار برگزارى انتخابات 

ریاست جمهورى در اواخر 2018 شده است.
مادورو 54 ساله که خودش را پسر «هوگو چاوز» رئیس 
جمهورى فقید این کشــور آمریکاى التیــن مى داند، 
اپوزیسیون را به تالش براى کودتا و خرابکارى در اقتصاد 

براى تضعیف دولتش متهم کرده است.
فرستاده اى از سوى «پاپ فرانسیس»، بلوك آمریکاى 

جنوبى و رؤســاى ســابق اســپانیا، پاناما و جمهورى 
دومینیکن براى بررسى و توقف ناآرامى ها در ونزوئال در 
اواخر اکتبر 2016 گردهم آمدند اما اپوزیسیون اوایل ماه 
جارى میالدى از این نشست بیرون آمد و گفت، مقام هاى 
کاراکاس توافق براى کمک هاى بشردوســتانه، ایجاد 
اصالحات در اداره انتخابات ملى، آزادى زندانیان سیاسى 

و احیاى اختیارات مجمع ملى را انجام نداده اند.
رئیس ائتالف اپوزیسیون با اشاره به تاریخ احتمالى براى 
از سرگیرى مذاکرات توسط میانجى گرها گفت: اگر این 
خواسته ها تا 13 ژانویه سال 2017 اجرا نشود، ما مذاکره 
نمى کنیم. آنها مردم ونزوئــال و جامعه بین الملل را گول 
زدند و این در سایه اوضاع ملتهب اجتماعى و اقتصادى 

بسیار خطرناك است.

اپوزیسیون ونزوئال به دنبال مذاکره
 بدون امتیاز نیست

رسانه هاى مصر 
محدودتر مى شوند

کره اى هاى ضعیف را نابود مى کنم!

انتخابات سومالى باز هم به تعویق افتاد

میشل اوباما محبوب تر از اوباما

چند روز پس از تصویب قطعنامه شــوراى امنیت 
سازمان ملل در محکومیت شــهرك سازى هاى 
اســرائیل، «دونالد ترامپ» این نهاد سیاسى را زیر 
سئوال برد و گفت که سازمان ملل به کلوبى براى 

خوشگذرانى تبدیل شده است.
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگــزارى 
آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب 
آمریکا در توئیتر نوشــت: ســازمان ملل پتانسیلى 
بسیار قوى دارد اما به یک کلوب براى افراد تبدیل 
شده تا  دور هم جمع شــوند و اوقات خوشى داشته 

باشند. بسیار تأسفبار است.
ترامپ روز جمعه هشدار داده بود با روى کارآمدن 
او در 20 ژانویــه آتى اوضاع ســازمان ملل تفاوت 

خواهد کرد.
در جریان رأى گیرى جمعه شب در سازمان ملل، 
دولت «باراك اوباما» رئیس جمهورى آمریکا رأى 
ممتنع داد. با این حال، ترامپ درخواست کرده بود 
که آمریکا از حق وتوى خود استفاده و نقطه عطفى 
در سال ها روابط شکننده با رهبرى اسرائیل ایجاد 

کند.

سازمان ملل یا کلوبى 
براى خوشگذرانى؟!

  ایسنا| ســال 2017 احتماًال بــراى «رائول 
کاسترو» رئیس جمهور کوبا دشوارترین سال از زمان 
رسیدن به ریاست جمهورى در سال 2006 خواهد بود؛ 
چراکه یک رکود اقتصــادى و دورنماى مبهم مربوط 
به عادى سازى روابط آمریکا با کوبا ناشى از روى کار 

آمدن «دونالد ترامپ» را در پیش رو خواهد داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده 
فرآیند عادى ســازى روابط با کوبا که از سوى دولت 
اوباما به جریان افتاد را خنثــى خواهد کرد، مگر آنکه 
دولت کوبا دست به دادن امتیازات جدید بر سر حقوق 

مدنى بزند.
این در حالى اســت که مقاومت در مقابل فشارهاى 
واشنگتن از اصول مبنایى نظام کمونیست کوباست که 
موجب مى شود دادن امتیاز از سوى این کشور در ازاى 

تنش زدایى غیرممکن شود.
«الکس رومرو» کارمند 42 ساله کوبایى گفت: «مردم 
در کوبا انتظار داشتند بعد از ســفر اوباما به این کشور 
تغییراتى در روابط میان آمریکا و کوبا به وجود بیاید اما 
ما توانستیم بهترین چیزى را که داشتیم یکسرى مزایا 

را براى مردم حفظ کنیم.»
وى ادامه داد: «ترامپ نخواهد توانست چیزى را که 
مى خواهد یعنى یک شــکل دیگر از کشــور کوبا به 
دست آورد اگر قدرت شماره یک جهان در سال 2017 
بخواهد با ما دچار تنش شود، این سال واقعًا براى ما 

بد خواهد شد.»
رائول کاسترو باید بتواند میان چالش هاى دیپلماتیک 
و اقتصادى در ســال 2017 که یکسال انتقال قدرت 
بود، مدیریت کند.  این ژنرال سابق 85 ساله قول داده 

اوایل سال 2018 قدرت را به جانشینش واگذار کند.
انتظار مى رود «میگوئل دیاز کانل» مقام 56 ساله اى 
که نه داراى شــهرت خانواده کاســترو و نه سوابق 
انقالبى است، جانشین او شود. این تغییر بدون حضور 
«فیدل کاسترو» برادر درگذشته رائول کاسترو و رهبر 
انقالب کوبا صورت خواهد گرفت. زمانى که او زنده 
بود حضــور عمدتًا غیرقابل مشــاهده او، نظامى که 
او در کوبا خلق کرده بود را تحــت تأثیر قرار مى داد 
اما او ماه گذشــته میالدى در ســن 90 ســالگى در

گذشت. 

2017 سال دشوارى براى رئیس جمهور کوباست


