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در صفحه حوادث             بخوانید

اولتیماتوم به طالفروشى ها و بانک ها

تولد نوزاد وسط بیابان سردبحران سیب و پرتقال عید نخواهیم داشتبرق جایگزین گاز و بنزین مى شود؟آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد پیام نوردر ضیافت شام سفارت فرانسه چه گذشت؟ حوادثاستاناقتصاداجتماعجهان نما

حضور رهبرمعظم انقالب 
در مرقد مطهر امام راحل(ره)
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هشدار رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان نسبت به تبعات عدم نصب تجهیزات ایمنى

      

بب ببببب بببخبخوانید دوادثدثدثدثثوادثوادثدثثوادثثوادثدثدثدثادثثثوادثدثوادثوادثثدثثوادثوادثوادثوادثوادثثوادثوادثوادث     در صفحه حوووووو در صفحه اجتماع بخوانید

قاتل محله خراسان در تهران را شناسایى کنیدپرستاران بیشتر از هر لیسانسیه  اى پول مى گیرند!
ســخنگوى وزارت بهداشت با تشــریح کمبود تخت بیمارستانى و 
مقاوم سازى بیمارستان ها درباره حقوق پرستاران نیز گفت: مى توان 
درآمد پرستاران را با بخش خصوصى و یا افراد همسطح خود از نظر 
مدرك تحصیلى مقایســه کرد. ایرج حریرچى با اشاره به تدوین 13 
جلد کتاب براى استانداردسازى و مقاوم سازى فضاى بیمارستان ها، 

گفت: مطالعات مقاوم سازى براى بیش از 570 بیمارستان دولتى ...

پلیس آگاهى از مردم خواست یکى از اراذل و اوباش محله خراسان  
تهران که خرداد ماه امســال جوانى را به قتل رسانده و متوارى شده 
بود را شناسایى کنند.به گزارش میزان،ســاعت 1و15دقیقه بامداد 
اول خرداد امسال وقوع یک فقره نزاع و درگیرى در محدوده میدان 
خراسان به کالنترى 114 غیاثى اعالم شــد؛ با حضور مأمورین در 

محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص شد ..

گرانى 19 هزار تومانى سکــه در اصفهان

رونمایى از جدیدترین گوشى هاى سرى  A سامسونگ در ایران

 تایـــــــــوان  در میانه مناسبات واتیکان وچیـن
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یادآورى مبارزاتیادآورى مبارزات
 پیشگامان  انقالب در موزه عبرت پیشگامان  انقالب در موزه عبرت

کنایه  روحانى به ترامپ: 
لغو ویزا، اقدام 
تازه کارهاست

سیل نقدینگى 
450 هزار میلیارد 

تومانى 
درراه است

  انتقال هاى 
فتوشاپى!
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دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد اصالح و تکمیل ستون و ســقف پارکینگ هاى دانشگاه را به شرکت هاى واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هاى واجد شــرایط دعوت مى گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به 
سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به خرید اسناد 

مناقصه اقدام  نمایند. 
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ پنجاه میلیون ریال مى باشد که مى بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک 
ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در  مناقصه ارائه گردد. 

2- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
3- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز  است. 

4- هزینه خرید اسناد مبلغ چهارصد هزار ریال مى باشد که مى بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001  نزد بانک ملى 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش را تحویل دبیرخانه کمیسیون معامالت نمایند. 

تلفن دبیرخانه: 42292020- 031 
تلفن اطالعات فنى: 42291007 و 42292131- 031 

دورنگار: 42291107- 031 و 42291016- 031 
 Email:monaghese@iaun.ac.ir

آگهى تجدید مناقصه عمومى

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى
واحد نجف آباد

در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بــر ارزش افزوده، دفترچه تعرفه 
عوارض محلى سال 1396 شهردارى تیران به استناد مصوبه 95/100/1128 
مورخ 95/10/15 شوراى اسالمى شهر و نامه شــماره 20/1/78236 مورخ 

95/11/13  استاندارى اصفهان تأیید و اعالم مى گردد. 

 اطالعیه عمومى شهردارى تیران

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر تیران

شهردارى شاهین شــهر به اســتناد مصوبه اول صورتجلسه شماره 
4568/ش مورخ 95/11/6 شوراى محترم اســالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش بیست /20 قطعه زمین مسکونى واقع در شاهین شهر 
محله C هشت بهشت از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى 
اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده 
مى بایستى در ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/7 به دبیرخانه 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول وقتى خون غیرت بر صخره هاى همت جوشید و وقتى خون غیرت بر صخره هاى همت جوشید و 
نداىنداى وحدت از هر سو برخاست، عطرآزادى در  وحدت از هر سو برخاست، عطرآزادى در 

فضاى میهن پیچید. قفس هافضاى میهن پیچید. قفس ها شکسته شد، بهمن بهاران  شکسته شد، بهمن بهاران 
شد و فجر نورانى از پشتشد و فجر نورانى از پشت کوه هاى  تیره دمید. کوه هاى  تیره دمید.

گرامى باد یاد و نام آنهاگرامى باد یاد و نام آنها که با خون خود درخت انقالب  که با خون خود درخت انقالب 
شکوهمندمان را آبیارى کردند. شکوهمندمان را آبیارى کردند. 

دهه فجر مبارك.دهه فجر مبارك.

جمشید اسماعیلى - شهردار زاینده رودجمشید اسماعیلى - شهردار زاینده رود

 در اجراى مفاد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به آگاهى میرساند تعرفه 
عوارض محلى مصوب براى  اجرا در سال 1396 شهردارى ایمانشهر، که مراحل قانونى تصویب 

و تنفیذ آن انجام شده، در پرتال شهردارى به نشانى www.imanshahr.ir  قرار دارد. 
همچنین شهروندان گرامى شهر ایمانشهر مى توانند با مراجعه به ساختمان شهردارى تعرفه 

عوارض فوق را مشاهده فرمایند. این اطالعیه به منزله آگهى عمومى میباشد. 

اطالعیه

شهرام شاه مرادى- شهردار ایمانشهر 

به همت سازمان رفاهى تفریحى 
شهردارى خمینى شهرانجام شد

افتتاح اولین
 نمایشگاه و فروشگاه
 هنرهاى دستى در 

خمینى شهر
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رئیس جمهور گفت: امروز روز جداسازى ملت ها نیست 
و لغو ویــزاى دیگر ملت ها اقدام تــازه کارهاى عرصه 

سیاست است.
به گزارش تسنیم، حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى رئیس جمهور صبح دیروز چهارشنبه 13 بهمن 
در  مراســم روز ملى فناورى فضایى  گفــت: امروز روز 
جداسازى ملت ها نیست و لغو ویزاى دیگر ملت ها اقدام 

تازه کارهاى عرصه سیاست است.
روحانى با تأکید بر اینکه دروغ بودن ادعاى مخالفت با 
دولت و حمایت از مردم ایران با اقدام جدید دولت آمریکا 
اثبات شد، گفت: دوران اســتفاده از دیوار براى فاصله 

انداختن بین ملت ها گذشــته و امروز عصر ارتباطات 
است.

رئیس جمهور با بیان اینکه برجام، قدرت ایران را براى 
مذاکره و حفظ منافع ملى و خط قرمزها به اثبات رساند، 
گفت: ما بهترین هــا را به میدان مذاکره فرســتادیم و 
اگر حمایت مردم و هدایت رهبرى نبــود، به موفقیت 
نمى رسیدیم. پیام و فرصتى که برجام آفرید از اصل آن 
مهمتر اســت. پیام برجام به جهان این بود که مذاکره 
مى تواند گره هاى کور را باز کنــد. اینکه فقط متکى به 
خرید از خارج باشیم و یا تجربه دنیا را کنار بگذاریم، هر 

دو غلط است.

همزمان با ایــام دهه  فجِر انقالب اســالمى، حضرت 
آیــت ا... خامنــه اى رهبر معظــم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (چهارشــنبه) بــا حضــور در مرقد مطهر 
امام راحــل(ره)، ضمن اقامــه  نماز و قرائــت فاتحه، 
یــاد بنیانگــذار کبیــر انقــالب اســالمى را گرامى 

داشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیــت ا... خامنــه اى همچنین بر مــزار رئیس 
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام با قرائت قرآن، 
غفران و رحمت و عفو الهى را براى آن مرحوم مسئلت

 کردند.

رهبر انقالب اســالمى ســپس در مرقد شهداى هفتم 
تیر و دولت، از مقام شامخ شــهیدان واالمقام بهشتى، 
رجایــى، باهنر و دیگــر شــهیدان بزرگــوار تجلیل 

کردند.
ایشــان همچنین در مزار شــهداى انقالب اسالمى و 
دفاع مقدس، شــهداى مدافع حــرم و حریم اهل بیت 
(علیهم الســالم) و آتش نشــانان مؤمن و قهرمان که 
به تازگى در حادثه ساختمان پالسکو در راه خدمت شهید 
شــدند، حضور یافتند و یاد و خاطره  همه  این فداکاران 
بااخالص را گرامى داشتند و علوّ  درجات آنان را از درگاه 

خداوند مسئلت کردند.

کنایه  روحانى به ترامپ: 
لغو ویزا، اقدام تازه کارهاست

حضور رهبرمعظم انقالب در 
مرقد مطهر امام راحل(ره)

هشدار صریح یک مرجع تقلید 
به ترامپ

  ایسنا| آیت ا... نورى همدانى در بخشــى از 
سخنانش در دیدار جمعى از پرسنل حفاظت اطالعات 
نیروى انتظامى خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: 
اخیراً ترامپ به ارتش کشورش آماده باش داده است؛ 
ما را از چه مى ترسانید؟ مردم ما فرزند جهاد و شهادت 
هستند؛ اگر رهبرى معظم انقالب اشاره کنند، میلیون ها 
مسلمان براى جانفشانى در راه اسالم آماده هستند. این 
مرجع تقلید همچنین به سخنان نخست وزیر انگلیس 
واکنش نشان داد و تأکید کرد: براى ما خیلى بد است که 
یک زن از انگلیس بیاید در یکى از کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس علیه ما حرف بزند؛ باید آنقدر قوى باشیم 

که کسى جرأت نکند علیه ما مطلبى بگوید.

حکم دوباره شالق براى 
خبرنگاران

  تابناك | کمتر از یک ماه پس از اجراى حکم 
شــالق براى خبرنگارى در نجف آبــاد، این بار صدور 
حکم مشابهى براى دو خبرنگار در رشت خبرساز شده؛ 
احکامى که با شکایت غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى 
نماینده مردم رشــت در مجلس شــوراى اسالمى از 
«مصطفى برارى» و «آرش شعاع شرق» توسط دادگاه 
کیفرى شهرستان رشت صادر شده و اعتراض بسیارى 

از فعاالن خبرى را به همراه داشته است.

بوئینگ ها در 
چاله هاى کاخ سفید 

پایگاه خبــرى «ســیاتل تایمز» در    میزان |
گزارشى نوشت: «دســتور اجرایى ترامپ در مورد منع 
ورود شهروندان هفت کشــور از جمله ایران به آمریکا 
مانع جدیدى به موانع لجستیکى اجراى قرارداد هشت 
میلیارد دالرى شرکت هواپیماسازى بوئینگ با ایران 
افزوده است.» این نشریه همچنین مى افزاید: «با توجه 
به منع سفر خلبانان، خدمه پروازى و تکنسین هاى تعمیر 
و نگهدارى هواپیما به آمریکا براى آموزش چگونگى 
استفاده و نگهدارى بوئینگ ها، این ممنوعیت مى تواند 
یک مانع لجستیک پیش روى اجراى قرارداد بوئینگ 

و ایران ایر باشد.»
یک مقام سابق شــرکت بوئینگ در همین خصوص 
مى گوید: «دســتور اخیر ترامپ، بوئینگ را در شرایط 
بسیار ســختى قرار مى دهد؛ آنها یک تعهد فروش و 
یک مشترى دارند... از سوى دیگر، آنها دولت آمریکا را 
دارند که باید از سیاست هایش پیروى کنند. به عقیده 
من، پیروى از سیاست هاى دولت آمریکا اولویت خواهد 

داشت.»

جزئیات ورود تجهیزات 
امنیتى به ریاست جمهورى

حجت االسالم والمسلمین سید محمود    فارس|
علوى وزیر اطالعات در پاسخ به این سئوال که آیا ورود 
تجهیزات امنیتى و اطالعاتى به نهاد ریاست جمهورى 
با هماهنگى وزارت اطالعات بوده است اظهارداشت: 
البته این وسایل نه امنیتى بوده و نه اطالعاتى، ممکن 
است براى اطمینان و براى سالمت امنیتى نهاد ریاست 
جمهورى، وسایلى را ببرند که اعمال شناسایى را انجام 
دهد. وى در پاســخ به این ســئوال که آیا این عمل با 
هماهنگى وزارت اطالعات صورت گرفته است؟ گفت: 

اصًال این عمل توسط وزارت اطالعات بوده است.

کودك 5ساله ایرانى 
مى توانست تهدید باشد!

  تسنیم| ســخنگوى کاخ ســفید مى گوید 
کودك پنج ســاله ایرانى که در فرودگاه واشــنگتن 

بازداشت شده مى توانست تهدیدى علیه آمریکا باشد.
«شان اسپایسر» در نشست خبرى روز دوشنبه هنگام 
دفاع از دستور ترامپ، در جواب سئوالى درباره بازداشت 
کودك پنج ســاله ایرانى در فرودگاه بین المللى  دالس 
واشنگتن گفت تصور اینکه این کودك تهدیدى علیه 
امنیت ملى آمریکا نبوده، «نادرســت و گمراه کننده» 

است.

توئیتر

در ضیافت شام سفارت فرانسه چه گذشت؟

«سارا» دختر جوان دانشــجوى ایرانى مقیم 
اتریش که در آمریکا تحصیل مى کند پس از 
پایان تعطیالت شب همان روزى به این کشور 
بازگشت که «دونالد ترامپ» حکم ممنوعیت 
ورود ایرانى ها و اتباع شش کشور دیگر را امضا 

کرده بود.
به گزارش جام جم آنالین بــه نقل از فرانس 
پرس، «ســارا . ى» جمعه شب 27 ژانویه ( 8 
بهمن) وقتى وارد فرودگاه لس آنجلس شد فکر 
مى کرد که مطابق معمول بدون هیچ مشکلى 
از کنترل گذرنامه عبور مى کند؛ این دانشجوى 
ایرانى هیچ اطالعى از هرج و مرجى که یک 
حکم ضد مهاجرت دونالد ترامپ به راه انداخته 

بود، نداشت.
او نمى دانست که 23 ساعت بعد اخراج خواهد 
شــد و یکى از نخســتین قربانیان این حکم 
مى شــود که همان روز توسط رئیس جمهور 
جدید آمریکا امضا شده بود. حکمى که براساس 
آن ورود اتباع هفت کشــور مسلمان از جمله 
ایران به آمریکا به طــور موقت ممنوع اعالم 

شده است.
سارا دوشنبه شب در شهر وین پایتخت اتریش 
که اقامت دائم این کشور را دارد در گفتگویى با 
«فرانس پرس» ماجراى تلخش را که اندکى 
پس از فرود هواپیمایش در جمعه شــب آغاز 
شد و در حالى که حکم ضد مهاجرتى به اجرا 

درآمده بود بى آنکه وى اطالعى از آن داشته 
باشد، شرح داد.

این زن جــوان که فارغ التحصیل دانشــگاه 
اســت و هم اکنون در رشــته بهداشت جامع 
در انستیتوى علوم انسانى کالیفرنیا در شمال 
سن دیه گو تحصیل مى کند، مى گوید: «من 
براى تعطیالت به کانادا رفته بودم تا خواهرم 
را ببینم، ســپس به اتریش رفتــم و در پایان 
تعطیالت براى حاضر شدن سر کالس ها به 

آمریکا بازگشتم.»
وى مى افزایــد: «اصًال انتظار نداشــتم که 
مرا دســتگیر کنند. من تاکنــون بارها به این 
کشور وارد شــده بودم و همواره با من خوش 

رفتارى شده بود. همیشه ظرف چند دقیقه از 
کنترل هاى گمرکى عبور مى کردم.»

این بار، ســارا زود متوجه شد که اوضاع تغییر 
کرده است. مأمور سرویس هاى مهاجرت که 
وى پاسپورتش را به او داده بود آن را ضبط کرد 

و دختر ایرانى را به یک سالن انتظار برد.
دختر دانشــجو را مجبور کردنــد رو به دیوار 
ایستاده و دست هایش را باال ببرد تا دو پلیس 
زن که با فریاد به او دستوراتشان را مى دادند 
وى را تفتیش بدنى کنند. ســپس به او دستور 
دادند روســرى اش، زینت آالتش و بندهاى 
کفش هایش را در آورد. ســپس سارا ناگزیر 
شــد تمام پول نقدى که همراهش بود و نیز 

موبایلش را به مأموران پلیس بدهد.
دانشــجوى ایرانى ســاعت ها بعد وســایل 
شــخصى اش را پس گرفت اما در این میان 
ناگزیر چهار ساعت انتظار کشید، بازجویى شد 
بى آنکه حتى اجازه داشته باشد کمترین تماس 
تلفنى را با نزدیکانش بگیرد. یک مأمور پلیس 
به او گفت که ویزاى دانشــجویى اش دیگر 
اعتبار نداشته و سارا را مجبور کرد تا فرمى را 
امضا کند که بر اساس آن نسبت به اخراجش 

رضایت مى دهد.
ســارا یادآورى مى کند: «مأمور پلیس به من 
گفت شما دو راه حل دارید: یا قبول مى کنید 
و رضایت مــى دهید که به میــل خود خارج 
شــده اید... یا اینکه به زور اخراج شده با این 
احتمال خطر که مدت یک تا پنج سال و حتى 
بیشتر ورودتان به خاك آمریکا ممنوع خواهد 
شد. مأمور پلیس با لحن تهدیدآمیزى صحبت 
مى کرد و من احساس کردم که چاره اى جز 

امضاى آن فرم ندارم.»
اندکى پس از نیمه شــب، هنگامى که ســارا 
اجازه یافت در تماسى کوتاه به خواهرش خبر 
اخراجش را اطالع دهد، تــازه متوجه هرج و 
مرجى شد که در فرودگاه هاى آمریکا به دلیل 

حکم ضد مهاجرتى حکمفرما شده بود.
وى مى گوید: «من ســاعت 20 و 30 دقیقه 
جمعه به وقت محلى وارد لس آنجلس شــدم 
و ساعت 19 و 30 دقیقه روز بعد آنجا را ترك 

کردم.»
در حالى که دو مأمور پلیس زن مســلح او را تا 
پروازش به مقصد اروپــا همراهى مى کردند، 
سارا توانســت به ســرعت نگاهى کوتاه به 
موبایلــش بیاندازد و خبرى را مشــاهده کرد 
که بر اســاس آن یــک قاضى، بخشــى از 
اجراى این حکــم را به حال تعلیــق درآورده

 است.
وى مى افزاید: «من به یکى از دو مأمور گفتم 
که یک قاضى تصمیمى علیه این حکم صادر 
کرده اســت... و من نباید به زور سوار هواپیما 
بشوم اما تنها چیزى که او گفت این جمله بود: 
"اوه ، چه خوب! ولى بهتر اســت تو به راهت 

ادامه بدهى".»
سارا پس از بازگشــت به اتریش نزد والدینش 
هنوز تالش مى کند آنچه را برایش گذشــته 
بفهمد و تصمیم بگیــرد که چه رفتارى را باید 

در پیش بگیرد.
ســارا وقتى احســاس سرگشــتگى اش را 
توضیــح مى دهــد، بغضش مى ترکــد: «از 
یک طرف احساس آســودگى مى کنم که از 
دســتگیرى رهایى یافتم امــا از طرف دیگر 
به شــدت غمگینم زیرا واقعــًا تحصیالتم را 
دوست داشتم. من مدت یکسال و نیم به شدت 
تالش کردم و رفتن به آنجا براى تحصیل در 
رشته اى که بســیار به آن عالقه دارم خیلى 

دشوار بود.»
وى تأکید مى کند که مقامات دانشــگاهش 
که نگران سرنوشتش هســتند از او به شدت 
حمایت کرده اند و وکالى اتحادیه آزادى هاى 
مدنى آمریکایى نیز به وى پیشنهاد کمکشان 

را داده اند.
سارا که باید تابستان آینده فارغ التحصیل شود، 
مى گوید: «ممانعت از ورودم به کشورى که در 
آن تحصیالتم را دنبال مى کنم هیچ توجیهى 
ندارد. با من رفتارى شد که گویى واقعًا مرتکب 
جرمى غیر قابل بخشــش شــده ام. من فکر 
نمى کنم انجام تحصیالت بــراى کمک به 
مردم جرمى محسوب شــود که مجازات آن 

اخراج باشد.» 

شما اخراجید!
روایت دختر دانشجوى ایرانى از تبعات قانون ترامپ که 

مانع تحصیل او شد
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مأمور پلیس به 
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راه حل دارید: یا 
قبول مى کنید و 
رضایت مى دهید 
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نظر رفیق دوست درباره 
اعدام هاى دهه 60

محســن رفیق دوســت مى گوید برخى افراد مثل 
نصیرى و خســروداد باید همان ابتــداى انقالب 
اعدام مى شدند. رفیق دوست در بخشى از گفتگوى 
تفصیلى خــود با خبرآنالین به ســئواالتى درباره 
اعدام هاى دهه 60 پاســخ داد کــه در ادامه آمده 

است.
اعدام هاي اوایــل انقالب خیلی 
محل انتقاد است و برخى معتقدند 
چهره اى خشن از انقالب را به 
نمایش گذاشت، شما چه نگاهى 

دارید؟
همه شان نه. افرادي مثل نصیري و خسروداد که 
این همه جنایت کرده بودند باید اعدام مى شدند، 

مورد مطالبه مردم بود که اعدام شوند.
برخى منتقــد تصمیمات آقاي 
خلخالی هســتند و مــى گویند 
ســریع تصمیم به اعدام کردن 
مى گرفته است، این نگاه درست 

است ؟
خدا ایشان را بیامرزد. به هر حال این حق به ایشان 

داده شده بود و تشخیص ایشان بود.
شما از نزدیک با ایشان برخورد 
داشــتید، فکر مى کنیــد واقعاً  
در دادن احکام اعــدام عجله 

مى کردند؟
من در کاري که او بود نبودم و نمی توانم بگویم در 
مواردي عجله کرده است. آقاي محمدي گیالنی 
خیلی بیشتر از او حکم داده است، هر دو هم از دنیا 
رفته اند ولى به ایشان انتقاد نمى شود، فقط به آقاي 

خلخالی انتقاد می شود.

نماینده جدید آمریکا در ســازمان ملــل متحد پس از 
برگزارى جلسه اضطرارى شوراى امنیت درباره بررسى 
ادعاى انجام آزمایش موشکى اخیر در ایران، در سخنانى 
تهدید آمیز با ادعاى اینکه آزمایش موشکى اخیر ایران 
نقض قطعنامه 2231 شوراى امنیت و کامًال غیر قابل 
پذیرش است، گفت کشــورش در این باره بى تفاوت 

نمانده و وارد عمل خواهد شد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از سى ان ان، « نیکى هالى» 
ســفیر جدید دولت «دونالد ترامپ» در ســازمان ملل 
متحد پس از پایان جلسه پشــت درهاى بسته شوراى 
امنیت درباره آزمایش موشــکى ایران این ســخنان را 

بیان کرده است.
او گفت: «من به همه جهان مى گویم که باید نگران این 

آزمایش باشند. ایاالت متحده آمریکا ساده لوح نیست و 
ما بى تفاوت به تماشا نخواهیم ایستاد و خواهید دید که 

(علیه ایران) وارد عمل خواهیم شد.»  
 به گفته نماینده آمریکا در ســازمان ملــل انجام این 
آزمایش ناموفق تخطى آشکار ایران از قطعنامه 2231 
شوراى امنیت اســت چون بنا به ادعاى او این موشک 
بالســتیک میانبرد بیش از 300 کیلومتر بــرد و داراى 

کالهک انفجارى بیش از 50 کیلوگرم بوده است.
خبرگزارى رویترز از انجام آزمایش یک موشک میانبرد 
از سوى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در استان سمنان 
خبر داده بود. بنا بر این گزارش این موشک پس ازطى 
مســافتى حــدود 630 کیلومتر در هوا منفجر شــده و 

آزمایش ناموفق به پایان رسیده است.

فرمانده اســبق ســپاه اســتان هاى یزد و هرمزگان 
خاطره اى شنیده نشده از نحوه برخورد و مواجهه امام(ره) 
با دانشجویان تســخیرکننده هتل هاى سرمایه داران 

اصفهانى را بیان کرد.
محمد صالح جوکار در گفتگو با میزان، به ذکر خاطراتى 
از ایام دهه فجــر و روزهاى پرحرارت بعــد از پیروزى 
انقالب اســالمى پرداخــت و گفت: ســال 1355 من 
دانشجوى رشته زیست شناسى دانشگاه اصفهان شدم. 
بعد از پیروزى انقالب اسالمى مجدداً به دانشگاهمان 
در اصفهان برگشــتیم. آن زمان رئیس دادگاه انقالب 
اســالمى اصفهان حکم مصادره برخــى از هتل هاى 
ســرمایه داران در اصفهان را صادر کرده بود. ما هم که 
جوان بودیم و شــور و هیجان جوانى را در سر داشتیم، 
همراه با سایر دانشجوهاى انقالبى رفتیم و آن هتل ها را 
تصرف کردیم. چند مدت بعد از طریق یکى از دوستانمان 
که با نزدیکان امــام (ره) رابطه اى صمیمى داشــت، 
موفق شــدیم وقت مالقاتى را با ایشان در قم بگیریم. 
به همراه 20 تا 25 نفر از دانشــجویانى که در تســخیر 
هتل هاى ســرمایه داران اصفهانى نقش داشــتند به 

دیدار امــام خمینى(ره) در قم رفتیم. یکى از دوســتان 
دانشجو به نمایندگى از جمع، دو گزارش در دو موضوع 
مختلف را براى امام خمینى(ره) قرائت کرد؛ نخســت، 
گزارش فعالیت دانشجویان اصفهانى در جریان تسخیر 
هتل هاى اصفهان که رئیس دادگاه انقالب اســالمى 
اصفهان حکم مصادره آن را داده بود؛ دوم، گزارش مربوط 
به فعالیت هاى مارکسیست ها، کمونیست ها و منافقین 

در دانشگاه اصفهان.
فرمانده اسبق سپاه استان هاى یزد و هرمزگان ادامه داد: 
حضرت امام خمینى (ره) که به موضوع تسخیر هتل ها 
در اصفهان اشراف کامل داشتند، با لحنى جدى و محکم 
گفتند: «مملکت قانون دارد؛ قانون جنگل نیست که هر 
کس بخواهد بریزد یک جایى را بگیرد؛ تمام کارها در این 

مملکت باید طبق قانون انجام شود.» 
جوکار گفت: این صحبت هاى امام (ره) براى ما که مثل 
دانشجویان فعلى شــور و هیجانات خاصى در آن زمان 
داشتیم و مى خواســتیم براى انقالب قدم هاى بزرگى 
برداریم، بسیار ســخت بود اما بعدها متوجه اهمیت این 

گفته هاى بنیانگذار کبیر انقالب اسالمى شدیم.

وزیر خارجه فرانسه در حالى به تهران آمد که ناوهاى 
جنگى این کشور هم در خلیج فارس حضور یافته بودند 
تا مانور نظامى برگزار کنند؛ موضوعى که مورد انتقاد 

تجار فرانسوى هم قرار گرفته است.
به گزارش مهــر، وزیر خارجه فرانســه در رأس یک 
هیئت اقتصادى 60 نفره وارد تهران شــد تا عالوه بر 
رایزنى با رئیس جمهور و وزیر خارجه کشــورمان، در 
نشست مشترك اتاق بازرگانى ایران و تجار فرانسوى 
هم شرکت کند. اما دوشنبه شب گذشته و در بدو ورود 
«ژان مارك آیرو» به تهران، ضیافت شامى در سفارت 
فرانسه به افتخار وزیر خارجه و تجار همراه وى از سوى 
سفیر فرانسه برگزار شد که با حواشى خاصى همراه بود.
براســاس این گزارش، در میانه میهمانــى و پس از 
سخنرانى آیرو، یکى از تجار فرانســوى وى را مورد 
خطاب قرار داده و مى پرسد: «جناب وزیر چرا این سفر 
دقیقًا در روزى انجام شد که فرانسه به همراه انگلیس 
و آمریکا در خلیج فارس و در نزدیکى آب هاى ایران 
مانور نظامى که طبیعتًا پیام هاى خاصى دارد، برگزار 

کرده اند؟»
این تاجر برجســته فرانســوى در ادامه بــا نگرانى 
مى پرسد: «آیا فکر نمى کنید این مسئله روى روابط 

تجارى ما با ایران تأثیر بگذارد و نتوانیم در این ســفر 
قرارداد خاصى منعقد کنیم؟ شــما از واکنش مقامات 

ایرانى نگران نیستید؟»
وزیر خارجه فرانسه در پاســخ مى گوید: «خیر، بنده 
هیچ نگرانى نســبت به موفقیت آمیز بودن این سفر 
ندارم. مقامات ایرانى در هیچیک از جلسات مقدماتى و 
برنامه ریزى براى سفر در تهران و پاریس به این مسئله 
معترض نشدند.» آریو ســپس در موضعى مقتدرانه 
مدعى مى شود: «دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد 

و مطمئنم که هیچ اعتراضى نخواهیم شنید.»
البته این ســخنان آقاى وزیر گویا باعث رضایتمندى 
تاجر معترض نمى شود و او در اعتراض به اقدام خالف 
تدبیر دولت فرانسه در برنامه ریزى این سفر که موجب 
همزمانى سفر هیئت تجارى و برگزارى مانور نظامى 
شــده و احتمال عقد قرارداد هاى اقتصادى را کاهش 

داده است، ضیافت شام را ترك مى کند.
اقدام این تاجر از ســوى دو ســه نفر دیگــر از تجار 
فرانســوى هم مورد اســتقبال قرار گرفته و آنها هم 
سفارت را ترك مى کنند. گفته مى شود تجار معترض 
حدود 30 درصد حجم معامالت اقتصادى فرانســه با 

ایران را برعهده دارند.

علیه ایران وارد عمل خواهیم شد؛ خواهید دید!

تذکر جدى امام (ره) به تسخیرکنندگان هتل  ها در اصفهان
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جانشین معاونت تربیت و آموزش ناجا با اشاره به اینکه وقوع 
حادثه پالسکو تلنگرى به مسئوالن بود، اظهار داشت: این 
حادثه به ما آموخت؛ باید براى شــرایط سخت تر از این نیز 

آمادگى داشته  باشیم.
ســرتیپ دوم علیرضا جهانگیرى در مورد ارزیابى خود از 
مدیریت بحران در حادثه آتش ســوزى ساختمان پالسکو 
گفت: در این مدت همه تالش کردند و اقدامات پیچیده اى 
که باید انجام مى شد را انجام دادند، اما باید توجه کنیم که این 
اتفاق غیرقابل پیش بینى تلنگرى به مسئوالن ستاد مدیریت 
بحران، نیرو هاى امدادى  و مسئوالن حوزه آموزش همانند 
ما بود. وى ادامه داد: شرایط امدادرسانى و اورژانس در این 

حادثه با توجه به مهندسى شهر سختى هایى داشت که به ما 
آموخت باید براى شرایط سخت تر از این نیز آمادگى داشته  
باشیم. جانشین معاونت تربیت و آموزش ناجا اظهار داشت: 
مدیریت اینگونه حوادث باید در آموزش هاى تخصصى و 
عمومى جاى بگیرند و در هر دو این زمینه ها باید کار کنیم، 
براى نمونه مردم باید آموزش هایى ببینند که در این شرایط 

آمادگى الزم را داشته  باشند. 
وى توضیح داد: احساســات مردم جاى عملیات امدادى را 
نمى گیرد و حتى ممکن اســت؛ واکنش هاى احساسى در 
عملیات امداد و نجات خلل نیز ایجاد کند، بنابراین باید بسیار 

صریح و روشن آموزش همگانى بدهیم.

مشاور عالى سازمان سنجش کشــور گفت: داوطلبان 
متقاضى شرکت در آزمون کارشناسى ارشد فراگیر پیام 
نور تا ساعت 24:00 پنج شنبه (امروز) براى دریافت کارت 

ورود به آزمون خود فرصت خواهد داشت.
حسین توکلى گفت: بر اساس برنامه زمانى اعالم شده 
کارت شرکت در آزمون کارشناسى ارشد فراگیر پیام نور 
در بهمن ماه سال 95 از روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه 

به روى سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
وى افــزود: داوطلبان مى توانند حداکثر تا ســاعت 24 
پنج شــنبه 14 بهمن ماه با مراجعه به ســایت سازمان 
سنجش کشور نسبت به دریافت پرینت شرکت در آزمون 

خود اقدام کنند.
مشاور عالى سازمان سنجش کشور با ارائه آمارى از تعداد 
داوطلبانى که نسبت به دریافت پرینت شرکت آزمون خود 
اقدام کرده اند، اظهار داشــت: تا ساعت 8:00 صبح روز 
چهارشنبه 13 بهمن ماه تعداد 20 هزار و 100نفر براى 
دریافت پرینت کارت خود اقدام کردند که این تعداد 37 

درصد از داوطلبان را شامل مى شود.
توکلى در خصوص زمان برگزارى آزمون کارشناســى 
ارشد فراگیر پیام نور تصریح کرد: این آزمون روز جمعه 
15 بهمن ماه در پنج گروه آزمایشى و در 82 شهرستان 

برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت دریافت کارت 
آزمون ارشد پیام نور

حادثه پالسکو 
تلنگرى به مسئوالن بود

رمزگشایى جدیدى 
عباس جدیدى با بیان اینکه برخى افراد در خارج از شورا 
به دنبال تشـویش اذهان عمومى درخصوص پالسـکو 
هسـتند، گفت: بعد از حادثه پالسکو برخى شمشیر را به 
روى یک گروه خاص بلند کردند و درصدد مشوش کردن 
اوضاع هستند، این افراد مى خواهند فرار رو به جلو داشته 
باشـند. عضو کمیته حقوقى شوراى شـهر تهران افزود: 
هفته گذشته ضرب المثلى(شاخ گاو)  را مطرح کردم که به 
برخى افراد برخورد ولى من حرف حق را زدم، امروز دیدید 

که از ضرب المثل من رمزگشایى شده است.

سالمتى مردم 
در دست بررسى...

مدیرعامل کنترل کیفیت هواى تهران اظهار داشت: ما 
در سال هاى گذشته 22 روز پیاپى آلودگى هوا داشتیم که 
امسـال به 9 روز کاهش پیدا کرد، با توجه به اینکه تعداد 
روزهاى آلوده در کشور کاهش پیدا کرده اما موضوع مهم 
این است که مردم از این دوره هاى طوالنى آلودگى هوا 
ناراحت هستند. وحید حسینى گفت: تصویرى ماهواره اى 
از آلودگى تهران از ناسا در فضاى مجازى منتشر شد که 
وضعیت بدى را نشان مى داد، ابتدا فکر کردم که شاید این 
تصویر دستکارى شده باشـد که با تحقیق متوجه شدم 

تصویر درست است.
وى افزود: صنعت ما به لحاظ توجه به سـالمتى، بسـیار 
ضعیف است و اصًال به فکر سالمتى مردم نیست، شاید 

به دلیل البى باشد.

از تجلیل تا تقدیر
یک هنرمند پیشکسوت موسـیقى نواحى با بیان اینکه 
تاکنـون هیچ مبلغـى براى حضـورش در سـى ودومین 
جشنواره فجر نگرفته است، گفت: شماره حساب من را 
گرفتند و گفتند مبلغى را بابت اجرا در جشنواره به حسابت 

واریز مى کنیم اما هنوز خبرى نشده است.
حسـین ولى نژاد، از بخشى ها و پیشکسـوتان موسیقى 
نواحى ایران، گفت: باز هم جاى شکرش باقى است که در 
جشنواره موسیقى فجر، جایى را به ما دادند اما آنطور که 

باید براى هنرمند ارزش قائل نیستند.
او با بیان اینکه حداقل به هنرمندى که از مناطق مرزى 
ایران با پاکستان براى شرکت در جشنواره آمده بود، بها 
دهند، ادامه داد: اولین بارى که با من تماس گرفتند، گفتند 
قرار است از شما در جشنواره موسیقى فجر تجلیل شود 
اما وقتى به تهران رسیدیم گفتند قرار است تقدیر کنیم. 
وقتى چند هنرمند را روى صحنـه مى آورند و مى گویند 
مى خواهیم از شـما تقدیر کنیم، باید مراسـمى در شأن 

آنها برگزار شود.

خارج کردن 
توده یک کیلویى «مو» از معده 
با تالش پزشـکان، یک توده یک کیلوگرمى مو از معده 

دخترى 14 ساله خارج شد.
به گزارش میزان، پزشـکان بیمارستان شهید محمدى 
بندرعباس موفق شـدند یک توده یک کیلوگرمى مو با 
عرض 30 سانتیمتر را از معده دخترى 14 ساله خارج کنند. 
این دختر با درد شدید شکم به بیمارستان مراجعه کرد و 
پزشـکان پس از انجام آندوسکوپى متوجه مى شوند که 
توده مو در معده این دختر وجود دارد. عمل صورت گرفته 

به روى این دختر، موفقیت آمیز بوده است.

کاظم افرندنیا،صاحب خانه شد
مراسم تشییع پیکر کاظم افرندنیا صبح روز سه شنبه (12 

بهمن ماه) در خانه  سینما برگزار شد.
خسـرو امیرصادقى تهیه کننده و دوست صمیمى کاظم 
افرندنیا در این مراسم گفت: هر زمانى که خواستیم حرف 
بزنیم، گفتند نمى توانید حرف بزنید اما در این مراسم باید 
بپرسم کى به وضعیت هنرمندان پیشکسوت رسیدگى 
مى شود؟! وى افزود: کاظم افرندنیا اهل حاشیه نبود. در 
بدترین شرایط افرندنیا حاشیه نداشـت اما کسى که 57 
سال در این کار حضور داشت هنوز اجاره نشین است. این 
یک درد است. عزت ا... رمضانى فر بازیگر تلویزیون نیز 
در این مراسم گفت: ما مى شنویم که هنرمندى را به دلیل 
سکته مغزى از دسـت دادیم. همه این فشارها بر اثر کم 

کارى است، بازیگر چشم و چراغ سینماست.

چرك نویس

ســخنگوى وزارت بهداشت با تشــریح کمبود تخت 
بیمارستانى و مقاوم سازى بیمارستان ها درباره حقوق 
پرســتاران نیز گفت: مى توان درآمد پرســتاران را با 
بخش خصوصى و یا افراد همسطح خود از نظر مدرك 

تحصیلى مقایسه کرد.
به گزارش تســنیم، ایرج حریرچى با اشاره به تدوین 
13 جلد کتاب براى استانداردســازى و مقاوم ســازى 
فضاى بیمارســتان ها، گفت: مطالعات مقاوم سازى 
براى بیش از 570 بیمارســتان دولتى در کشور انجام 
شده و باید امکانات و منابع مورد نیاز آن تأمین شود اما 
آمادگى بیمارستان ها در برابر زلزله باید چگونه باشد؟ 
بیمارستان ها باید در برابر باالترین شدت زلزله اى که 
به وقوع پیوسته، مقاوم باشــند اما این اقدامات نیازمند 

هزینه است و به سوى دولت، مجلس، خیرین سالمت، 
نهادهاى عمومى غیر دولتى، بخش خصوصى داخلى و 

خارجى دست استمداد دراز مى کنیم.
ســخنگوى وزارت بهداشــت گفت: در ســال 73 در 
کشــور 60 هزار تخت معادل 73 درصد از تخت هاى 
بیمارستانى دولتى، فرسوده و فاقد ارزش مقاوم سازى 
بود اما در حال حاضر این رقم به 45 درصد کاهش یافته 
و هدف گیرى ما این است که تا سال 99، این رقم به 30 

درصد کاهش دهیم.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود با بیان اینکه با 
کمبود جدى پرستاران در کشور روبه رو هستیم، افزود: 
مردم و بیماران به پرستاران نیاز دارند اما اکثر آنها، خانم 
هستند که مســئولیت هاى خانوادگى و زندگى دارند و 

به طور متوسط بیش از 80 ساعت اضافه کار دارند که 
قدر دان زحمات آنها هســتیم اما راه حل این مشکل، 
این است که تعداد پرستاران در دســترس را افزایش 

دهیم.
ســخنگوى وزارت بهداشــت تصریح کــرد: با وجود 
کمبود شدید پرستار در کشــور اما در دهه گذشته، از 
ظرفیت ورودى رشــته پرستارى کاســته شده و دوره 
تربیت بهیارى هم حذف شــده بود امــا در این دوره 
عالوه بــر افزایش قابل توجه ظرفیت ورودى رشــته 
پرستارى با رعایت اســتانداردهاى آموزشى، آموزش 
یکســاله ده هزار کمک پرستار را در دســتور کار قرار 

دادیم.
وى در پاســخ به ســئوال یکى از خبرنگاران مبنى بر 

اقدامات وزارت بهداشــت بر کاهش شکاف درآمدى 
پرســتاران، گفــت: در دهــه 70 و اوایــل دهه 80 
لیسانسیه هاى پرســتارى با وجود اشتغال در 365 روز 
سال، در میان بیش از 30 گروه شغلى، از نظر درآمدى 
در رده هاى آخر قرار داشــتند اما از سال 83 اقدامات 

مناسبى آغاز شد.
حریرچى در ادامه افــزود: در دهه 70 و اوایل دهه 80، 
پرســتاران بخش دولتى دریافتى کمترى نســبت به 
پرستاران بخش خصوصى داشــتند اما در حال حاضر 
این نسبت به گونه اى شده که پرستاران بخش دولتى 
به طور متوســط بین1/4تا1/7برابر پرستاران بخش 
خصوصى که تعرفه آن هم باالتر است، دریافتى دارند 

اما این دریافتى کافى نیست.

وى خاطرنشــان کرد: مى توان درآمد پرســتاران را با 
بخش خصوصى و یا افراد همسطح خود از نظر مدرك 
تحصیلى مقایسه کرد و در حال حاضر حقوق پرستاران 
به همراه اضافه کار و کارانه به طور متوسط حدود سه 
میلیون و 150 هزار تومان اســت که در مقابل زحمات 
ارزشــمند آنها کافى نیســت اما برخى افراد با مطرح 
کردن برخى مطالب و آمارهاى نادرســت، سعى دارند 
که بین جامعه پزشکى و پرســتارى اختالف به وجود 
آورند اما بیش از 99 درصد از پزشکان و پرستاران، در 
بیمارســتان ها مانند یک خانواده بــه کار خود ادامه 
مى دهنــد و آن یک درصــدى که بر طبــل اختالف 
مى کوبند بدانند که کار آنها به صالح خودشــان و 99 

درصد دیگر نیست.

پرستاران بیشتر از 
هر لیسانسیه  اى 
پول مى گیرند!

سخنگوى  وزارت بهداشت اعالم کرد

معاون کاهش تقاضا و مشارکت هاى مردمى ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با اشــاره به انجام پیمایش شیوع شناسى 
اعتیاد در کشور، گفت: آمار این پیمایش به زودى اعالم 

خواهد شد.
پرویز افشــار در خصوص چرایى اعالم نشدن آمار این 
پیمایش پس از گذشــت چند ماه، افزود: بحث اعتیاد و 
شــیوع اعتیاد بحث بســیار مهمى براى برنامه ریزان و 
دست اندرکاران بوده و از اهمیت بسزایى برخوردار است 
تا همه آنان براساس یک آمار متقن و نزدیک به واقعیت 

کارهایشان را دنبال کنند.
وى خاطرنشان کرد: ما قبًال هرده سال یک بار و اکنون 
هر پنج سال یک بار مطالعات شیوع شناسى را در کشور 
انجام مى دهیم. مطالعه شیوع شناسى اخیر اعتیاد نیز با 
مشارکت سازمان بهزیستى و ستاد مبارزه با مواد مخدر 

انجام شده و آمار خام آن بیرون آمده است.
معاون کاهش تقاضا و مشــارکت هاى مردمى ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر گفت: این پیمایش نیاز به یکسرى 
تحلیل هایى دارد که در حال کار کردن روى آن هستیم. 
مطمئناً در آینده نه چندان دور این آمار اعالم خواهد شد و 

این اتفاق ظرف سه چهار ماه آینده خواهد افتاد.
افشار تأکید کرد: یک گروه تیم کارشناس خبره متشکل 

از اپیدمیولوژیست ها، متخصصان آمارى، روانشناسان و 
روانپزشــکان در حال کار کردن روى آمار این پیمایش 
هستند و چند مطالعه بزرگى هم که در کشور انجام شده را 
کنار هم گذاشته اند و در حال کار کردن روى آن هستند؛ 
مطمئنًا وقتى به این نتیجه رسیدند که آمار این پیمایش 

به واقعیت نزدیک است این آمار اعالم خواهد شد.
گفتنى است محسن روشن پژوه معاون پیشگیرى و اعتیاد 
سازمان بهزیستى، شهریور ماه امسال نتایج پیمایش ملى 
شیوع شناســى اعتیاد را ارائه داد و در آن زمان گفته بود 
که حدود شش ماه است که اطالعات ریز پیمایش ملى 
شیوع شناسى اعتیاد در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر 

است اما آمار مربوط به آن اعالم نمى شود.
اخبار اولیه که از سوى بهزیستى در خصوص این پیمایش 
منتشر شده حاکى از آن است که بیشترین ماده مصرفى 
در کشور همچنان از نوع مخدر و تریاك است؛ براساس 
این پیمایش الگوى غالب مصرف مواد، مصرف سیگار، 

سپس الکل و بعد قلیان است.
مسئله نگران کننده در نتایج پیمایش ملى شیوع شناسى 
اعتیاد این است که میزان مصرف چند ماده همزمان با 
هم رو به گســترش بوده و مصرف الکل نیز بیش از حد 

انتظار است.

چندین ماه از ارائه اطالعات الزم به ستاد مبارزه با مواد مخدرگذشت

آمار واقعى اعتیاد به زودى اعالم مى شود
پل ِورِسک را دریابید

عضو هیئت مدیره راهنمایان گردشگرى آمریکا:

منع سفر ایرانى ها به آمریکا طوالنى نخواهد بود

رئیس سازمان بهزیستى کشور از فعالیت 17 هزار مهد کودك خبر داد.
انوشیروان محسنى بندپى با بیان اینکه هشت هزار مهدکودك در شهرها فعال هستند، اظهار داشت: هفت هزار و 500 مهدکودك روستایى 

نیز در کشور داریم. وى اضافه کرد: حدود هزار و 300 مهدکودك نیز در حاشیه شهرها براى کودکان حاشیه نشین در نظر گرفته شده است. 
رئیس سازمان بهزیستى کشور بر لزوم توسعه آموزش هاى پیش دبستانى براى تمام گروه هاى جامعه تأکید کرد و گفت: آموزش صحیح نسل 

آینده به منظور مشارکت جویى و فعالیت هاى گروهى در توسعه کشور و رشد جایگاه آن در جهان بسیار مؤثر است.
محسنى بندپى گفت: ایجاد نشاط و اعتماد به نفس و مشارکت جویى در کودکان از جمله وظایف مهدهاى کودك است.

17 هزار
 مهد کودك در 
کشور فعال 
هستند

یکى از جرائمى که امروزه در فضاى مجازى باب شــده و 
مبالغ بسیارى از شهروندان کالهبردارى مى شود از طریق 

ارسال پیامک است.
براســاس اعالم پلیس فتا، پیامک هایــى جعلى با متنى 
بسیار جذاب و اغوا کننده طراحى شده و در قالب طرح هاى 
مختلف که همگى با استفاده از شیوه هاى مختلف مهندسى 
اجتماعى و در ایام و مناســبت هاى خاص به صورت انبوه 

براى هموطنان ارسال مى شود.
اخیراً مشاهده شده است کالهبرداران پیامک هاى جعلى 
با مضامینى مانند «مشــترك گرامى شــما برنده جایزه 
در قرعه کشى به مناسبت دهه فجر شــده اید» را منتشر 
کرده اند و براى کسب اطالعات بیشــتر از نحوه دریافت 
به ســایت مورد نظر مراجعه نمایند.پس از مراجعه کاربر 
به سایت مورد نظر، در صفحه نخســت آن سایت، درگاه 
پرداخت جعلى یکــى از بانک هاى معتبر مشــاهده مى 
شود، که طبق گفته ســایت براى دریافت جایزه خود باید 
اطالعات خواســته شــده را پر نمایند که این اطالعات 
شامل شماره حساب ، رمز دوم ، کد2cvv، تاریخ انقضا و... 
است در صورتى که کاربر این اطالعات را وارد کند حساب 
وى در مدت زمان کوتاهى توســط کالهبــرداران خالى 

مى شود.

کالهبردارى پیامکى
 به بهانه دهه فجر

بازیگر فیلــم ســینمایى «بید مجنــون» در صفحه 
اینســتاگرام خود با ابراز نگرانى نســبت به حفظ «پل 
ِوِرسک»، از دولتمردان خواست این اثر و سازه تاریخى 

را دریابند.
به گزارش ایرنا، پرویز پرستویى در صحنه اینستاگرام 
خود نوشت: «ِوِرســک از بزرگ ترین پل هاى راه آهن 
سراسرى ایران است که در ارتفاعات روستاى ورسک 
در شهرستان سوادکوه در استان مازندران قرار دارد. این 

پل که از شاهکارهاى مهندســى به حساب مى آید در 
سال 1315 بازگشایى شد.

پل ورسک که راه آهن سراسرى تهران-شمال را به هم 
متصل مى کند در ارتفاع 110 مترى از ته دره با دهانه 
66 مترى و با وسایلى ابتدایى ساخته شد. پل ورسک  در 
مهرماه 1356 با شماره 1534 ثبت آثار ملى شده است. 
ورسک از جمله پل هاى اســتراتژیک ایران است که 
توسط شــرکت دانمارکى کامپساکس و با تضمین 70 

ساله احداث شد.
در حال حاضر قطارهاى مســافرى تهران-ســارى و 
تهران- گرگان پس از گذشت بیش از 70 سال هر روز 
چندین مرتبه از روى آن مى گذرند.  نام پل ورسک در 

کتاب رکورد گینس به ثبت رسیده است.
عمر قانونى پل ورســک 70 ســال بوده و اکنون ده 
ســال هم از عمر آن مى گذرد. بهتر است دولتمردان 

کشورمان این پل را دریابند.»

عضو هیئت مدیره راهنمایان گردشگرى آمریکا با تأکید 
برآنکه تصمیمات دولت آمریکا بیش از دو ســه ماه دوام 
نخواهد داشت تصریح کرد: مردم ایران فوق العاده هستند 

و منع سفر ایرانى ها به آمریکا طوالنى نخواهد بود.
به گزارش فارس، «جوزف اســتاینبرگ» عضو هیئت 
مدیــره راهنمایــان گردشــگرى آمریــکا و راهنماى 
گردشگرى واشــنگتن با تجربه اى بیش از 12 سال در 

این حوزه است.
وى با اشاره به اینکه به واســطه معرفى خوب ایران در 
پراگ است که کنوانسیون راهنمایان گردشگرى در سال 
2017 به میزبانى ایران برگزار مى شود، گفت: راهنمایان 
گردشگرى ایران با تلفیق موسیقى، تصاویرى بدیع و بیان 
زیبا؛ تصویرى رؤیایى از ایران برایمان ترسیم کردند که 
اکنون با حضور در ایران به این مهم پى بردیم که ایران 

فوق العاده است.
این راهنماى گردشــگرى که به عنوان نماینده آمریکا، 
سعى داشت معرفى از کشــور خود ارائه دهد تا بتواند در 
رقابت با دو کشــور دیگر که گرجستان و تایلند بودند، به 
عنوان میزبان سال 2019 کنوانسیون جهانى راهنمایان 
گردشگرى معرفى شود در پاسخ به سئوال خبرنگار «سفر» 
مبنى بر محدودیت اخیر ســفر اتباع هفت کشور از جمله 
ایرانى ها به آمریکا گفت: رئیس جمهور کنونى آمریکا بر 
اساس شرایط انتخاباتى انتخاب شده است و سیستم دولتى 
و اجرایى کشور تمامًا به رئیس جمهور ارتباط ندارد و در 
کنار آن مجلس و سایر نهادها نیز تصمیم گیرنده هستند. 
از این رو هر حرف و تصمیم گیرى بیش از دو سه ماه دوام 
نخواهد داشــت چراکه ده ها هزار ایرانى مقیم در آمریکا 
داریم که در عین کار و تحصیل، در دانشگاه ها نیز تدریس 

مى کنند و این قانون مى تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد.
وى ادامه داد: در عین حال این تصمیم مى تواند در حوزه 
گردشگرى آمریکا نیز تأثیرگذار باشد از دیگر سو حافظ 
منافع ایران در آمریکا، ســفارت پاکســتان است و قطعًا 
دوستان ما تالش  خواهند کرد براى ویزاى ایرانى ها سعى 
خود را بکنند. همان گونه که راهنمایان ایرانى به من کمک 
کردند تا بتوانم ویزا را دریافت کنم، من و دوستانم نیز تمام 
تالشمان را خواهیم کرد تا آنها نیز براى سفر به آمریکا با 

مشکل روبه رو نشوند.
استاینبرگ که نخستین بار است به ایران سفر کرده است 
درخصوص سفر چند روزه خود گفت: تاکنون از شهرهایى 
مانند قزوین و زنجان و همدان دیدن کرده ام که بســیار 
برایم جذاب بود. تصویر خوبى از ایران در ذهنم به وجود 
آمده است و در روزهاى آینده به اصفهان، شیراز، یزد و به 
خصوص کاشان سفر خواهم کرد و امیدوارم سفر خوبى 

داشته باشم.
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خروج کارگاه هاى مزاحم از 
نجف آباد

شـهردار نجف آباد گفت:براى کاهـش آلودگى هاى 
شهروآسـایش وآرامـش مـردم کارگاه هـاى مزاحم 
به خارج این شـهرمنتقل مى شود. مسـعود منتظرى 
گفت: با ابـالغ طرح جامع شـهروتعیین حریم شـهر

نجف آباد صنایع وکارگاه هاى مزاحم شهرى به منطقه 
جدیدى درجنوب غربى نجف آباد منتقل مى شود.وى 
افـزود:280 هکتاراززمین هـاى جنوب غربى شـهر

نجـف آبـاد بـراى احـداث کارگاه وصنایـع مزاحـم 
درنظرگرفته شده است که دراولین فرصت با طراحى 

وآماده سازى انتقال آنها انجام خواهد شد.

50 پروژه مخابراتى درتیران 
افتتاح مى شود

مدیر شرکت مخابرات شهرستان تیران و کرون گفت: 
50 پروژه مخابراتى همزمان با دهه فجر در شهرستان 
تیران و کرون افتتاح مى شـود.ناصر سـلطانى اظهار 
داشت: تعداد 50 پروژه با اعتباري بالغ بر 83 میلیارد و 
646 میلیون ریال در دهه مبارك فجربه بهره  برداري 
رسیده که 14 مورد آنها به صورت نمادین در مجموع 

پروژه هاى دهه فجر شهرستان افتتاح مى شود.
وى افزود: این پـروژه ها شـامل اجراى فیبـر نورى، 
شبکه ارتباطى تلفن، اجراى فیبر اختصاصى، اجراى 
فیبر اختصاصى بیمارستان بهنیا و اجراى کابل و فیبر 
مسى مى باشد که در سطح شهرستان تیران و کرون 

اجرا شده است.

بزرگداشت تأسیس دانشگاه 
شهید اشرفى اصفهانى

مراسـم بزرگداشت بیستمین سال تأسـیس دانشگاه 
شهید اشرفى اصفهانى امروز برگزار مى شود. 

حمیـد امامـى سرپرسـت دانشـگاه شـهید اشـرفى 
اصفهانى گفت: این مراسـم روز پنج شنبه 14 بهمن 
ماه با حضور محمد مهدى زاهدى رئیس کمیسـیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شـوراى اسالمى برگزار 

خواهد شد.

تأخیر 7 ماهه در پرداخت بیمه 
کارکنان شهردارى زرین شهر

شهردار زرین شهر اظهارداشت: پروژه هاى سنگینى در 
زرین شهر آغاز شده که در تاریخ این شهرستان ماندگار 
خواهد شـد. جواد جمالـى با بیـان اینکـه پروژه هاى 
کمربندى هاى شمال شرق و شمال غرب زرین شهر 
با اعتبارى بالغ  بـر 50 میلیـارد ریال کار خـود را آغاز 
کرده است، افزود: از دیگر پروژه هایى که شهردارى با 
تمام توان خودکار آن شـروع کرده است، طرح پارك 
کوهستان با مسـاحتى بالغ  بر 110 هکتار است که به  
نوبه خـود مى تواند به یـک نقطه جذب توریسـت در 

سطح استان تبدیل شود. 

اولتیماتوم به 
طالفروشى ها و بانک ها

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: با تصویب 
شوراى امنیت کشور، با طالفروشى ها و بانک هایى 
که فاقـد تجهیـزات ایمنى باشـند برخـورد و از ادامه 

فعالیت آنان جلوگیرى خواهد شد. 
سـرهنگ سـتار خسـروى افـزود: امـروز 40 درصد 
طالفروشى ها و 15 درصد بانک ها در استان اصفهان 
فاقـد تجهیـزات ایمنـى هسـتند و براسـاس مصوبه 
شـوراى امنیت کشـور به آنان یک مـاه فرصت داده 

مى شود تا تجهیزات ایمنى نصب کنند. 
وى ادامه داد: همه طالفروشى هاى استان باید داراى 
دوربین مداربسته، شیشه ضدگلوله، درب هاى ریموت 
دار، آژیر خطر و پدال سالم باشـند و بانک ها نیز خود 
را به دوربین مداربسـته درونى و بیرونى، و پدال آژیر 
مجهز کننـد تا امـکان فعالیت داشـته باشـند در غیر 

اینصورت از فعالیت آنان جلوگیرى خواهد شد. 
سرهنگ خسروى اظهار داشـت: آمار نشان مى دهد 
نصـب ایـن تجهیـزات ایمنـى در طالفروشـى ها و 
بانک ها تأثیر بسیارى در کاهش حوادث داشته است.

اســتاندار اصفهــان گفت: بــا توجه به حجــم باالى 
جوجه ریــزى مشــکلى در خصــوص تأمیــن مرغ 
و تخــم مرغ اســتان در شــب عیــد وجــود نخواهد 

داشت.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: امیدواریم که با تالش 
مسئولین و کمک مردم بتوانیم بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان را کنترل نماییم و از این مرحله فراتر نرویم 

ولى باید براى هر شرایطى آماده بود.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه باید ذخیره سازى مرغ 
و تخم مرغ افزایش یابد، بیان داشت: باید براى حداقل دو 
ماه ذخیره کافى وجود داشته باشد تا مشکلى ایجاد نشود.

وى افــزود: براســاس گزارش هــاى اعالم شــده، 
همه ســاله در دى ماه پیک جوجه ریزى براى شــب 
عید انجام مى شــود که امســال جوجه ریــزى رکورد 
زده و به بیش از 9 میلیون و 700 قطعه رســیده است و 
پیش بینى مى شــود که قیمت آرامى را در بازار داشته 

باشیم.
استاندار اصفهان ظرفیت مرغ تخمگذار استان را هفت 
میلیون و 500 هزار قطعه اعالم کرد و افزود: این مقدار 
30 هزار تن تخم مرغ تولید خواهد داشت و در حال حاضر 
دو میلیون و 500 هــزار پولت(مرغ تخمگــذار) نیز در 

مرغدارى ها موجود است.

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: اصفهانى ها تا پایــان دى ماه 95 بیش 
از یک میلیــارد و 642 میلیــون لیتــر بنزین مصرف 

کردند.
حسین صادقیان با اشاره به اینکه در ده ماهه امسال یک 
میلیارد و 642 میلیون و 668 هزار و 200 لیتر بنزین در 
استان اصفهان مصرف شد، اظهار داشت: میزان مصرف 
بنزین در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/99 

درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان 
به کاهش 18/07 درصدى نفت ســفید تا آخر دى ماه 

95 اشاره کرد و گفت: تا پایان دى امسال 33 میلیون و 
770 هزار و 200 لیتر نفت سفید در استان سوزانده شد 
که میزان مصرف در مدت مشابه سال قبل، 41 میلیون 

و 216 هزار و 800 لیتر بود.
وى با بیان اینکه تا پایان دى ماه نیــز  دو میلیارد و 64 
میلیون و 82 هزار لیتر گازوئیل در اســتان مصرف شد، 
تأکید کرد: در مدت مشــابه سال گذشــته دو میلیارد 
و 285 میلیون و 117 هــزار و 406 لیتــر گازوئیل در 
استان مصرف شد که نشــان از کاهش9/67درصدى 
مصــرف ایــن فــرآورده نفتــى در ســال جــارى

 است.

مرغ و تخم مرغ شب عید 
تأمین است

اصفهانی ها 1/6 میلیارد لیتر 
بنزین سوزاندند

ساسان اکبرزاده

نمایشگاه موزه عبرت ایران همزمان با 12 بهمن سالروز ورود 
تاریخى امام راحل(ره) به میهن اسالمى، با حضور نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار و جمعى 
از مدیران دستگاه هاى دولتى و پیشگامان انقالب اسالمى 
در فضایى آکنــده از یاد و خاطره مبــارزان قهرمان دوران 
ستمشاهى که در شــکنجه گاه هاى مخوف رژیم پهلوى 
روزگار مى گذرانند رسماً افتتاح شد و تا 12 اسفند ماه سال 
جارى در تاالر اشرف استاندارى هر روز صبح از ساعت 8 تا 
12 و بعداز ظهر 14/30تا 18پذیراى عالقه مندان مى باشد. 
مدیرکل اطالعات استان اصفهان در مراسم افتتاح نمایشگاه 
موزه عبرت ایران در محل دانشگاه هنر و در جمع مسئوالن، 
پیشگامان انقالب اسالمى، روحانیون، نیروهاى نظامى  و 
انتظامى و... با خیرمقدم و گرامیداشــت یاد شهدا، گفت: ما 
افتخار مى کنیم که سربازان مکتب اسالم هستیم و راه امام 

راحل(ره) را ادامه خواهیم داد.
سلطانى افزود: ما افتخار برگزارى این نمایشگاه را داریم ولى 
میزبان اصلى، پیشگامانى هستند که سال هاى سخت جهاد 
و شهادت را به گونه اى پیگیرى کردند که ما امروز از نعمات 
آنها برخورداریم. وى ادامه داد: بى علت نیســت که استان 
اصفهان 23 هزار شهید تقدیم انقالب اسالمى کرده و جا دارد 
یاد و خاطره مبارزانى چون: آیت ا... خادمى، آیت ا... طاهرى، 

استاد پرورش و... گرامى داشته شود.
سلطانى خطاب به پیشگامان انقالب اسالمى گفت: امروز 
فرزندان شما در عرصه هاى مختلف، مسیر جهاد و شهادت 

را ادامه مى دهند و همواره افتخارآفرین هستند.
مدیرکل اطالعات استان اصفهان با برشمردن اهداف برپایى 
نمایشگاه موزه عبرت ایران اظهار داشت: در استان اصفهان 
که مهد علم، تمدن، تاریخ و شهادت است نیاز بود اگرچه به 
صورت موقت، نمایشگاه موزه عبرت برگزار شود تا راه مبارزان 
بزرگ ادامه یابد و امید است شاهد مکانى دایمى براى برپایى 
این نمایشگاه در آینده باشیم. وى با بیان اینکه امروز کسانى 
را داریم که آزادى را به ما هدیه دادند، افزود: این پیشگامان در 
مقابل رژیم شاه ایستادند و امروز باید با بیان خاطرات دوران 
ستم شاهى و انتقال آن به نسل جوان، آنان را از زحماتى که 

براى ایجاد امنیت و آزادى کشیده شده آگاه ساخت.
سلطانى تأکید کرد: مبارزان و پیشگامان انقالب اسالمى 

باید دور هم جمع شده و جلساتى را برگزار کنند و به نهادى 
پویا تبدیل شــوند و بیش از پیش این دلســوزان انقالب، 

شناخته شوند.
■■■  

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز با تبریک 

ایام دهه فجر و اظهار خوشحالى از اینکه در جمع پیشگامانى 
است که در نوجوانى و جوانى براى پیروزى انقالب تالش 
کردند، گفت: انقالب از نظر لغت، زیر و رو شدن و در قرآن به 
معناى برگشت است اما به معناى جهانى، شورش مى باشد 
ولى انقالب اسالمى هیچکدام از اینها نبوده، بلکه به معناى 

ایجاد تحول اسالمى است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد انقالب اسالمى را رویش 
اسالم ناب دانست و گفت: انقالب اسالمى تحول درونى 
مردم از حالت خمودگى، بى تفاوتى و رکود به حالت بیدارى، 
الهى و اسالمى است و باید تالش شود تا نسل جوان به سوى 

تحول هدایت شوند که اینگونه نمایشــگاه ها نیز در دهه 
فجر در این راستا برگزار شــده است. وى خاطرنشان کرد: 
انقالب اسالمى داراى سه اصل قانون اساسى، والیت فقیه 
و ایستادگى در مقابل دشمن است که نباید از این اصول دور 
شویم و امید است همه با هم حرکت دینى و انقالبى را براى 

ظهور امام زمان (عج) در سراسر جهان آماده کنیم.
■■■  

اســتاندار اصفهان هم که خود در زمره پیشگامان انقالب 
اســالمى به شــمار مى رود در بیان خاطــره اى از دوران 
ستمشاهى گفت: در سال 53 به عنوان دانشجو در دانشگاه 
شیراز در تظاهرات وسیع و کم نظیرى در دانشکده ادبیات 
شرکت داشتم که وقتى تیم گارد حمله کرد خوابگاه را ترك 
کردم و به بوشهر رفتم تا آب ها از آسیاب بیافتد. پس از دو 
روز دوباره به دانشگاه شیراز بازگشتم، ولى دستگیر شدم و به 
زندان عادل آباد که در آن زمان تازه ساخته شده بود و حتى 
بزرگان سیاسى از تهران به این زندان انتقال مى یافتند منتقل 

شدم و شکنجه هاى زیادى دیدم.
■■■  

حجت االســالم والمسلمین احمد ســالک نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اســالمى و یکى از پیشگامان 
انقالب اســالمى هم به بیان خاطرات دوران ستمشاهى 
پرداخــت و گفت: ما با رژیم شــاه جنگیدیم، ایســتادگى 
کردیــم و هدفگذارى کــرده بودیم و امروز بایــد از روى 
جنازه مان بگذرند تا بتوانند انقالب را از بین ببرند ولى نگران 

آن هستیم تا گرفتار درون پوسیدگى نشویم.
وى گفت: نباید ترسید، باید انقالبى بود و ایستاد و جلو رفت و 

بستر را براى ظهور امام زمان (عج) آماده کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى افزود: 

امروز  نسل جوان جلو آمریکا ایستاده اند.
■■■  

شهردار اصفهان هم سه قدرت را عامل اقتدار دانست و گفت: 
قدرت خدادادى، قدرت اکتسابى و مهمترین مؤلفه اقتدار که 

بسیار مهم است قدرت گفتمان مى باشد.
مهدى جمالى نژاد افزود: جمهورى اسالمى ایران امروز تمام 
قدرت ها را تحت الشعاع قرار داده و نظام اسالمى را در جهان 
پایدار کرده است. در پایان این مراسم از کتاب پنجم تاریخ 

انقالب اسالمى در اصفهان رونمایى شد.

یادآورى مبارزات
 پیشگامان انقالب در موزه عبرت 

تا 12 اسفند در معرض دید عموم قرار گرفته است 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبرى شــهردارى ،صبح سه 
شــنبه 12 بهمن ماه 95، مصادف با اولین روز یوم ا... دهه 
مبارك فجر همانند سالهاى گذشته مراسم تجدید میثاق 
با آرمان هاى امام خمینى (ره) در گلزار شهداى نجف آباد  

صورت پذیرفت .
مردم و مسئولین ضمن حضور در گلزار شهدا، با آرمان هاى 
واالى شهداى گرانقدر، امام شهداء و منویات مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) تجدید میثاقى مجدد نموده و با نثار 
فاتحه بر مزار شهدا یاد ایشان و امام راحل را گرامى داشتند.

شهرستان نجف آباد 38 شهید در طول انقالب، 4شهید در 
ترورهاى مختلف، 28 شهید پس از تحمل جانبازى، دوهزار 
و 377 شهید در دفاع مقدس، هفت شهید در مکه، 12 شهید 

در درگیرى با اشرار و دو شــهید نیز در هواپیماى ایرباس 
ساقط شده توسط ناو آمریکایى، تقدیم راه اسالم کرده است.

شهرستان نجف آباد داراى 237 خانواده دو شهیدى، 13 
خانواده سه شهیدى و یک خانواده چهار شهیدى است.

هفت خانواده شهرســتان نجف آباد تک فرزند خود و 60 
خانواده نیز تک فرزند پســر خود را در راه اســالم تقدیم 

کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: اگرچه ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در این استان نیز شــیوع یافت اما با انجام تدابیر 

الزم مرغ و تخم مرغ موجود در بازار سالم است.
محسن کریمیان با اشاره به شیوع آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان و  با بیان اینکه انتشار این ویروس 
نیز تلفات و خساراتى براى مراکز پرورش طیور 
در اســتان اصفهان رقم زد، اظهارداشت: براى 
مثال دریــک روز و در یکــى از مراکز پرورش 
طیور، نیم میلیون قطعه مرغ تلــف و 150 تن 
تخم مرغ معدوم شــد. کریمیان تأکید کرد: در 
بحث ســیب زمینى و پیاز باید اعالم کنم که با 
توجه به دستورالعمل هاى ابالغى چندین جلسه 
در ارتباط با خریــد تضمینى این محصوالت در 
سطح استان برگزار شد اما نکته مهم اینجاست 
که با توجه به قیمت این محصــوالت در بازار، 
شرایط براى ورود به خرید تضمینى فراهم نشده 
است، هیچ اســتانى با توجه به شرایط موجود و 
قیمت باالى محصوالت اقدام به خرید تضمینى 
سیب زمینى نکرده و اصفهان نیز از این موضوع 

مستثنى نیست.
وى گفت: در ســال جارى با برنامه ریزى هاى 
شــکل گرفته زمینه صادرات محصول سیب 
زمینى فراهم شد. از طرفى سیاست هاى کنترلى 

کشت در مناطق جنوب کشور نیز باعث کاهش 
تولید این محصول شد، تمام این موارد شرایط را 
براى متعادل شــدن قیمت سیب زمینى فراهم 
کرد، به صورتى که قیمت سیب زمینى به زیر 500 
تومان هم نرسید و در این شرایط ورود براى خرید 
تضمینى این محصول کارى اشــتباه است و به 
همین دلیل خرید تضمینى سیب زمینى در دستور 
کار قرار نگرفت. وى در ارتباط با محصول پیاز نیز 
گفت: تا امروز حتى یک گرم پیاز در سطح استان 

اصفهان معدوم نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

درباره میوه شب عید نیز تصریح کرد: طبق دستور 
وزیر کشاورزى، سازمان هاى جهاد کشاورزى در 
استان ها مسئولیت تأمین میوه شب عید به ویژه 
پرتقال و ســیب را بر عهده گرفتند، در همینجا 
اعالم مى کنیم که این دو میوه براى ایام نوروز 
در بازار به خوبى موجود خواهد بود و هیچگونه 

نگرانى از این بابت وجود ندارد.
کریمیان اضافه کرد: شرایط مشابهى نیز براى 
گوشت مرغ وجود دارد و این محصول نیز در ایام 
نوروز به خوبى عرضه خواهد شد و شهروندان از 

این حیث دغدغه اى نداشته باشند.

اردشیر محمدى شــهردار باغبادران در جلسه 
تقدیم الیحه بودجه ســال 1396 شهرداري 
باغبادران به شوراي اســالمی شهر ، تدوین 
آن را  محصول کارکارشناســی و تخصصی 
مدیران، کارشناسان و متخصصان بودجه ریزي 
شهرداري باغبادران اعالم وخاطرنشان کرد: 
الیحه بودجه صــد میلیارد ریالى ســال 96 
شــهرداري بر اساس داشــته ها و واقع بینانه 
تنظیم شده است که حدود 17 درصد نسبت به 
سال قبل افزایش داشته است .  وي بیان داشت: 
طبق زمان مندرج در آئین نامه مالى شهردارى 

ها و قانون شوراها ، پیشنهاد بودجه سال 96 به 
شوراى اسالمى شهر تقدیم گردید.

 محمــدى گفــت: در تدویــن ایــن بودجه 
توجه به عدالــت محوري در توزیــع منابع و 
امکانات و نیازهاى شــهر به نسبت محالت 
و جمعیــت آنها درنظر گرفته شــده اســت .

همچنین قبل از تدوین بودجه طبق نظرسنجی 
هاي به عمل آمده نیازها و اولویت هاي شــهر 
از دیدگاه مردم شناســایی شــده است و توجه 
خاص به امر نشاط و شادابى مردم و زیباسازى و 
بهسازى محیط شهرى ،توجه به امور اجتماعى 

و فرهنگى شهر و توســعه مراکز فرهنگى و 
ورزشى با اولویت مشــارکت مردمى، توسعه 
مطالعات و پژوهش هــاى کاربردى در زمینه 
هاى مــورد نیاز شــهر، تالش بــراي اتمام 
تمامی پروژه هاي نیمه تمام شــهري،   توجه 
جدي به زیباسازي محیط شــهري ،  توسعه 
فضاي ســبز ، آموزش هاي شهروندي، پیش 
بینى انجــام آزادســازى اراضى مــورد نیاز 
طرح ها و پیش بینى اســتفاده از منابع خارج 
از شــهردارى را از شــاخص هاي بارز و مهم 
بودجه پیشنهادي سال آینده شهرداري معرفی 

کرد.
محمدى در ادامــه با اعالم این که توســعه 
شــهري باغبادران در ســال آینده با اجراي  
طرح هــا و پــروژه هــاى  مهــم و بزرگ

 عمرانــی خدماتــی تــداوم خواهــد یافت 
ابراز امیــدواري کرد با مشــارکت و همدلی 
عموم شــهروندان و اعضاي شوراي اسالمی 
شــهر این هــدف تحقــق عینی بــه خود 

بگیرد.
گفتنى است شوراى اسالمى شــهر تا پایان 
بهمــن ماه بودجه پیشــنهادى را بررســى و 
تصویب خواهد نمود که پس از تصویب مالك 

عمل شهردارى خواهد بود.

بحران سیب و پرتقال عید نخواهیم داشت بودجه شهردارى باغبادران به شورا رسید

همزمان با دهــه مبارك فجــر، بهره بــرداري از 16 طــرح مهــم و زیربنایی
 برق منطقه اي اصفهان در بخش هاي خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع با 

اعتباري معادل126 میلیارد تومان آغلز مى شود.
 این گزارش حاکى است؛پروژه هاي مذکور شامل پست 400  به 63  کیلوولت لردگان 
با اعتباري معادل 700 میلیارد ریال از پروژه هاي زیر بنایی صنعت برق اصفهان است 
که جهت افزایش پایداري شــبکه و تأمین دیماند مصرفی متقاضیان و مشترکین 
منطقه جنوب اســتان چهارمحال و بختیارى و تغذیه خطوط 63  کیلوولت منطقه 

مى باشد که آماده بهره برداري است.
احداث پست 63  به  20 کیلوولت اجالس سران و پست هاى سیار تابناز، سه راهی 
مبارکه و مهیار در شهرك رازى از دیگر پروژه هاي قابل افتتاح در ا ین ایام مبارك  
می باشد که براي این پروژه ها نیز رقمی معادل 257  میلیارد ریال هزینه شده است.

   این گزارش مى افزاید: تغییر ســاختار و احداث ترانس پست 400به 63 کیلوولت 

منتظري و افزایش ظرفیت پســت 63به 20 کیلوولت کاشــان 4(قائم) ، احداث 
کابل هاى 63 کیلوولت از پست چمران به پست الله و پست 230کهندژ به پست 
رهنان را از دیگر پروژه هاي قابل افتتاح در این دهه است و براي انجام این پروژه ها 

نیز 215میلیارد ریال هزینه شده است .

بهره بردارى
 از 16طرح برق منطقه اى اصفهان

تجدید میثاق 
با آرمان  هاى امام راحل
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باغ پرندگان 
تا 15 بهمن تعطیل است

مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفت: به منظور اجراى 
فعالیت هاى عمرانى، مجموعه تفریحى باغ پرندگان 

تا 15 بهمن ماه تعطیل است.
حسـن شـفیعى اظهـار داشـت: بـراى اجـراى 
فعالیـت هـاى عمرانـى و ارائـه خدمـات بیشـتر بـه 
شهروندان و گردشگران نوروزى، مجموعه تفریحى 
و گردشـگرى باغ پرندگان به مدت یک هفته تعطیل 
اسـت. وى افزود: فعالیت هاى عمرانى این مجموعه 
گردشگرى و تفریحى باغ پرندگان  قرار بود تا 8 بهمن 
ماه تکمیل شود اما به دلیل حجم باالى فعالیت هاى 
عمرانى، ایـن مجموعه گرشـگرى و تفریحـى تا 15 

بهمن ماه تعطیل است. 

 «دنگ و فنگ» را 
در سالن سوره ببینید

نمایش «دنگ و فنگ» بـه طراحى و کارگردانى امیر 
شیخ جبلى، تا 20 بهمن ماه در سالن سوره روى صحنه 
مى رود. امیر شیخ جبلى کارگردان این نمایش گفت: 
«دنگ و فنگ» مبتنى بر حرکت و موسیقى است و در 
قالب نمایشى بى کالم توسط دو بازیگر اجرا مى شود. 
عالقه مندان براى دیدن این نمایش مى توانند تا 20 
بهمن ماه، هر شـب سـاعت 19و 15 دقیقه به سـالن 

سوره، واقع در خیابان آمادگاه مراجعه کنند.

خبر

معاون فرهنگــى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: امســال هشت فیلم 

جشنواره در سینما ساحل اصفهان اکران مى شود.
پرویز طاهرى با اشاره به روند آماده شدن اصفهان براى 
میزبانى از ســى و پنجمین جشــنواره فیلم فجر اظهار 
داشت: امسال سهم اصفهان هشــت فیلم از جشنواره 
بوده که از 14 تا 21 بهمن ماه در سالن سینماى ساحل 

اکران مى شود.
وى اضافه کرد: فیلم هاى «ســارا و آیــدا»، «یادم تو 
را فرامــوش»، «ماجراى نیم روز»، «مــاه گرفتگى»، 
«اسرافیل»، «بن بست وثوق»، «چراغ هاى ناتمام» و 

«فصل نرگس» از سى و پنجمین جشنواره بین المللى 
فیلم فجر در اصفهان اکران مى شــوند کــه امیدواریم 
بتوانیم با پیگیرى هاى در حال انجام تعداد این فیلم ها 

را افزایش دهیم.
طاهرى در پاسخ به این سئوال که آیا بدهى سال گذشته 
ارشاد ســبب کاهش اکران فیلم ها در جشنواره امسال 
شده است، بیان کرد: خیر؛ مســئله بدهى ارشاد مطرح 
نبوده بلکه بدهى ســتاد برگزارى به سازمان سینمایى 
بوده که ما معتقد هســتیم اگر همه با هم گذشت کنند 
مى توانیم وضعیت بهترى را براى فرهنگ استان خود 

داشته باشیم.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان از شناسایى شش 
کانون ابتال به ویروس آنفلوآنــزاى فوق حاد پرندگان در 

مرغدارى هاى استان اصفهان خبرداد .
شهرام موحدى کانون هاى شناسایى شده این بیمارى 
ویروسى را در شهر هاى اصفهان، نجف آباد، خمینى شهر، 
فالورجان، لنجان و بوئین و میاندشت عنوان کرد.  وى با 
بیان اینکه دامپزشکى استان اصفهان با دقت و وسواس 
خاصى این بیمارى را کنترل و با آن مقابله مى کند، افزود: 
مراحل پاکسازى، قرنطینه و معدوم سازى بهداشتى در این 

مراکز و کانون ها با جدیت انجام شده است. 
موحدى گفت: درحال حاضر میزان دقیق خسارات و تلفات 

وارده ناشى از ابتال به ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در استان اصفهان برآورد نشــده است و در حال دریافت 
آخرین آمار از شهرســتان ها و جمع بندى تعداد تلفات و 

خسارات این ویروس هستیم. 
وى افزود: مبارزه با بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
همانند یک جنگ اســت و همه باید براى مقابله با این 
ویروس دست به دســت هم دهند. مدیرکل دامپزشکى 
اســتان اصفهان گفت: مردم مى توانند بدون هیچگونه 
نگرانى گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و تخم مرغ مورد 
نیاز خود را از اماکن عرضه معتبر با بسته بندى، کد و ممهور 

به مهر دامپزشکى خریدارى و با اطمینان مصرف کنند.

شناسایى 6کانون آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان 

آغاز اکران فیلم هاى  
جشنواره فجر دراصفهان

رئیس شوراى اسالمى شــهر نجف آباد با اشاره به محدود 
شدن بسیارى از شهرهاى به ظاهر برخوردار استان به ارائه 
خدمات جارى و تأمین حقوق و مزایاى پرسنل بیان داشت: در 
شرایطى که سرانه درآمدى شهر نجف آباد بعضاً یک پنجم 
برخى از این شهر هاست، حجم و کیفیت پروژه هاى عمرانى 
چند سال اخیر شهردارى نجف آباد شگفتى و تحسین م دیران 

استان و حتى کشور را برانگیخته است.
مجتبى گودرزى از تصویب مســیر جدید قطار شــهرى 
نجف آباد به عنوان روندى بسیار سنگین و طاقت فرسا یاد 
کرد و ضمن تشکر از تالش هاى شــبانه روزى مدیریت 
شهردارى و همراهى دیگر مســئوالن شهرستان، اظهار 
داشت: شهردارى را باید جزو معدود مجموعه هایى دانست 
که عملکرد آن به صورت شفاف و منظم بیان شده و عملکرد 

آن تحت نظارت دقیق دستگاه هاى متولى قرار دارد.
وى با تقدیر از همــکارى و همراهى مشــترك مدیریت 
شــهردارى با مجموعه شوراى شــهر دوره چهارم، افزود: 
قضاوت مردم را مى توان به عنوان بهترین داور براى عملکرد 
شهردارى در این دوره دانســت که خوشبختانه با توجه به 
خدمات و تالش هاى بسیار خوب صورت گرفته، کارنامه 

مثبت و قابل قبولى در این خصوص به ثبت رسیده است.

کم نظیر بودن رونق 
عمران نجف آباد در استان

در معامالت روز سـه شنبه بازارهاى شـهر قیمت سکه 
نقدى با 19 هزار تومان رشـد مواجه شـد کـه دلیل آن 

افزایش 1/5درصدى قیمت جهانى بود.
به گزارش فـارس، بازارهـاى مالى شـهر در حالى روز 
کارى سه شنبه را پشت سر گذاشتند که نوسانات مثبت 
طال بیش از سایر بازارها توجه سرمایه گذاران را به خود 
جلب کرد و بـا توجه به اینکـه اخبار مهـم اقتصادى به 
سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران به منظور توسعه 
همکارى هـاى اقتصادى، اسـتیضاح احتمالـى عباس 
آخوندى و دفاع بانک مرکزى از عملکرد خود اختصاص 
داشت؛ معامالت سهامداران در بورس شهر افزایش 14 
واحدى شـاخص کل را رقم زد و نوسانات دالر نیز رشد 

اندك این ارز را به همراه داشت.

ترس از ادامه خرید سهام خودرویى
در ابتداى بازگشـایى بـازار بورس منطقـه اى اصفهان 
و شـروع معامـالت، افزایـش تقاضـا بـراى نمادهاى 
خودرویى مشاهده شـد به  طورى  که در نماد «خساپا» 
صف خرید سنگین از همان دقایق اول بازگشایى دیده

شد.
اما رفتـه رفته ایـن روند صعـودى در گـروه خودرویى 
کمرنگ تر شـد و با افزایـش عرضه در اکثـر نمادهاى 
خودروسـاز شـاهد برداشـته شـدن صف صد میلیونى 
«خسـاپا»، منفى شـدن نمادهاى خودرو و «خزامیا» و 

افت قیمت نماد «خپارس» بودیم.
در گروه بانکى نیـز معامالت نماد «وبملت» بسـیار پر 
حجم و افزایشى به ثبت رسید به  طورى  که دومین نماد 
شاخص این روز بود. دیگر نمادهاى این گروه نوسانات 

اندکى را در محدوده صفر قیمتى به ثبت رساندند.
در گروه فلـزات نیز معامالت شـرکت فـوالد مبارکه با 
نوسـانات اندك در جهت مثبت به ثبت رسید و در کنار 

نمادهاى «فملى» و «فنوال» بیشترین حجم این گروه 
را از آن خود کردند.

در این روزها از تب و تاب معامالت بازار آهن و فوالد به 
دلیل آرام گرفتن نوسانات دالر کاسته شده است و اکثر 
توجه فعاالن این بازار به بودجه 96 معطوف شده است.

شارژ جهانى طال
بـازار طالفروشـى هاى اصفهـان در ایـن روز کارى 
نوسـانات مثبـت انـس جهانـى را مشـاهده کردند که 
همیـن امر به رشـد 19 هـزار تومانـى هر قطعه سـکه 
بهار آزادى منجر شـد. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادى در بازار نقدى به یک میلیون و 190 هزار تومان 

رسید.
قیمت نیم سکه نیز شش هزار تومان نسبت به روز قبل 
رشـد کرد و ارزش 616 هزار تومانى را به ثبت رسـاند. 
ربع سکه بهار آزادى نیز از این افزایش قیمت مستثنى 
نشد و هزار تومان نسـبت به روز دوشنبه گران تر شد. 

در بخش دیگر این بازار نیز معامالت بازار آتى را شاهد 
بودیـم که همپـاى بـازار نقـدى جهتگیرى خـود را به 

نمایش گذاشتند.
تمـام قراردادهاى آتى سـکه با 
افزایـش قیمـت همراه شـدند 
که این افزایـش در قرارداد آتى 
تحویل شـهریور ماه بیشـتر از 
دیگر قراردادها به چشم خورد 

و همین امر نشـان دهنده امیدوارى فعاالن این بازار به 
آینده این بخش است.

اصرار بازار به ادامه روند صعودى
به دنبال سیاست سه نرخى کردن ارز در روزهاى اخیر، 
هنوز معامالت این بازار جهت مشخصى به خود نگرفته 
و در حال حاضر شاهد هضم منابع جدیدى هستیم که 
بانک مرکزى بـراى کنترل مـوج صعودى ایـن بازار 

تزریق کرد.
ارزش هر دالر در این روز کارى در پى داد و ستدهایى 
که در صرافى هاى سـطح شـهر ثبت شـد، 12 تومان 

رشد کرد و عدد سه هزار و 837 تومان را به خود دید.
یورو اما با رشـد ارزش همراه بـود و در قیمت چهار 
هـزار و 185 تومان معامله شـد. هر 
پوند انگلیـس نیز در پـى فعالیت 
سـرمایه گذاران بـا افـت قیمـت 
همراه بـود و بـه ارزش چهار هزار 

و 840 تومان رسید.
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نمادهاى «فملى» و «فنوال» بیشترین حجم این گروه
را از آن خود کردند.

در این روزها از تب و تاب معامالت بازار آهن و فوالد به
دلیل آرام گرفتن نوسانات دالر کاسته شده است و اکثر
6توجه فعاالن این بازار به بودجه 96 معطوف شده است.

شارژ جهانى طال
بـازار طالفروشـى هاى اصفهـان در ایـن روز کارى 
نوسـانات مثبـت انـس جهانـى را مشـاهده کردند که 
9همیـن امر به رشـد 19 هـزار تومانـى هر قطعه سـکه 
بهار آزادى منجر شـد. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادى در بازار نقدى به یک میلیون و 190 هزار تومان 

رسید.
قیمت نیم سکه نیز شش هزار توماننسبت به روز قبل
6رشـد کرد و ارزش616 هزار تومانى را به ثبت رسـاند.
ربع سکه بهار آزادى نیز از این افزایش قیمت مستثنى 
نسـبت به روز دوشنبه گران تر شد.  نشد و هزار تومان

در بخش دیگر این بازار نیز معامالت بازار آتى را شاهد 
بودیـم که همپـاى بـازار نقـدى جهتگیرى خـود را به 

نمایش گذاشتند.
تمـام قراردادهاى آتى سـکه با 
افزایـش قیمـت همراه شـدند 
که این افزایـش در قرارداد آتى 
تحویل شـهریور ماه بیشـتر از 
دیگر قراردادها به چشم خورد 

و همین امر نشـان دهنده امیدوارى فعاالن این بازار به
آینده این بخش است.

اصرار بازار به ادامه روند صعودى
به دنبال سیاست سه نرخى کردن ارز در روزهاى اخیر،
هنوز معامالت این بازار جهت مشخصى به خود نگرفته
و در حال حاضر شاهد هضم منابع جدیدى هستیم که
بانک مرکزى بـراى کنترل مـوج صعودى ایـن بازار

تزریق کرد.
ارزش هر دالر در این روز کارى در پى داد و ستدهایى
2که در صرافى هاى سـطح شـهر ثبت شـد، 12 تومان

کرد و عدد سه هزار و 837 تومان را به خود دید. 7رشد
یورو اما با رشـد ارزش همراه بـود و در قیمت چهار
5هـزار و 185 تومان معامله شـد. هر
پوند انگلیـس نیز در پـى فعالیت
سـرمایه گذاران بـا افـت قیمـت
همراه بـود و بـه ارزش چهار هزار

840 تومان رسید. 0و

گرانى گرانى 1919 هزار تومانى سکه در اصفهان هزار تومانى سکه در اصفهان
بررسى بازار طال و ارز در چند روز گذشتهبررسى بازار طال و ارز در چند روز گذشته

ابالغ  
شماره پرونده: 139504002127000079/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500136 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000035 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 87 آئین نامه اجرا بدینوسیله به آقایان سیدمرتضى 
خلیفه سلطانى فرزند سیداحمد به شماره شناسنامه 5240 و شماره ملى 1199887358 متولد 1366/02/25 
و سید علیرضا خلیفه سلطانى به شماره شناسنامه 92 و شماره ملى 1199412414 متولد 1354/05/18 و 
فهیمه خلیفه سلطانى به شماره شناسنامه 477 به شماره ملى 1199183474 متولد 1356/04/12 و مهدیه 
السادات خلیفه سلطانى به شماره شناسنامه 536 و شماره ملى 1199271330 متولد 1361/03/17 همگى 
فرزندان سیداحمد و شهین تن ساز به شماره شناسنامه 678 شهرضا همگى وراث مرحوم سیداحمد خلیفه 
سلطانى به آدرس: شهرضا خیابان شهید بهشتى مقابل بانک ملت خشکشوئى چارلى که طبق گزارش مأمور 
ابالغ امکان ابالغ واقعى در آدرس مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى 
به شماره بایگانى 9500136 له بانک اقتصاد نوین شعبه شهرضا و علیه سید کسرى چاوشى و شما تمامت 
مازاد ششدانگ پالك ثبتى شــماره 2/2237 واقع در فضل آباد و  تمامت مازاد پالك ثبتى شماره 32/824 
واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ملکى مورث شما در قبال طلب بستانکار و حق االجرا بازداشت شده است 
لذا از هرگونه انتقال اعم از رسمى یا عادى خوددارى نمائید که از درجه اعتبار ساقط میباشد. این آگهى یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 673 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان 

شهرضا/11/556
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/327612- 1395/11/9 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین ساده بشــماره پالك ثبتى 2596- فرعى از 2- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا 
که در صفحه 205 دفتر 88 بنام علیمحمد شجاعى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب 
سند شماره 2031- 50/6/28 دفتر دو شهرضا به امراله اســالمى انتقال که بموجب دو فقره نامه از طرف 
اجراى احکام دادگسترى شهرضا بازداشت میباشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
950918711204585- 95/11/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
12775- 95/11/9 به گواهى دفترخانه 292- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 682  اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان شهرضا/11/558
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/327598- 1395/11/8 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین ساده بشــماره پالك ثبتى 2596- فرعى از 2- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا 
که در صفحه 208 دفتر 88 بنام پروانه شــجاعى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده است سپس بموجب 
سند شماره 2031- 50/6/28 دفتر دو شهرضا به امراله اســالمى انتقال که بموجب دو فقره نامه از طرف 
اجراى احکام دادگسترى شهرضا بازداشت میباشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
950918711204585- 95/11/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
12752- 95/11/4 به گواهى دفترخانه 292- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 684  اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان شهرضا/11/560
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/326529- 1395/11/6 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت یکدانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1958 فرعى از 2- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 380 دفتر 
541 بنام جمیله یسربى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950918711202714 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
91376- 95/11/3 به گواهى دفترخانه 4- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 683  اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان شهرضا/11/562
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103723210082 شماره پرونده: 9509983723200556 شماره بایگانى شعبه: 
950568 نظر به اینکه شرکت خوش طعم لبن رایان با وکالت آقاى فرهاد فرزاد دادخواستى بطرفیت لیال 
شهبازى احمدى فرزند اسحاق و على دهقانى فرزند ولى بخواسته مطالبه مبلغ 435/410/371 ریال وجه 
چک 603066- 95/6/28 عهده بانک تجارت تقدیم این دادگاه نموده و خواندگان را مجهول المکان اعالم 
نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خواندگان مذکور ابالغ میگردد در وقت مقرر 
95/12/16 ساعت 8 صبح جهت رسیدگى به پرونده شــما که به کالسه 950568 تعیین وقت شده حاضر 
شوید. ضمنًا میتوانید جهت اخذ نسخه ثانى دادخواســت و ضمایم به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه 

مراجعه نمایید. م الف: 95/713 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه /11/579
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002129000147/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500176 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802129000002 بدین وسیله به آقاي مهدى نقاش فرزند غالمحسین به شناسنامه شماره 75 
و شماره ملى 3621301070 ساکن زرین شهر خیابان شیخ بهایى آرایشــگاه پویا ابالغ مى شود که بانک 
کشاورزى زرین شهر به اســتناد قرارداد بانکى شــماره 683759731- 1377/05/14 جهت وصول مبلغ 
36/650/000 ریال بابت اصل و سود و خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/09/18 و از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 5700 ریال، طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9500176 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان تشکیل و به آدرس فوق ابالغ که طبق گزارش مورخ 
95/10/16 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 1024 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان 

لنجان/11/589
حصر وراثت

منصور کردى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 199 بـه شـرح دادخواست به کالسه 226/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم شاهرخ بشناسنامه 1215 در 
تاریخ 95/09/02  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمد کردى فرزند منصور ش.ش 4061186876 ت.ت 1379 صادره از خرم آباد (پسر متوفى) 2- على 
کردى فرزند منصور ش.ش 4061352131 ت.ت 1381 صادره از خرم آباد (پسر متوفى) 3- حسین کردى 
فرزند منصور ش.ش 4061612484 ت.ت 1385 صادره از خرم آباد (پسر متوفى) 4- منصور کردى فرزند 
اجبار ش.ش 199 ت.ت 1348 صادره از خرم آباد (همسر متوفى) 5- شیخ على شاهرخى فرزند سبزه ش.ش 
143 ت.ت 1300 صادره از مالوى (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1006 توانگر رئیس شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/591
حصر وراثت

ســلمان داود بلیبص داراى شناسنامه شماره 00535667  به شرح دادخواســت به کالسه 214/95 ح 10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جواهر بدیهى نجف 
آبادى بشناسنامه 335 در تاریخ 1388/04/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- سلمان داود بلیبص به ش ش 00535667 ، 2- داود بلیبص علوان به ش 
ش 00535675 (همسر متوفى)  3- فاطمه داود بلیبص به ش ش 00535674 ، 4- ازهار داود بلیبص به 
ش ش 00535684، 5- محمدعلى داود بلیبص به ش ش 00535672 ، 6- سهیله داود بلیبص به ش ش 
00535678 ، 7- احمد داود بلیبص به ش ش 00535669 ، 8- زینب داود بلیبص به ش ش 00535680 ، 
9- محمود داود بلیبص به ش ش 00535693 ، 10- فادیه داود بلیبص به ش ش 00535682 ، 11- سعید 
انتشارى نجف آبادى به ش ش 22776 ، 12- خاور انتشــارى نجف آبا دى به ش ش 275 ، 13- سعادت 
انتشارى نجف آبادى به ش ش 1182 (فرزندان متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3373 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)11/595
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک غیرمحصور مشــجر پالك شــماره 896/2 واقــع در قطعه 
6  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى ناصرعادل نیا فرزند حســن در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صــورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى  به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3359 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد /11/596                                        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بــاب خانه پالك شــماره 601/4 واقع در قطعــه10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى اســماعیل طالبى نجف آبادى  فرزند عبــاس در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضــاى نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3360 زمانى رئیس ثبت اســناد و امالك

 نجف آباد/11/597
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعــه ملک پالك شــماره 1027/15 واقع در قطعــه10 بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى حمزه کبیــرزاده  نجف آبادى فرزند حســین  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمــد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3361 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/11/598

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 1027/3 واقع در قطعه10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحســین کبیرزاده  نجف آبادى فرزند عباس در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 3362 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/599
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 1027/13 واقع در قطعه10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا کبیرزاده نجف آبادى فرزند عباس در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدود روز بعد انجــام مى پذیرد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) 
روزپذیرفته خواهد شد. م الف: 3363 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/600

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شــماره 1032 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجید نورمحمدى نجف آبادى (وغیره) فرزند یدا... در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) 

روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3364 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/601
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك شــماره 853/11 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالعلى معینى نجف آبادى فرزند ابراهیم در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روزوساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30)روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 3365 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/602
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك شماره 1121/1 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن رحیمى کلیشادى  فرزند حسین و خانم سمانه شریف دوست 
فرزند محمدرضا (بالسویه) در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3366 زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/11/603
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك شماره 214/17 واقع در قطعه 7 نجف آباد  بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا حسناتى نجف آبادى فرزند على در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى ب ه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 3367 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/604
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 810/1 واقع در قطعه10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قربانعلى عبدالغالمى فرزند حســن در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 3368 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /11/605
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 232 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا باســتانى نجف آبادى و غیره فرزند مصطفى در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30) روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف: 3354 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/606 

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 123/12 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم براتى آبگرمى فرزند اقاحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)  روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

3355 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /11/607
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 130/11 واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا چمى  فرزند صادق در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 3356 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /11/608
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 325/2 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على على اکبرى نجف آبادى فرزند مصطفى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل  نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 3357 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /11/609
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 495/5 واقع درقطعه6 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى وحید کارشناس (و غیره) فرزند محمدعلى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه  مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 3358 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/610
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالك شــماره 436/9 واقع درقطعــه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى حســنعلى بارانیوغیــره فرزند براتعلى در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانون ثبت 
و برطبــق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهــد آمدودر صــورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حــدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابنــد. اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفت ه خواهد شد. م الف: 3377 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد /11/611                                             
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالك شــماره 589/60 واقع در قطعــه 7  بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ســکینه اســماعیلى آبادچى  فرزند حسین در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/12/9 ســاعت 8 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصــادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3376 زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/11/612         
 ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351311497 شــماره پرونده: 9509980351300869 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950982 خواهان رضا على اکبرى دادخواســتی به طرفیت خواندگان فرزاد فارســى و منصوره 
امین الرعایائى بخواســته الزام به تنظیم ســند خودرو تقدیــم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتري کل اســتان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 
206 ارجاع و به کالســه 9509980351300869 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/16 و 
ساعت 10:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 35140 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان/11/626



0606اقتصاداقتصاد 2868پنج شنبه  14 بهمن  ماه 

آغاز تب و تاب 
براى تأمین
 اسکناس 
شب عید

ویترین

کاهش قیمت 
چند خودروى داخلى

این هفته قیمت چند مدل خــودروى داخلى در بازار 
کاهش یافته است.

هفته جارى قیمت پرایــد SE111 معادل صد هزار 
تومان، پراید 131 معادل صد هزار تومان، پژو پارس 
ســال 200 هزار تومان و تندر E۲ 90 نیز 200 هزار 

تومان کاهش یافته است.
قیمت بقیه خودروهاى داخلــى در بازار تغییر خاصى 
نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته 

است.

آغاز پیش فروش بلیت  
قطارهاى نوروزى از 17 بهمن

معاون مســافرى راه آهــن از آغاز پیــش فروش 
بلیت هاى نوروزى از 17 بهمن ماه خبر داد.

حسن موسوى گفت: طبق روال هرسال، امسال نیز 
سفرهاى نوروزى از 25 اسفندماه آغاز مى شود و تا 15 

فروردین سال 96 ادامه مى یابد.
وى ادامه داد: ظرفیتى که براى این ایام درنظرگرفته 
شده، روزانه  204 قطار در تمام مسیرهاى کل کشور 

است.
وى اظهارداشت: چهار هزار و 300 رام قطار براى کل 
ایام نوروز پیش بینى شده و یک میلیون و 615 هزار 
صندلى براى  متقاضیان پیش فروش در نظر گرفته 

شده است.

معاون وزیر تعاون با اشــاره به برقرارى جلســات ستاد 
مزد 96 از هفته آینده گفت: حداقل هزینه سبد معیشت 
کارگران با مشارکت انستیتو تغذیه تعیین مى گردد و در 

حداقل مزد سال آینده کارگران لحاظ خواهد شد.
حســن هفده تن درباره آخرین وضعیــت تعیین تکلیف 
حداقل مزد 96 گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس 
برنامه زمانبندى برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخى 
از اعضاى کارگرى این ستاد امکان حضور در جلسات را 
نداشتند در هفته جارى جلسه ســتاد برگزار نشد اما این 
نشست مشترك با حضور شرکاى اجتماعى از هفته آینده 

مجدد برقرار خواهد شد.

وى افزود: حداقل دستمزد ساالنه بر اساس ماده 41 قانون 
کار باید بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار 
تعیین شود که این دو مؤلفه در جریان جلسات ستاد مورد 

تأکید است.
معاون وزیر کار دربــاره زمان تعییــن تکلیف مزد 96 
گفت: بعد از جمع بندى جلســات ســتاد مزد در وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعى حداقل دســتمزد باید در 
شورایعالى کار مطرح و در صورت تصویب، نهایى شود 
که در هفته هاى ســوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین 
حداقل مزد ســال آینده با ابالغ مزد 96 بســته خواهد

 شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 با اشاره به اینکه یکى از 
دغدغه ها در بودجه افزایش نقدینگى است گفت: پیش 
بینى مجلس افزایش 450 هزار میلیارد تومانى نقدینگى 

در سال آینده است.
جعفرزاده ایمن آبادى با اشــاره به اینکه سیاست هاى 
پولى دولت نیاز به بازنگرى دارد گفت:تعیین نرخ ســود 
تسهیالت بانکى تابع قاعده علمى است و منطق اقتصادى 

دارد.
وى افزود : انتظار جامعه این است که نرخ سود متناسب 
با نرخ تورم کاهش یابد زیرا منطقى نیست که نرخ تورم 

تک رقمى اما نرخ سود چند رقمى باشد.

ایمن آبادى با بیان اینکه رقم بودجه کشور بیش ازهزار 
هزار میلیارد تومان است اما نباید کشور را با آزمون و خطا 
اداره کرد افزود : وقتى قیمت نفت 52 دالر اســت دولت 
نباید قیمت بیشترآن را در بودجه پیش بینى کند اما دولت 
نرخ 55 دالر در هر بشــکه را تعیین کرد که مجلس نیز 

تصویب کرد.
وى با اشاره به  اینکه یکى از دغدغه ها در بودجه، افزایش 
نقدینگى است گفت : پیش بینى مجلس افزایش  450 
هزار میلیارد تومانى نقدینگى در سال آینده است بنابراین 
مجلس تالش کرده است براى کاهش نقدینگى، بودجه 

را به سمت افزایش تولید ببرد.

بسته شدن پرونده مزد 96 در 
نیمه دوم اسفند

سیل نقدینگى 450 هزار 
میلیارد تومانى درراه است

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510106836208467  شماره پرونده: 9509986836200596 شماره بایگانی شعبه: 
950678 خواهان: معصومه خیراللهى حسین آبادى خوانده: محمد قاراخانى بنى خواسته: طالق به درخواست 
زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که وقت رسیدگى 1395/12/16 
ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. م 

الف: 34453 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/311
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95- 939 خواهان جالل الماسى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت على یار 
تیمورى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی مورخ 95/12/16 ســاعت 15:30 تعیین گردیده است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان شیخ صدوق شمالى 
مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34450 شعبه 

17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/372
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95- 1191 خواهان حسن جوانبخت دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال امتیاز خط 
تلفن 1- ورثه مرحوم محمدسعید تفنگ سازى 2- شیدا همتى 3- هوشنگ تفنگ سازى تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی براي روز  مورخ 95/12/16 ســاعت 16:30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان شیخ صدوق شمالى شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34449 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/373
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 775/95 خواهــان  محمد وطنى دادخواســتی مبنی بر مطالبــه  به طرفیت 
غالمحسین یزدچى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/12/16 ساعت 3/30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه     شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34444 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/377
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95- 921 خواهان فاطمه یارى رنانى دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال یک 
دستگاه خودرو پراید به طرفیت 1- عباس عظیمى 2- فریده سرکهکى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي روز مورخ 95/12/16 ساعت 4/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34442 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/379
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951325 خواهان آقاى حمیدرضا خیراللهى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
به طرفیت آقاى رضا یوسفیان زارع تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/12/17 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 34441 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/380
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951326 خواهان آقاى حمیدرضا خیراللهى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت آقاى على بابعالى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 34422 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/387
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حسن زمانى دادخواســتى به خواسته فک پالك به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 696/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/12/15 ساعت 
6 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 هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوند و اال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1798 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/449
حصر وراثت

حسین جاللى داراي شناسنامه شماره 512052193 به شــرح دادخواست به کالسه 95/146 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اســماعیل جاللى بشناسنامه 41 
درتاریخ 95/10/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- مریم رمضانى فرزند نعمت اله ش.ش 925 متولد 1350 صادره از دهاقان (همســر متوفى) 2- حسین 
جاللى فرزند اسماعیل ش.ش 5120052193 متولد 1375 صادره از دهاقان (پسر متوفى) والغیر. 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/258 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف دهاقان (مجتمع شماره یک)/11/462

ابالغ راى 
شماره دادنامه: 9009973749100722 شــماره پرونده: 8809982749100166 شماره بایگانى شعبه: 
880180 پرونده کالسه: 8809983749100166 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان دهاقان 
شماره 9009973749100722 خواندگان دعوى مرتبط: 2- مرتضى 3- زکیه 4- ملیحه 5- مرضیه همگى 
جعفر طیارى فرزندان مرحوم محمد کاظم 6- لطف اله جعفرطیارى فرزند میرزا مصطفى 7- شوکت امین 
جعفرى 8- فاطمه جعفر طیارى. خواسته: اثبات مالکیت (مالى غیرمنقول) گردشکار: دادگاه با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقایان سید عباس تقوى با وکالت آقاى مهدى ناطقى و زهرا آقاحسینى به طرفیت 
1- محمد رحمانى با وکالت آقاى حســن میرزایى 2- رضا محمدحسن زاده به خواسته اثبات مالکیت على 
الحساب مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسى به شرح متن دادخواست دادگاه باتوجه 
به دفاعیات وکیل محترم خوانده ردیف اول که اعالم داشته که ملک مورد دعوى به موجب مزایده در پرونده 
اجرایى به کالسه هاى 300/80 و 279/79 اجرایى تحویل خوانده ردیف دوم گردیده و مشارالیه به موجب 
مبایعه نامه مورخ 82/3/1 به خوانده ردیف اول واگذار مى نماید که باتوجه به مراتب و وجود مزایده در پرونده 
هاى اجرایى مزبور دعوى خواهان ها به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان ها را صادر و اعالم مى دارد و در خصوص دادخواست جلب 
ثالث آقایان محمد رحمانى 2- رضا محمد حسین زاده به طرفیت آقاى حاج کاظم جعفرطیارى که مشارالیه 
فوت نموده و خواهان ها وراث وى را 1- مرتضى 2- زکیه 3- ملیحه 4- مرضیه 5- لطف اله همگى جعفر 
طیارى 6- شوکت امین جعفرى 7- فاطمه جعفر طیارى به خواسته تقاضاى جلب ثالث در پرونده کالسه 
181/87 به مبلغ یازده میلیون ریال دادگاه صرف نظر از اینکه خواهان ها جلب ثالث به موجب ستون خواسته 
و متن دادخواست خواسته خود را به طور صریح اعالم ننموده اند و صرفًا به موجب متن دادخواست توضیح 
داده اند تقاضاى جلب ایشان به دادرسى و پاســخگویى به دعوى مطروحه لذا باتوجه به مراتب اعالم شده 
در قرار عدم اســتماع دعوى دعوى خواهان ها به کیفیت مطروحه قابلیت اســتماع ندارد و مستنداً به ماده 
2 قانون آیین دادرســى مدنى قرار عدم اســتماع دعوى خواهان هاى جلب ثالث را صادر و اعالم مى دارد 
این قرار ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد در خصوص دادخواست آقاى محمد رحمانى فرزند حسین با وکالت آقاى حسن میرزایى 
به طرفیت آقایان و بانوان 1- سیدعباس تقوى با وکالت زهرا آقاحسینى و مهدى ناطقى 2- ریاست محترم 
اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرضا 3- مرتضى 4- زکیه 5- ملیحه 6- مرضیه 7- فاطمه 8- لطف 
اله همگى جعفرطیارى 9- شوکت امین جعفرى به خواسته دعوى مرتبط با پرونده هاى کالسه 181/87 
ح و 274/87 ح دهاقان و اثبات مالکیت ثبت به یک قطعه زمین واقع در نهضت آباد دهاقان على الحساب 
مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات واره اعم از هزینه دادرسى و دفترى و حق الزحمه 
کارشناسى و غیره باتوجه به ارتباط این دعوى با دعاوى پرونده هاى فوق الذکر مستنداً به ماده 103 قانون 
آیین دادرسى مدنى تقاضاى رسیدگى توامان را دارد دادگاه با عنایت به خواسته خواهان و متن دادخواست 
که توضیح داده اند که اینجانب یک قطعه ملک واقع در دهاقان را از خوانده ردیف سوم به موجب مبایعه نامه 
مورخ 1382/3/1 خریدارى نمودم و نامبرده نیز ملک مذکور را در مزایده اجراى احکام دادگسترى شهرضا 
در پرونده کالسه 300/80/379/79 اجرایى برنده گردید و ملک از طریق مقامات قضایى شهرضا به آقاى 
رضا محمدحسین زاده تحویل شده اســت و محتویات پرونده هاى اجرایى فوق الذکر دادگسترى شهرضا 
حکایت از آن دارد که آقاى محمد کاظم جعفرطیارى (مورث خواندگان ردیف هاى 5 الى 11) این ملک را 
از آقاى سید عباس تقوى خریدار نموده و سپس ملک موصوف بابت بدهى آقاى محمد کاظم جعفرطیارى 
در پرونده هاى اجرایى دادگسترى شهرضا به مزایده گذاشته است و مقامات دادگسترى شهرضا در همان 
زمان (سال 79) تحقیقات و بررسى هاى جامع در خصوص احراز و اثبات مالکیت آقاى محمد کاظم جعفر 
طیارى به عمل مى آورند و پس از احراز و اثبات مالکیت وى ملک توقیف و در تاریخ 79/11/23 به آقاى سید 
عباس تقوى تفهیم و صورتجلسه به این شرح که زمین در خصوص تأمین خواسته خانم ایران محمد حسین 
زاده توقیف است و حق فروش و واگذارى به کس دیگرى را ندارد لذا دادگاه باتوجه به مراتب و استشهادیه 
محلى ضم پرونده و رونوشت مصدق قولنامه خرید ملک مزبور مورخ 83/3/1 و خالصه پرونده اجرایى به 
کالسه هاى 379/79 اجرایى شهرضا که در پرونده مضبوط مى باشد و با عنایت به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى که اعالم نموده ملک موصوف فاقد سابقه ثبتى مى باشد لذا باتوجه به مراتب دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و بند دوم ماده 140 
قانون مدنى حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به یک قطعه زمین واقع در دهاقان نهضت آباد به میزان 
974 مترمربع وفق کروکى پیوست و محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت هزینه دادرسى وفق تمبر 
ابطالى و حق الوکاله وکیل وفق ماخذ قانونى و هزینه کارشناسى به میزان یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار 
ریال صادر و اعالم مى دارد. این راى در خصوص خوانده ردیف اول حضورى محسوب و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و در خصوص 
سایر خواندگان غیابى محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 95/257 

حسینى دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دهاقان/11/463
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/31/326514- 1395/11/6 نظر به اینکه خانم اشرف حجازى دهاقانى فرزند حاجى 
میرزا اسماعیل با ارائه 2 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمى گواهى شده مدعى مفقود شدن 
سند مالکیت تمامت دو حبه و چهار هزار و هشتاد و نه، چهار هزار و دویست و بیست و چهارم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پالك 121/1131  واقع در دهاقان بخش ثبتى دهاقان که در صفحه 221 دفتر 133  امالك 
ذیل ثبت شماره  44551 بنام خانم اشرف حجازى دهاقانى فرزند حاجى میرزا اسماعیل سابقه ثبت دارد در 
دفتر و صفحه فوق ابتدا به میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ صادر سپس به موجب سند انتقال شماره 8955 
مورخ 1384/3/11 دفترخانه 59 دهاقان تمامت 1 حبه و چهل و یک، چهل و هشتم حبه مشاع از شش حبه 
از 72 حبه ششدانگ از طرف اشرف حجازى دهاقانى به شهردارى دهاقان انتقال قطعى گردید و به موجب 
سند شماره 19404 مورخ 1389/7/15 دفترخانه 59 دهاقان تمامت یک حبه و هفتصد و پنجاه و یک چهار 
هزار و دویست و بیست و چهارم حبه مشاع از شش حبه از 72 حبه ششدانگ از طرف اشرف حجازى دهاقانى 
به آقاى على بدریان انتقال قطعى گردیده است. اینک خانم اشرف حجازى دهاقانى چون درخواست سند 
مالکیت المثنى نسبت به تمامت دو حبه و چهار هزار و هشتاد و نه، چهار هزار و دویست و بیست و چهارم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ از پالك فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120   اصالحى آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یکبار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا مدعى وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه دهنده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکیت المثنى اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 
95/253  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دهاقان/11/464

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه: 9510103749109147  شــماره پرونــده: 9409983749101225 شــماره بایگانی 
شعبه: 941953 خواهان آقاى فرهاد عاشورى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى سید عبدا... طباطبایى 
کوپایى فرزند سید محسن به خواســته مطالبه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان دهاقان نموده 
که جهت رســیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى شهرســتان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 
9409983749101225 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/12/23 و ساعت 11/30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن احدى از خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 95/254 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دهاقان/11/465

حصر وراثت
فرهاد صادقى داراي شناسنامه شماره 4747 به شرح دادخواست به کالسه 200/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان چراغعلى صادقى هاردنگى بشناسنامه 319 
درتاریخ 95/8/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- کشور نقدى دورباطى به ش.ش 3 (همسر متوفى) 2- غالمعباس صادقى به ش.ش 7 (فرزند متوفى) 
3- اســماعیل صادقى به ش.ش 16 (فرزند متوفى) 4- پریچهر صادقى بــه ش.ش 870 (فرزند متوفى) 
5- فرهاد صادقى هاردنگى به ش.ش 4747 (فرزند متوفى) 6- افشــین صادقى هاردنگى به ش.ش 16 
(فرزند متوفى) 7- طاهره صادقى هاردنگى به ش.ش 519 (فرزند متوفى) 8- سمیه صادقى هاردنگى به 
ش.ش 252 (فرزند متوفى) 9- زهره صادقى هاردنگى به ش.ش 98 (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: 

1010 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبهادران (مجتمع شماره یک)/11/470
ابالغ راى

شماره پرونده: 5/95 شماره دادنامه: 112 تاریخ: 95/4/20 مرجع رسیدگى: شعبه شانزدهم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: آسیه خادم ورنامخواستى فرزند خداداد- نشانى: زرین شهر خ کاشانى مجتمع 
وکال خواندگان: 1- محســن جاللى فرزند ابراهیم- نشــانى: ورنامخواست خ بســیج ك اردیبهشت پ 
1- 2- خانم عالیه مرکبى فرزند حسین- نشانى: مجهول المکان. خواسته: انتقال سند. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست خانم آسیه خادم 
ورنامخواستى فرزند خداداد به طرفیت آقاى محسن جاللى فرزند ابراهیم و خانم عالیه مرکبى فرزند حسین 
به خواسته صدور راى بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى خودروى پژو 405 به شماره انتظامى 651ن55 
و مطلق خســارات دادرســى مقوم به یکصد میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده و مدارك استنادى 
ارائه شده از ســوى خواهان رابطه معامالتى بین خواهان و صاحب ســند خانم عالیه مرکبى فرزند حسین 
محرز نیست لذا مستند به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حک به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى 
است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. م الف: 998 شعبه 

شانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/11/471
حصر وراثت

براتعلى لطفى چم یوسفعلى داراي شناسنامه شماره 3782 به شــرح دادخواست به کالسه 196/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على محمدلطفى چم یوسفعلى 
بشناســنامه 328 درتاریخ 95/8/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حسن لطفى چم یوسفعلى به ش.ش 504 (فرزند متوفى) 2- عیدى لطفى چم یوسفعلى 
به ش.ش 565 (فرزند متوفى) 3- براتعلى لطفى چم یوسفعلى به ش.ش 3782 (فرزند متوفى) 4- نرگس 
لطفى چم یوســفعلى به ش.ش 505 (فرزند متوفى) 5- جواهر لطفى چم یوسفعلى به ش.ش 23 (فرزند 
متوفى) 6- جهان لطفى چم یوسفعلى به ش.ش 18 (همسر 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: 1011 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف باغبهادران (مجتمع شماره یک)/11/472
ابالغ

آگهى ابالغ به استناد ماده 324 و 332 قانون مجازات: شماره: 636/95 ش 3 ح – 1395/11/6 نظر به اینکه 
آقاى قاسم على عسگرى سده فرزند حیدر دادخواستى بطرفیت صندوق قرض الحسنه ثامن االئمه مبنى 
بر صدور حکم به بى اعتبارى یک فقره چک بانکى به شماره ســریال 891091199 شماره حساب جارى 
10322284004 به بمبلغ 53/000/000 ریال طى شماره پرونده 636/95 شعبه سوم حقوقى شورا لنجان 
در این شورا مطرح که مراتب در راستاى اعمال مواد 324، 332 قانون تجارت در روزنامه هاى کثیراالنتشار 
چاپ و اعالم مى گردد. م الف: 1012 شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/11/473
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103749108934  شــماره پرونده: 9509983749100386 شماره بایگانی شعبه: 
950685 خواهان آقاى رحمت ا... آقاباباییان فرزند حاجى بابا دادخواســتى بــه طرفیت خواندگان محمد 
کرمانى فرزند اکبر و محمدرضا فقیه  به خواســته مطالبه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان دهاقان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 
9509983749100386 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/18 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن احدى از خواندگان به نام آقاى محمد کرمانى فرزند اکبر و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 95/256 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دهاقان/11/474

حصروراثت
عصمت خواجه زاده بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 521 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 228/95  از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على گرگین بشناسنامه 

1740734580 در تاریــخ 1395/06/03  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- عصمت خواجه زاده فرزند یوســف ش.ش 521 ت.ت 1337 صادره از آبادان 
(مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1008 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/11/485
حصروراثت

طیبه شیرى ورنامخواستى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 41 بـه شـرح دادخواست به کالسه 147/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على فرهمند ورنامخواستى 
بشناســنامه 283 در تاریخ 1395/08/15  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- طیبه شیرى ورنامخواستى فرزند حسن ش.ش 41 ت.ت 1324 صادره از لنجان 
(مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1002 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/11/486
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510103749109508 شماره پرونده: 9109983749100178 شماره بایگانی شعبه: 
910341 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: اشــرف جانقربان به نشانی مجهول المکان، مدارك پیوست: در 
خصوص تجدیدنظرخواهى آقاى یعقوب برازنده بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 951759 صادره از 
این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى است 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف 
ده روز پس از رؤیت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت 
به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 95/260 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/11/487

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 752/95- 1395/11/4 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: على اصغر بهارلو دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده ســید منصور احمدى  به شــوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  752/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/15 
ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده، علیهذا چون خوانــده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى 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: 3311 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/488
حصروراثت

حاجى على گلزارى بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 548 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 229/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان وحید گلزارى بشناسنامه 
4670305166 در تاریخ 95/10/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- لیال رحیمى فیل آبادى فرزند محمد رحیم ش.ش 18 ت.ت 1351 صادره از فارسان 
(مادر متوفى) 2- حاجى على گلزارى فرزند عبدالصالح ش.ش 548 ت.ت 1353 صادره از ایذره (پدر متوفى) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1017 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/500

حصروراثت
حمید پارسا بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 7192 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 235/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم تخم کار ریزى بشناسنامه 17 
در تاریخ 95/10/24  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- امیر پارسا فرزند قاسم ش.ش 792 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- على پارسا فرزند 
قاسم ش.ش 1920 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حمید پارسا فرزند قاسم ش.ش 7192 
ت.ت 1366 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- پروین تخم کار ریزى فرزند قاسم ش.ش 323 ت.ت 1350 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فاطمه تخم کار ریزى فرزند قاســم ش.ش 260 ت.ت 1357 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 6- خیرالنساء سلیمیان ریزى فرزند حسن ش.ش 126 ت.ت 1331 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1020 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف

 شهرستان لنجان/11/501

برق جایگزین
 گاز و بنزین مى شود؟

بهمــن هــم بــه نیمــه نزدیــک مى شــود و طبــق روال هر ســاله، 
برنامه ریزى هــاى بانک هــا و بــه خصــوص بانــک مرکــزى بــراى 
تأمین اســکناس نو مــورد نیاز مــردم در ایام پایانى ســال رنــگ و بوى 
جدى ترى به خــود مى گیرد. بر این اســاس از هم اکنــون بانک مرکزى 
در تدارك تأمین اســکناس نــو مورد نیاز مردم براى شــب عید امســال

 است.
یک مقام مسئول بانکى مى گوید: تدارك الزم براى تأمین اسکناس نو مورد 
نیاز مردم در شب عید امسال از سوى بانک مرکزى صورت گرفته و به نظر هم 
نمى رسد که هیچگونه کمبود یا مضیقه اى در این رابطه وجود داشته باشد. 
بنابراین بانک مرکزى امسال هم طبق روال سال هاى قبل، کار توزیع و تأمین 

اسکناس هاى نو را در موعد مقرر، انجام خواهد داد.
وى  افزود: مطابق با روال هر ســاله، توزیع اســکناس هاى نــو از دهه دوم 
اسفندماه امسال آغاز خواهد شد و مردم بدون هیچگونه محدودیتى مى توانند 
اســکناس مورد نیاز خود را از شبکه بانکى کشــور تأمین کنند. پس امسال 
هم همچون روال سال هاى گذشــته، توزیع اســکناس نو صورت خواهد

 پذیرفت.
در این میان هر چقدر که به ایام پایانى سال نزدیک مى شویم بانک ها براى 
ارائه خدمات بیشــتر و روزهاى شلوغ شــعب خود، تدارکات الزم را در نظر 
مى گیرند و بر همین اساس هم، برنامه ریزى ها در حال انجام است اما یکى از 
نیازهاى مردم در این ایام، اسکناس نو است که اگرچه بانک مرکزى در تمام 

ایام سال، اقدام به از رده خارج کردن اسکناس هاى کهنه و فرسوده مى کند، 
اما به هرحال این کار در ایام پایانى سال، سرعت بیشترى به خود مى گیرد.

بر این اساس معموًال اسکناس هاى نو به صورت صد برگ، 200 برگ و 300 
برگ در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد و ترکیب اســکناس ها 500 تومانى، 
هزار تومانى،دو هزار تومانى، پنج هزارتومانى و ده هزار تومانى است، ضمن 
اینکه برخى آمار از توزیع شــش هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و 
هشت تا 9 هزار میلیارد ریال در شهرستان ها طى سنوات گذشته حکایت دارد.
طبق سنت هر ساله نیز  قرار است که بانک مرکزى در دستورالعملى، نحوه 
توزیع و شعب منتخب توزیع کننده اســکناس هاى نو را در اوایل اسفندماه 

اعالم نماید.

یکى از طرح هاى مورد مطالعه در وزارت نیرو بحث 
افزایش میزان تولید برق براى جایگزین شدن این 
صنعت به جاى نفت و سوخت است که وزیر نیرو نیز 

در این زمینه اعالم آمادگى کرده است.
وزارت نیرو پیشنهاد داده تا در شهرهاى بزرگ که 
با مشکل آلودگى روبه رو هستند، انرژى الکتریکى 

جایگزین گاز و بنزین شود.
از سوى دیگر در حال حاضر 60 درصد آلودگى هوا 
مربوط به سیســتم حمل و نقل مى شود، به همین 
دلیل نیز از 26 طرح تحقیقاتى و توسعه فناورى مهم 
که در وزارت نیرو در حال پیگیرى قرار گرفته یکى از 

آنها مربوط به طرح خودروهاى برقى است.
علیرضا دائمى معاون وزیر نیرو بر این باور است که با 
توجه به شرایط فعلى، در آینده برق جایگزین بنزین 
در ایران خواهد شــد و وزارت نیــرو در حال فراهم 
کردن شرایطى اســت تا در زمان هاى غیر پیک با 
نصب تجهیزات مورد نیاز، شــارژ خودروهاى برقى 
در مکان هاى مختلف انجام شود. همچنین به دنبال 
ایجاد شرایط ارتباط مناسب تولید باترى و خودروى 

برقى در ایران هستیم.
بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته وزارت نیرو 
قصد دارد که در طول یک برنامه سه ساله یا پنج ساله 
در شهرهایى که آلودگى باالیى وجود دارد این طرح 
را اجرایى کند، که تاکنون نیز پیشنهاد آن به دولت 
داده شده و به نظر مى رسد که در برنامه ششم توسعه 

به این مسئله نیز توجه شده است .

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510463760100123 درخواســت:  شــماره 
9509983761400776 شماره بایگانى شعبه: 951456 آگهى احضار متهم به 
شرح محتویات پرونده 951456 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر دانیال 
موسوى فرزند اله کرم فعًال مجهول المکان متهم است به ترك انفاق تحت پیگرد 
قانونى مى باشد و براى روز یکشنبه مورخه 95/12/15 ساعت 9/30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا 
همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند 
در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1828 شکوهى رئیس 
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 پایان طول درمان حدادى فر 
تا دو هفته دیگر  

پزشـک تیم فوتبـال ذوب آهـن گفت: طـول درمان 
حدادى فر  دو هفته دیگر به پایان مى رسد.

امیرحسین شریفیان پور در گفتگویى در مورد آخرین 
وضعیت قاسم حدادى فر اظهار داشت: هنوز شش ماه 
درمانى قاسـم تمام نشـده اسـت و این زمان، حداقل 
زمان پیش بینى شـده براى طول درمان این بازیکن 

بود.
وى ادامه داد: طول درمان این بازیکن حدود دو هفته 
دیگر تمام مى شـود و باید در پایان ایـن مدت ببینیم 

حدادى فر چه شرایطى خواهد داشت.

 تکرار خاطره پاس؟
تیم هاى دوم لیگ، همیشـه با وعـده قهرمانى فصل 
آینده را آغاز مى کنند. به امید کامـل کردن پروژه اى 
که یکسال قبل، در رسیدن به آن ناکام مانده بودند. با 
وجود این، تجربه 15 دوره اى لیگ برتر، نشان مى دهد 
فقط یک تیم توانسته به این هدف برسد و بقیه نایب 
قهرمان هـا، فصل بعـد روزهـاى ناامید کننـده اى را 

سپرى کردند.
در سال هاى اخیر، اسـتقالل مظلومى نایب قهرمان 
لیگ دهم، لیگ یازدهم رابا ستاره هاى پرتعداد شروع 
کرد و در نهایت سوم شد. تراکتورسازى دو فصل پیاپى 
با قلعه نویى و تونى در رده دوم ایستاد و لیگ سیزدهم، 
با جاللى و تونى به رده اى بهتر از هفتم نرسید. آنها بعد 
از نایب قهرمانى لیگ چهاردهم هم در لیگ پانزدهم 

به رده چهارم سقوط کردند.
تنها مورد قهرمانى لیگ یکسال پس از نایب قهرمانى، 
به دوره سوم لیگ برتر برمى گردد. پاس، نایب قهرمان 
لیگ دوم در لیگ سوم توانست قهرمان شود و جام را 
به خانه ببرد. اتفاقى که شـاید، پس از 13 سـال براى 

پرسپولیس تکرار شود.

پلیس بین الملل به دنبال 
بازیکن خارجى پاس!

سرمربى پاس همدان مى گوید که کسر 6 امتیاز از این 
تیم بخاطر پرداخت نشدن مطالبات بازیکنى است که 

اصل قرار داد او جعلى است. 
على لطیفى در خصوص نامه فیفا مبنى بر کسر 6 امتیاز 
از این تیم و دلیل آن گفت: در زمان مدیریت هاى قبلى 
قراردادى با بازیکن مورد نظر بسته مى شود که ابهاماتى 
در آن وجـود دارد. زمانى کـه آقاى رحیمـى کار خود را 
شـروع مى کنند پیگیر این پرونده مى شـوند و متوجه 
مى شوند که سوء استفاده هایى از این قرارداد شده است. 
ایشان هم بالفاصله پیگیر پرونده مى شوند و با شکایتى 
که تنظیم مى شـود و بعد از انجام تحقیقات مشـخص 
مى شـود که قرارداد این بازیکن جعلى است. بعد از آن 
موضوع را از طریق پلیس اینترپل در ایران و همینطور 
پلیس اینترپل در ژنو پیگیرى مى کنند و اکنون هم این 

بازیکن متوارى است. 
وى افزود: سـپس این موضوع از طریق اسـدى دبیر 
کل فدراسیون پیگیرى مى شـود ونامه اى به فیفا در 
این خصوص ارسـال مى شـود که فیفا جوابى به آن 
نمى دهد. تا اینکه چند روز گذشته نامه اى به دست ما 
مى رسد که اگر پول بازیکن پرداخت نشود 6 امتیاز از 

تیم پاس کسر خواهد شد.

مصاف بانوان ذوب آهن در 
لیگ هندبال

در هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال بانوان تیم مدعى 
تأسیسات میزبان ذوب آهن اصفهان خواهد بود.

  لیگ برتر هندبال بانوان به هفته دوازدهم خود رسید. 
بازى هاى این هفته جمعه 15 بهمن ماه با سه دیدار در 

تهران، الرستان و قم پیگیرى مى شود.
در اولیـن رقابت تیـم مدعى تأسیسـات دریایى که با 
داشـتن 18 امتیـاز در رده دوم جـدول جـاى دارد، در 
خانه به دیـدار ذوب آهن اصفهـان 14 امتیازى و رده 
سـومى خواهد رفـت.در دیگر دیـدار تیم قعرنشـین 
شـهردارى بم میهمان تیم صدرنشین شهید چمران 
الرستان خواهد بود و در نهایت هدف پویان جوان قم 
که با داشتن 9 امتیاز در رده چهارم جدول جاى گرفته 

است، نیز میزبان فوالد مبارکه سپاهان است.

تایم اوت

رضــا عنایتى مهاجــم اخیــراً نیمکت نشــین صبا،در 
مصاحبه اى گفت:  همیشه دوســت داشتم در مشهد از 
فوتبال خداحافظى کنم و باید دید شــرایط چگونه پیش 
خواهد رفت. قطعاً براى جدایى نیاز به رضایت باشگاه صبا 

دارم و بدون رضایتنامه نمى توانم به تیمى دیگر بروم. 
این که آقاى گل سه دوره لیگ برتر فوتبال ایران دوست 
دارد در زادگاه خودش از فوتبال خداحافظى کند اصًال بد 
نیست. اما شاید بد نباشد چند مصاحبه قدیمى و جدید او 
را با هم مرور کنیم. مصاحبه اول مربوط به نیم فصل دوم 
لیگ چهاردهم است. زمانى که او از سیاه جامگان جدا شد 
و به استقالل بازگشت. در آن زمان عنایتى از عالقه اش 

به خداحافظى در مشــهد پرده برنداشــته بود: «باز هم 
مى گویم که با پیراهن استقالل خداحافظى خواهم کرد 

ولى زمانش را نمى دانم.» 
سه ســال پیش هم، زمانى که عنایتى عضو صبا بود و 
شایعه بازگشتش به استقالل مطرح شد در مصاحبه اى 
گفت: «فقط ایــن را بدانید که دوســت دارم با پیراهن 

استقالل از فوتبال خداحافظى کنم. »
عنایتى حدود ده روز پیش که در کالس هاى مربیگرى 
شرکت کرده بود در مصاحبه اى جدید گفت: «بعد از اینکه 
نشد در اســتقالل از فوتبال خداحافظى کنم مثل اینکه 
قسمت این است که در صبا از فوتبال خداحافظى کنم.»

سرپرســت تیم هندبــال فــوالد مبارکه ســپاهان از  
عدم حضور این باشــگاه در  کلیه لیــگ هاى هندبال 

خبر داد.
اسماعیل پناهنده در گفتگویى در این باره گفت: با توجه 
به برگزارى دیدار تیم هاى هندبال فوالد مبارکه سپاهان 
و هیئت مرودشت که روز سه شنبه به میزبانى  سپاهان در 
ورزشگاه شهید سجادى اصفهان برگزار شد و متأسفانه 
داوران در طول این بازى و به ویژه در پایان این دیدار با 
ناداورى محض و بهت آور حق ســپاهان را ضایع کرده 
و به عمد گل صحیح ما را که منجر به پیروزى مى شد 

نادیده گرفتند ،این تصمیم اتخاذ شد.

وى ادامه داد:باشگاه سپاهان تا مشخص شدن حق تیم 
هندبال بزرگساالن خود و برخورد قاطعانه با داوران، از 
ادامه حضــور در لیگ برتر صرف نظــر مى کند و همه 
تیم هاى تحت پوشــش خود در بخش هــاى آقایان و 
بانوان در همه رده هاى سنى را از لیگ هاى سراسرى 
و استانى خارج مى کند و از امروز نیز کلیه تمرینات این 

تیم ها تعطیل مى باشد.
پناهنده در پایان گفت: فیلم گل صحیــح مان به  تیم 
هیئت مرودشت را منتشــر کرده ایم تا جامعه هندبال 
در این بــاره و ناداورى هــاى این مســابقه قضاوت

 کنند.

 سپاهان
 فدراسیون را تهدید کرد

رکورد جدید عنایتى در 
خداحافظى!

  تیم هاى اصفهانــى امروز در هفته بیســتم رقابت هــاى لیگ برتر 
باشگاه هاى ایران به میدان مى روند.

 پیکان و سپاهان اصفهان امروز ساعت 15در ورزشگاه شهداى شهر 
قدس تهران با 

یکدیگر مصاف مى کنند.
اگر تساوى با استقالل خوزستان 
در اهواز سپاهان را از مربع باالیى 
جدول پایین انداخت، توقف خانگى برابر  صنعــت 
نفت آبادان طالیى پوشــان اصفهانى را بیش از پیش از کســب 

ســهمیه آســیایى دور کرد. اگرچه ظرف دو هفته اى که سپاهان مشغول 

تقسیم امتیاز با حریفان بوده اســتقالل تهران با واریز حداکثر امتیازات 

به حســاب خود گام بلندى در جهت گرفتن جواز دور بعدى لیگ 

هرمانان برداشــته اما تیم اصفهانى هنوز کامًال از دستیابى 
ق

به هدف ناامید نشده اســت به خصوص که دو مدعى 

جدى دیگر براى کسب ســهمیه یعنى تیم هاى 

رده دومى و سومى تراکتورسازى و ذوب آهن 

هم هفته پیش هماهنگ با ســپاهان به  ى  و تسا
بدون گل برابر حریفان رضایت دادند. با وجــود این، 
شاگردان عبدا... ویسى براى احیاى  2 امتیــازى که 
هفته گذشته در خانه از دست  دادند چاره اى ندارند 
تا این هفته در دیدار بیرون  از خانه برابر پیکان 
برنده شــوند. از قضا  حریف تیمى است 
که طى هفته هاى اخیر 
نتایج خوبى نگرفته و با یک تساوى و سه باخت پشت سر هم 

در دور برگشت ســیرى قهقرایى را طى کرده است. پیکان 

 اول را با قرار گرفتن در مربع باالیى جدول 
که نیم فصل

به اتمام رساند و با سپرى شــدن نیمى از مسابقات لیگ 

نام خود را به عنوان مدعى جدى کسب سهمیه آسیایى مطرح کرد 

ف چهار هفته اخیر از دایره مدعیان خارج شد.
به واسطه نتایج ضعی

در مجمــوع اما پیــکان و ســپاهان وضعیت به نســبت مشــابهى دارند. طالیى پوشــان 

اصفهانى با 2 امتیاز بیشــتر نســبت بــه خودروســازان تهرانى یک پلــه باالتــر از حریــف در رده پنجم جاى 

ایه کــه در میانه باالیــى جدول جــا خــوش کرده انــد اگرچه با 
دارند. مى تــوان گفــت این دو تیــم همســ

ـیایى دور شــده اند اما هنوز بــه طور کامل 
جدایى نوبتى از مربع باالیى تا حدودى از هدف کســب ســهمیه آسـ

امید خود را براى گرفتــن جواز حضــور در فصل بعد لیگ قهرمانان از دســت نداده اند. آســیایى شــدن این دو 

تیم اما منوط به آن اســت که آنها در 11 هفتــه باقیمانده امتیازات بیشــترى جمع نمایند و جبــران مافات کنند.

ت هم زورشان به یکدیگر نرسید و به تقسیم 
ل حاضر شرایطى شبیه هم دارند، در دیدار رف

سپاهان و پیکان که در حا

امتیازات در ورزشگاه فوالدشهر قناعت کردند. آن تساوى یک بر یک که در هفته پنجم رقم خورد اولین تساوى سپاهان 
در لیگ شانزدهم بود.

پیکانى ها در حال حاضر با کسب 26 امتیاز در رده ششم جدول رده بندى جاى دارند آنها در صورت شکست سپاهان 

رند امــا اگر این اتفاق رخ ندهد و نتیجه دیگرى رقم بخورد 
مى توانند به رده پنجم صعود کنند و جاى این تیم را بگی

خودروسازان ممکن است تا رده نهم یا حتى دهم هم سقوط کنند.

  سپاهان اما درحال حاضر با 28 امتیاز تیم پنجم جدول رده بندى به حساب  مى آید. شاگردان عبدا... ویسى 

مى توانند در شرایط خاص در صورت شکست دادن پیکان به رده چهارم برسند و جاى استقالل را بگیرند. البته 

 مى تواند جامه عمل به خود بپوشاند و در واقعیت بسیار سخت است.
این اتفاق فقط روى کاغذ

 طالیى پوشان در صورتى که در این مسابقه شکست بخورند ممکن است دو سه پله در جدول با سقوط 
مواجه شوند.  

ش یزدانى سه بازیکن اصلى تیم پیکان در بازى مقابل سپاهان 
  مرتضى آقاخان ، سیامک نعمتى و سیاو

ى توانند تیم شان را همراهى کنند. رحمان احمدى وعلى حمودى دو بازیکن تیم پیکان 
محروم هستند و نم

ر تیم سپاهان را دارند و حاال باید مقابل تیم سابق خود به میدان بروند. همچنین 
هستند که سابقه عضویت د

 ویسى سرمربى سپاهان دومین تجربه حرفه اى سرمربیگرى خود را در تیم پیکان پشت سر گذاشت 
عبدا...

که البته نافرجام بود.

نکته جالب توجه این دیدار تقابل، این است که سپاهان به نسبت سال هاى قبل بسیار جوان شده است و پیکان هم با 

ز هر زمانى با جوانى و جوانگرایى قهر کرده است.
یارگیرى هاى امسال بیش ا

  قضاوت این بازى برعهده رضا کرمانشاهى خواهد بود.

جایگاه ذوب آهن در خطر است

 تیم اصفهانى هم امروز میزبان شاگردان عبدالصمد مرفاوى خواهد بود.
 اما دیگر

   تیم هاى ذوب آهن اصفهان و صباى قم امروز   از ساعت 17 در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان در چارچوب هفته بیستم 

رقابت هاى لیگ برتر به مصاف هم مى روند.

ى حسینى بســیار گران تمام شد زیرا هم رؤیاى آنها براى 
از دست دادن امتیاز در هفته نوزدهم براى شاگردان مجتب

کسب اولین قهرمانى در لیگ برتر را بسیار دور از دسترس کرد و هم سوداى آسیایى شان را تا حدودى به خطر انداخت.

تقسیم امتیاز با گسترش فوالد نه تنها باعث شد که عقب ماندگى امتیازى ذوب آهن نسبت به صدر جدول دورقمى شود 

که جایگاه سومى این تیم  را هم متزلزل کرد. 
و 11 هفته مانده به پایان مسابقات به عدد تقریباً جبران ناپذیر 11 برسد 

ذوب آهن اکنون استقالل را بیخ گوش خود مى بیند و لغزش در یک مسابقه کافى است تا رده سوم را به نفع این تیم از 

دست بدهد. به عبارت دیگر، تساوى هفته گذشته برابر حریف تبریزى باعث شد تا تیم اصفهانى از یک رقیب سرخابى 

بیش از پیش عقب بیافتد و رقیب دیگر سرخابى را به عنوان تهدیدى جدى در نزدیکى خود ببیند.

سبزپوشان اصفهانى براى آنکه امید کمرنگ شده خود براى قهرمانى را دوباره زنده کنند یا دستکم شانس شان را براى 

م به آن هستند تا هر 3 امتیاز دیدار خانگى برابر صبا را به جیب بزنند. 
ب سهمیه آسیایى همچنان باال نگه دارند محکو

کس

نماینده قم اگرچه دو هفته قبل با پیروزى خانگى برابر پیکان به روند مصیبت بار باخت هاى پشت سر همى پایان داد که 

ت اما همچنان در رده ماقبل آخر جدول جا خوش کرده است. هرچند صبا در 
تا پیش از آن به مدت هفت هفته ادامه داش

هن در ورزشگاه فوالدشهر شود اما نباید فراموش 
یفى به نظر نمى آید که بتواند مانع از امتیازگیرى ذوب آ

نگاه اول حر

کرد که همین تیم هفته گذشته تا نزدیک به اواخر مسابقه دروازه خود را به روى پرسپولیِس صدرنشین بسته نگه داشت 

و در ادامه تنها با یک گل به خودى و سپس از روى نقطه پنالتى تسلیم حریف مقتدرش شد. عالوه بر آن، ذوب آهن در 

دیدار رفت هم نتوانست از پس صبا بربیاید و بازى برده را در شرایطى با تساوى عوض کرد که میزبان قمى در دقایق 
پایانى ده نفره به بازى ادامه مى داد.

رفنظر از هرچیز اما سبزپوشان اصفهانى چاره اى ندارند تا حداکثر امتیازات دیدار خانگى با صبا را به حساب خود واریز 
ص

نمایند زیرا در غیر اینصورت جداى از آنکه تحقق هدف به نسبت بلندپروازانه آنها براى قهرمانى در لیگ برتر تقریباً 

غیرممکن مى شود، مأموریت واقعیت گرایانه ترشان درباره کسب سهمیه آسیایى هم در خطر شکست قرار مى گیرد.

 شانزدهم تنها دو برد داشــته که هر دو پیروزى مقابل نمایندگان تهرانى بوده است. آنها در برابر 
  صباى قم در لیگ

نمایندگان اصفهان در این فصل یک باخت و یک تساوى دشت کردند.

  ذوب آهن اصفهان با هدایت مجتبى حسینى در لیگ برتر در 12 بازى فقط یک باخت مقابل نفت تهران داشته است 

آنها به 9 برد و دو تساوى در این مدت دست پیدا کردند.

ین بار در هفته پانزدهم از تیم پدیده گل دریافت کرده است. دو 
 ذوب آهن در چهار بازى اخیر خود گلى نخورده و آخر

تیم امروز بدون محروم به مصاف هم خواهند رفت.

 کیوان امرایى ستاره تیم صباى قم سابقه پوشــیدن پیراهن تیم ذوب آهن را در کارنامه 
خود دارد.

  این دو تیم در تاریخ لیگ برتر 25 بار به  مصاف هم رفتند که  حاصل آن 
پیروزى  شش  براى صبا، 9 تساوى و ده برد براى ذوب آهن بوده است.

  سه دیدار اخیر این دو تیم با نتیجه مساوى به اتمام 
که بازى ذوب رســیده  وآخرین بارى  برنده داشــته آهن و صبا 

به حدود دو 
ســال و 
مــاه  دو 
پیش برمى 
گردد که ذوب آهن در 
اصفهان با نتیجه 3بریک حریف قمى 

خود را از پیش رو برداشت.
 اشکان خورشیدى قضاوت این 

دیدار را بر عهده دارد. 

ویارئـال؛ ایـن تازه تریـن نامى اسـت کـه در بـازاِر نقـل و انتقاالت، بـه نام 
سـردار آزمـون پیونـد خـورده و بـه عنـوان مقصـد احتمالـى ایـن بازیکن 
معرفـی مى شـود. رسـانه هاى اروپایـی، مهاجـم ایرانـی روسـتوف را 
جایگزیـن «الکسـاندر پاتـو» در ترکیـب ویارئـال مى دانند تا سـردار براي 
چندمیـن بـار، روي کاغذ بـه بازي بـراي یک تیم مطـرح اروپایـى نزدیک

 شود.
پس از درخشش سردار در جام ملت هاي آسیا، رسـانه  ها با آب و تاب زیادي 
از عالقه «آرسـن ونگـر» براي جـذب او خبر دادنـد. پیراهـن توپچى ها در 
تصویرهاى سـاختگى بـر تن سـردار رفت امـا در واقعیـت، باشـگاه لندنى 
هرگز حرکتـى بـراي خرید آزمـون انجـام نـداد. از چند مـاه قبـل، یورگن 
کلوپ هـم به جمع مشـتریان فرضى بازیکن ایرانى اضافه شـد. درخشـش 
سـردار در دو مسـابقه بزرگ بـا آتلتیکـو و بایرن مونیخ، ایـن بـاور را ایجاد 
کرد کـه طلسـم انتقـال او به یـک لیگ مطـرح اروپایـى خواهد شکسـت 
اما واضـح بود کـه لیورپـول حتـی در روزهـاى غیبت «سـادیو مانـه» هم 

به سـراغ سـردار نخواهد رفـت. بعـد از فروکش کـردن هیاهـوى لیورپول، 
خبـرى عجیب دربـاره انتقـال آزمـون به بارسـلونا مطـرح شـد و مرزهاي 
کمدى رسـانه اي را جابه جا کرد. تصور اینکه باشـگاهی با در اختیار داشتن 
«پاکـو آلکاسـر» به عنـوان ذخیـره دائمى در پسـت نـوك حملـه، قصد به 
خدمت گرفتن مهاجم روسـتوف را داشـته باشـد، آنقدر محال بود که حتی 
خود سـردار نیـز در فضـاى مجازى نسـبت بـه آن واکنـش نشـان داد و به 
ایـن نکتـه طنزآمیز اشـاره کرد کـه این روزهـا حتـی از گنبد هم پیشـنهاد

 ندارد.
با وجود این رسانه ها دست از سر این بازیکن برنداشتند و این بار از ویارئال، 
سـراب تازه اى براي آزمون ساختند. سـردار پتانسیل و اسـتعداد بازى براي 
تیم هاي درجه یـک اروپایی را دارد اما ظاهـراً او تا امروز به جـاي مدیران و 
مربیان باشـگاهى در اروپا، روزنامه نگاران این قـاره را به خودش عالقه مند 
کرده اسـت. تا امروز، فتوشـاپ تنها پیوند دهنده مهاجم تیم ملى و تیم هاى 

درجه یک اروپایی بوده است.

مصاف جوانان سپاهان با پیکان جوانان!
 مأموریت ذوبى ها در حراست از رتبه 3

 هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر
ذوب آهن باید مراقب باشد

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

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

صفحات مجازى دارد.

■ خیلى جالب است که ســپاهان بر روى برخى 
اتفاقات دیدار با صنعت نفت آبــادان به دپارتمان 
داورى نامه مى نویســد و اعتــراض مى کند، آن 
وقت برنامــه 90 به خــود زحمت نمــى دهد تا 
صحنه هاى این دیدار را پخش کند. راســتى که 

خیلى مسخره است!

■ بازى ســپاهان- پیکان رســید و این رحمان 
احمدى هر چقدر در سپاهان فصل گذشته عملکرد 
افتضاحى داشت براى اینکه خودش را نشان بدهد 

دوباره جلوى ما خودش را به آب و آتش مى زند.

■ ذوب آهنى ها خیلى مراقب صبا باشند. صبا در 
دو سه بازى گذشته خود خیلى به نسبت تیم ضعیف 
نیم فصل تغییر کرده است و مهره هایى را جذب 
کرده که توانسته اند در این تیم تحول ایجاد کنند. 

صبا را به هیچ وجه دستکم نگیرید.

■ ذوب آهن اگر باز هم بخواهد امتیاز از دســت 
بدهد جایگاه ســومش را هم در خطر مى بیند. ما 
قبًال آرزو داشتیم و فکر مى کردیم که ذوب آهن 
امسال مى تواند مدعى قهرمانى باشد ولى با تکرار 
روند امتیاز ســوزى ها، االن استقالل یک خطر 
بزرگ براى جایگاه ســومى ذوبى هاست. تو را به 

خدا مراقب باشید.

■ من اطمینان دارم که ذوب آهن با مربى کاردانى 
مثل مجتبى حسینى روند بردهاى خود را دوباره 
آغاز مى کند. این تیم مدت هاســت که نباخته و 
فقط دو بازى اســت که تن به تساوى داده است. 
هنوز اتفاق بدى نیافتاده و نباید بازیکنان این تیم 

مأیوس شوند.

■ مطمئن باشید در بازى سپاهان- پیکان  این تیم 
هم جلوى ســپاهانى ها اتوبوسى بازى مى کند و 
چشم به ضد حمالت دارد. این نوع بازى که رقباى 
سپاهان در پیش گرفته اند حسابى مایه خجالت و 

ننگ است.

■ امیدوارم این فصل با همه اعصاب هایى که از 
هواداران سپاهان خرد شــد هر چه زودتر به اتمام 
برسد و مدیران باشگاه از حاال به فکر بستن یک 

تیم قدرتمند با یک مربى خارجى با کارنامه باشند.

■ مگر هواداران سپاهان ابتداى فصل قول ندادند 
که با هر نتیجه اى از عبدا... ویسى حمایت کنند. 
پس آن قول و قرارها چه شد؟ چرا خیلى زود حرف 

هایمان را از یاد مى بریم. 

■ در بازى با پیکان هر طور شده گل بزنید و برنده 
شوید تا حال این رحمان احمدى گرفته شود. یکى 
از بهتریم خاطراتم این بود کــه باالخره این آقا از 
سپاهان رفت. ولى اى کاش شهاب گردان را حفظ 

کرده بودیم.

■ در دیدار اخیر تیم هندبال سپاهان با تیم هیئت 
مرودشت در لیگ برتر هندبال به ورزشگاه سجادى 
رفته بودم و با چشمان خودم دیدم که داور چگونه 
با مردود کردن گل سالم ســپاهان، پیروزى را از 
زردپوشان گرفت. واقعاًچرا همه با سپاهان مشکل 

دارند؟

■ قاســم حدادى فر دقیقاً کى قرار اســت که به 
میادین بازگردد و براى ذوب آهن بازى کند. واقعًا 
چقدر جایش در بازى هاى اخیر تیم خالى بود. اگر 
قاسم را داشــتیم با تیمى که امسال متحول شده 
اســت االن وضعیت بهترى داشتیم و از قهرمانى 

نا امید نشده بودیم.

صداى هواداران

  تیم هاى اصفهانــى امروز در هفته بیســتم رقابت هــاى لیگ برتر 
باشگاه هاى ایران به میدان مى روند.

5 پیکان و سپاهان اصفهان امروز ساعت 15در ورزشگاه شهداى شهر 
قدس تهران با 

یکدیگر مصاف مى کنند.
اگرتساوى با استقالل خوزستان
در اهواز سپاهان را از مربع باالیى 
جدول پایین انداخت، توقف خانگى برابر  صنعــت 
نفت آبادان طالیى پوشــان اصفهانى را بیش از پیش از کســب 

ســهمیه آســیایى دور کرد. اگرچه ظرف دو هفته اى که سپاهان مشغول 

تقسیم امتیاز با حریفان بوده اســتقالل تهران با واریز حداکثر امتیازات 

به حســاب خود گام بلندى در جهت گرفتن جواز دور بعدى لیگ 

هرمانان برداشــته اما تیم اصفهانى هنوز کامًال از دستیابى 
ق

به هدف ناامید نشده اســت به خصوص که دو مدعى 

جدى دیگر براى کسب ســهمیه یعنى تیم هاى 

رده دومى و سومى تراکتورسازى و ذوب آهن 

هم هفته پیش هماهنگ با ســپاهان به  ى  و تسا
بدون گل برابر حریفان رضایت دادند. با وجــود این، 
شاگردان عبدا... ویسى براى احیاى  2 امتیــازى که 
هفته گذشته در خانه از دست  دادند چاره اى ندارند 
این هفته در دیدار بیرون  تا از خانه برابر پیکان 
برنده شــوند. از قضا  حریف تیمى است 
که طى هفته هاى اخیر 
نتایج خوبى نگرفته و با یک تساوى و سه باخت پشت سر هم

در دور برگشت ســیرى قهقرایى را طى کرده است. پیکان 

 اول را با قرار گرفتن در مربع باالیى جدول 
که نیم فصل
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ین بار در هفته پانزدهم از تیم پدیده گل دریافت کرده است. دو 
وب آهن در چهار بازى اخیر خود گلى نخورده و آخر

تیم امروز بدون محروم به مصاف هم خواهند رفت.

 کیوان امرایى ستاره تیم صباى قم سابقه پوشــیدن پیراهن تیم ذوب آهن را در کارنامه 
خود دارد.

5  این دو تیم در تاریخ لیگ برتر 25 بار به  مصاف هم رفتند که  حاصل آن 
پیروزى  شش  9براى صبا، 9 تساوى و ده برد براى ذوب آهن بوده است.

  سه دیدار اخیر این دو تیم با نتیجه مساوى به اتمام 
که بازى ذوب رســیده  وآخرین بارى  برنده داشــته آهن و صبا 

به حدود دو 
ســال و 
مــاه  دو 
پیش برمى 
گردد که ذوب آهن در
ىقمى 3اصفهان با نتیجه 3بریک حریف 

خود را از پیش رو برداشت.
 اشکان خورشیدى قضاوت این 

دیدار را بر عهده دارد. 

  انتقال هاى فتوشاپى!

رى خود را در تیم پی ربی ر
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آدمى باید اندرزها را بپذیرد و پیش از رســیدن رستاخیز 
پرهیزکار باشــد و در کوتاهــى روزگارش اندیشــه کند 
و به ماندن کوتــاه در دنیا نظر دوزد تــا آن را به منزلگاهى 
بهتر مبّدل ســازد. پس براى جایى که او را مى برند، و براى 

موال على (ع)شناسایى سراى دیگر تالش کند.

اولین نمایشگاه و فروشگاه هنرهاى دستى استان 
اصفهان با عنوان چینه به همت سازمان رفاهى 

تفریحى شهردارى خمینى شهر افتتاح شد.
مدیر اجرایى نمایشــگاه اعالم کرد: به مناسبت 
دهه فجر براى اولین بار در خمینى شهر با دعوت 
از هنرمندان کل استان شاخه هاى هنرى مختلف 
در ســالن ورزشــى 
عمــاد  دبیرســتان 
ســیادت که شامل 60 
غرفه از هنرهاى مختلف زنان و 
مردان اســتان و هنرهاى چندین 
خیریــه و همچنیــن قشــر معلول 
اســتان که بعضــى از این 
هنرمند ان به صورت 
شاپ  ورك 
در محل 

نمایشگاه برپا مى باشد.  
وى در ادامه افزود: افتتاح این نمایشگاه 12 بهمن 
همزمان با زنگ انقالب و بــا حضور امام جمعه، 
فرماندار و معاونین همچنین شــهردار و اعضاى 
شوراى شهر و اعضاى شوراى تامین شهرستان و 
دیگر مسئولین شهرى و استانى افتتاح گردیدکه تا 
21 بهمن ماه  ادامه دارد. اسماعیل حاجى حیدرى 
در ادامه افزود: این نمایشــگاه شامل شاخه هاى 
هنرى از قبیل فیروزه کوبى، معــرق، چرم، مینا 
و قلم زنى و ... از سراســر استان شرکت کرده اند 
و همچنین چندین غرفه جانبــى براى کودکان 
همراه با قرعه کشى شبانه و جایزه ویژه شب آخر 
همراه با برنامه هاى متنوع مى باشد. مدیر اجرایى 
در پایان گفت: طى جلســه اى که با مدیر عامل 
سازمان رفاهى تفریحى شهردارى خمینى شهر 
داشته ایم، وى در موافقت با برگزارى این نمایشگاه 
پیرو فرمایش مقام معظم رهبرى پیرامون عملیاتى 
کردن شعار امسال که سال اقتصاد مقاومتى، اقدام 
و عمل اســت و تاکید بر حمایت از تولید ملى، با 

برپایى این نمایشگاه موافقت نمودند. 
حاجى حیــدرى در پایان ضمن تشــکر از کلیه 
مسئولین شهرستان کلیه اقشار استان را دعوت 

به بازدید و خرید از نمایشگاه نمود.   

افتتاح اولین نمایشگاه و فروشگاه هنرهاى دستى در خمینى شهر
به همت سازمان رفاهى تفریحى شهردارى خمینى شهرانجام شد

اولین نمایشگاه و فروشگاه هنرهاى دستى استان 
اصفهان با عنوان چینه به همت سازمان رفاهى 

تفریحى شهردارى خمینى شهر افتتاح شد.
مدیر اجرایى نمایشــگاه اعالم کرد: به مناسبت 
دهه فجر براى اولین بار در خمینى شهر با دعوت 
از هنرمندان کل استان شاخه هاى هنرى مختلف 
در ســالن ورزشــى 
عمــاد  دبیرســتان 
0ســیادت که شامل 60
غرفه از هنرهاى مختلف زنان و

مردان اســتان و هنرهاى چندین 
خیریــه و همچنیــن قشــر معلول 
اســتان که بعضــى از این 
هنرمند انبه صورت

شاپ  ورك
در محل 

نمایشگاه برپا مى
وىدر ادامه افزو
همزمان با زنگ
فرماندار و معاونی
شوراى شهر و اع
دیگر مسئولین ش
21 بهمن ماه  اد
در ادامه افزود: ای
هنرى از قبیل ف
و قلم زنى و ... از
و همچنین چند
همراه با قرعه ک
همراه با برنامه ه
پایان گفت: ط در
سازمان رفاهى
داشته ایم، وى در
پیرو فرمایش مقا
کردنشعار امسا
عمل اســتو و
برپایى این نمایش
حاجى حیــدرى
مسئولین شه
به بازدیدو

برگزارى رزمایش بزرگ پدافند غیرعامل در شرکت قارچ یکتاى سپاهان
 مهندس علیرضا الماسى مدیرعامل 
شــرکت قــارچ یکتاى ســپاهان 
هدف کالن  از برگزارى  رزمایش 
پدافند غیرعامل را افزایش ســطح 
هماهنگى و آمادگى دستگاههاى 
اجرایــى و توانایى هــاى الزم در 
سطح کارخانه  براى پاسخ به شرایط 

اضطرارى و بحران ها دانست.
مهندس الماسى ازاهداف تخصصى 

دیگر رزمایش پدافند غیرعامل به :
■  آمادگى واقتدار نیروهاى بسیجى و کارگرى در زمان بحران 

■ تأمین زیر ســاخت ها در شــرکت براى مقابله با بحران هاى 
احتمالى

■ ایمنى سازى شرکت وجلوگیرى ازآسیب هاى ناشى از بالیاهاى 
طبیعى و غیر طبیعى

■ تعمیق و توســعه پدافند غیر عامل، گفتمان و فرهنگ سازى، 
ترویج و مفاهیم با شیوه هنرى پدافند غیرعامل

■ مشارکت کارکنان شرکت قارچ یکتاى ســپاهان براى تحقق 
اهداف پدافند غیرعامل

■ ترویج و اقدام وعمل انقالبى در حوزه اقتصاد مقاومتى
■ آشــنایى  کارگران با پدافند غیرعامل، افزایش آمادگى آنان در 
مقابل حمله هاى احتمالى، و مواقع بحران براى  حفظ جان خود از 

اهم اهداف برگزارى این رزمایش است .
■ هدف تولید پایدار در حوزه هاى فنى و مهندسى، زیست محیطى 
■ سنجش دستگاههاى اجرایى و ارزیابى سرعت عمل و دقت نظر 

مسئولین و دست اندرکاران در حین بروز تهدید
■ مصونیت سازى در کارخانه

■ افزایش بازدارندگى، کاهش آسیب پذیرى، تداوم فعالیت هاى 
ضرورى، ارتقاى پایدارى ملى و تسهیل مدیریت بحران در مقابل 

تهدیدات و اقدامات نظامى دشمن مى شود، اشاره  نمود.
■ مدیرعامل شرکت قارچ یکتاى ســپاهان در پایان از مسئولین 
استانى ، فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج امام على (ع)، جانشین 
محترم ناحیه امام على(ع)، جناب سرگرد جمشیدى فرمانده محترم 
حوزه مقاومت بســیج کارگرى شــهید خرازى ، مسئول محترم 
عملیات ناحیه امام على(ع)، فرمانده محترم حوزه مقاومت بســیج 
4 امام سجاد (ع)  و تمام مسئولین بخش جرقویه سفلى که در این 
رزمایش کمک شــایان، حمایت و حضور داشته اند، تقدیر و تشکر 

نمود. 
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چهل تکه

ببرهاى باغ وحش «نینگبو» در چین به مردى که    فردا |
وارد محوطه این حیوانات شده بود حمله کردند و او راکشتند .

مرد چینى به همراه زن و فرزندش بــراى بازدید باغ وحش به 
قفس ببرها نزدیک شده و از منطقه ممنوعه گذشته است .

بنا بر گزارش هاى پلیس هنوز به درستى روشن نیست که چرا 
این مرد وارد قفس ببرها شده است. ببرهاى گرسنه نیز به این 
مرد حمله کرده و هر بار که مرد چینى قصد داشته تا از جایش بلند 
شود به بدنش حمله کرده اند. نگهبانان باغ وحش با شلیک هوایى 
قصد ترساندن ببرها را داشته اند اما ببرها بى توجه به حمله خود 
ادامه داده اند .مر د مجروح پس از تالش نگهبانان از قفس خارج 

شده اما بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرده است .

  انتخاب | چند طــراح لباس، مجموعــه اى از لباس هاى 
وحشتناك را به گونه اى طراحى کرده اند که ساخته شده از گوشت 

انسان به نظر برسد.
آیا حاضرید که چند صد و یا چند هــزار دالر پول بابت خرید این 
کابوس شــبانه بدهید؟ به هر حال «کایال آرنا» و «توبى بارون»  
مجموعه اى از لباس هاى وحشــتناك را به گونــه اى طراحى 
کرده اند که ساخته شده از گوشت انســان به نظر برسد. آنها این 
مجموعه لباس را «اد گین» نامگذارى کرده اند و هر کســى مى 

تواند این لباس ها را از طریق سایت «اتسى» خریدارى کند. 
البته قطعًا تعجب خواهید کرد، اگر بدانید که «ادوارد تئودور گین» 
یا همان «اد» یکى از بدنام ترین آدم ربایان و آدم کشــان تاریخ 

آمریکاست. 

  باشگاه خبرنگاران جوان | «محمد بلو ماسابا» پیرمرد 
نیجریه اى است که با مرگ خود 86 زن را بیوه کرد.

این فرد که در سن 93 ســالگى  براثر بیمارى درگذشت، 86 زن و 
بیش از 150 کودك را از خود به جاى گذاشته است.وى پیش از این 
در توجیه ازدواج هاى مکرر خود گفته بود که کمک خداوند شامل 

حالش شده که توانسته از عهده این کار برآید.
محمد بلو که پیــش ازاین به همراه زنان خــود در خفا در نیجریه 

زندگى مى کرد، سال 2008میالدى رسانه اى شد.
در سال 2008 به دلیل تعدد زوجات بازداشت شد اما معتقد بود که 
مرتکب اشتباهى نشده است. وى همواره دیگران را به چنین کارى 

توصیه مى کرد.

دریده شدن مرد
 توسط ببرهاى وحشى 

لباس دوخته شده 
از جنس انسان

پیرمرد نیجریه اى با مرگش
030201 86 زن را بیوه کرد

  میزان | شب سختى را پشــت سر گذاشــته اســت. نوزادش را در 
بیابان هاى اطراف تهران به دنیا آورده و ســاعت ها خودش و نوزاد تازه متولد 
شده در بیابان رها مانده اند. در سرماى زمستان تنها کارى که از دستش برآمده، 
بریدن بند ناف نوزاد با قیچى اى بوده که در جیب خود داشته است. مابقى ماجرا 
را به خاطر ندارد اما آنطور که پزشکان بیمارســتان تخمین زده اند، زمانى که 
نوزاد به بیمارستان منتقل شده حدود 9 ساعت از تولد او مى گذشته است. در این 
ساعات دلهره آور شاید با یک معجزه، نوزاد زنده مانده است؛ نوزادى بدون لباس 

در سرماى شدید یک شب زمستانى در بیابانى که محل تردد سگ هاست.
پس از چندین ســاعت از تولد نوزاد، رهگــذرى با صحنــه اى ناگوار مواجه 
مى شود. یک زن بیهوش و نوزادى یخ بسته که در بیابان رها مانده اند. بالفاصله 
با نیروهاى اورژانس تماس گرفته شــده و مادر و نوزاد به بیمارســتان منتقل

 مى شوند.
براى دیدار با این زن و پیگیرى وضعیت او به همراه مددکار مؤسســه خیریه 
مهرآفرین راهى بیمارستانى در تهران مى شویم. یکى از پرستاران مى گوید: 
دنبال همان زنى هستید که معتاد است؟ وقتى با پاسخ مثبت مواجه مى شود در 
جواب مى گوید وضعیت چندان مناسبى ندارد اما خواب هم نیست و مى توانید 

با او صحبت کنید.
وارد اتاق شماره 412 مى شویم. به ما گفته شــده تخت شماره 31 متعلق به 
«شهال» است. او در رابطه با وضعیت زندگى خود مى گوید: «32 سال دارم اما 
شناسنامه ام را گم کرده ام. 13 ساله که بودم با اصرار خانواده به همسرى پسرى 
18 ساله درآمدم. وى مى افزاید: «هنوزعروسک بازى مى کردم که نخستین 
فرزندم متولد شــد. نه چیزى از نگهدارى نوزاد مى دانستم و نه معنى درست 

زندگى را فهمیده بودم که از طریق همسرم با مواد مخدر آشنا شدم.»
شهال در رابطه با چرایى مصرف مواد مخدر مى گوید: «زمانى که ازدواج کردم 
همسرم معتاد نبود اما پس از مدتى طى رفت و آمدهایى که با برخى از دوستانش 
داشت با تریاك آشنا شد. او در خانه مواد مخدر مصرف مى کرد و همین شد که 

من نیز پا به پاى او مصرف مواد را آغاز کردم.»

وى با اشاره به فوت همسر اولش مى گوید: «همسرم عالوه بر اعتیاد به فروش 
مواد مخدر نیز روى آورده بود. سرانجام نیز به جرم فروش مواد مخدر زندانى 
شد. او مبتال به بیمارى ســرطان هم بود و در نهایت نیز در زندان جان خود را 

از دست داد.»
شــهال در حالى که مرتب خمیازه مى کشد و مشخص اســت که از آخرین 
مصرف مــواد مخدرش ســاعت ها گذشــته اســت در رابطه بــا وضعیت 
نخســتین فرزندش مى گوید: «فرزند اولم پســر بود و اکنون باید 18 سال 
داشته باشــد. مدت زیادى اســت که او را ندیده ام و او نیز عالقه اى به دیدن 
من ندارد. زمانى که همســرم از دنیا رفت، تصمیم گرفتم بــار دیگر ازدواج 
کنم و خانواده همســرم که مى دانســتند من اعتیاد دارم، نوه شــان را از من 

گرفتند.»
وى درخصوص ازدواج دوم خود مى گوید: «براى بار دوم با مردى ازدواج کردم 
که پنج سال از من بزرگ تر بود. او یک بار ازدواج کرده بود اما به علت اعتیاد از 
همسرش جدا شده بود. این مرد دنبال زنى مى گشت که همانند خودش معتاد 
باشد و سرانجام نیز من را انتخاب کرد.» شهال مى افزاید: «همسر دومم شیشه 
و هروئین مصرف مى کرد و من نیز پــس از ازدواج با او با مواد مخدر صنعتى 

آشنا شدم.»
وى با اشاره به محل زندگى خود مى گوید: «اعتیاد شدید باعث شد تمام دارایى 
هایمان را از دست بدهیم. پس از این اتفاق، یک اتاق مخروبه در بیابان هاى 
اطراف تهران و نرسیده به شهر پردیس پیدا کردیم و آنجا شد خانه ما. محلى که 
به خانه ما تبدیل شد متعلق به فردى است که از وضعیت زندگى ما خبر داشت و 

اجازه داد که در اتاق خرابه او زندگى کنیم.»
شهال که نیم نگاهى به سایر بیماران دارد و دوســت ندارد که آنها از وضعیت 
زندگیش با خبر شوند از فوت دومین فرزند خود در همین خانه خبر مى دهد و 
مى گوید: «مدتى پس از ازدواج با همسر دومم فرزند دخترى را به دنیا آوردم. 
”هدیه“ یکسال و نیمه بود که دچار گازگرفتگى شد و جان خود را از دست داد. 
در خانه ما خبرى از گاز کشــى نیســت و ما براى گرم کردن خودمان مجبور 

هستیم آتش روشن کنیم و آن شب نیز گاز ناشى از سوخت هیزم، جان کودك 
من را گرفت.»

وى در حالى که از فوت دومین فرزندش ابراز رضایت مى کند در رابطه با تولد 
فرزند سومش مى گوید: «شرایط زندگى ما به هیچ وجه مناسب نیست به همین 
خاطر دوست نداشتم که در یک اتاق مخروبه یک دختر بچه را نیز همانند خودم 
بدبخت کنم. زمانى که او جان خود را از دست داد قصد داشتم که دیگر باردار 
نشوم اما در نهایت تنها چند ماه پس از مرگ ”هدیه“ سومین فرزندم را باردار 

شدم.»
شهال در خصوص نحوه تولد نوزادش مى گوید: «همسرم دو ماه است که به 
دلیل سرقت، زندانى شده و من به تنهایى در اتاق مخروبه مان در بیابان زندگى 
مى کنم. مى دانستم که فرصت زیادى تا زایمانم باقى نمانده اما جایى را براى 
رفتن نداشــتم در نهایت نیز از اتاق مخروبه مان خارج شدم تا خود را به شهر 
پردیس برسانم اما در میان راه نوزاد متولد شد.» وى مى افزاید: «یک قیچى 
همراه خودم داشتم و تالش کردم با آن، بند ناف را قیچى کنم و بعد از آن چیز 
دیگرى متوجه نشدم تا اینکه به بیمارســتان منتقل شده و با صداى پزشکان 

به هوش آمدم.»
شهال مى گوید: «من مادر خوبى براى نوزادم نیستم اما مى دانم که او هم همانند 
من زنده مانده و ساعت هاى سخت را تاب آورده است. اگر او را از من جدا کنند 
راضى هستم زیرا مى دانم که یک نوزاد در کنار یک مادر معتاد آینده اى ندارد.»
اما یکى از پرســتاران در رابطه با وضعیت نوزاد مى گوید: «زمانى که نوزاد به 
بیمارستان منتقل شد، تقریباً منجمد شده بود. او را در آمبوالنس داخل یک پتو 
پیچیده بودند اما به این خاطر که مدت زمان زیادى از تولد او مى گذشت، تمام 
عضالت نوزاد کامًال یخ بسته و منقبض شده بود.» وى مى افزاید: «بالفاصله 
اقدامات درمانى براى بهبود شرایط نوزاد آغاز شد و تالش کردیم او را با گرم 
کردن به شرایط عادى نزدیک کنیم. اکنون همراه با طى مراحل درمان مقدمات 
ترك اعتیاد نوزاد نیز فراهم شده اســت. بدون شک وضعیت مادر به گونه اى 

نیست که نوزاد به او تحویل داده شود.» 

پلیس آگاهى از مردم خواســت یکى از اراذل و اوباش محله خراســان  تهران 
که خرداد ماه امســال جوانى را به قتل رسانده و متوارى شــده بود را شناسایى 

کنند.
به گزارش میزان،ســاعت 1و15دقیقه بامداد اول خرداد امسال وقوع یک فقره 
نزاع و درگیرى در محدوده میدان خراســان به کالنتــرى 114 غیاثى اعالم 
شــد؛ با حضور مأمورین در محل و انجام بررســى هاى اولیه مشــخص شد 
جوانى به نام «یاســر» 32 ســاله بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو  به صورت، 
گردن ، ســینه ، کتف و ... بــه قتل رســیده و قاتل نیز از محل متوارى شــده

 است . 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به دستور بازپرس شعبه هفتم 
دادســراى ناحیه 27 تهران ، پرونده  در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که مقتول با یکى 
از اراذل و اوباش منطقه خراسان به نام «یوسف» 40 ساله  به قتل رسیده است. 

بررسى سوابق متهم نشان داد که او یکى از مجرمان سابقه دار در زمینه درگیرى، 
قدرت نمایى با سالح سرد و اخالل در نظم عمومى است که بارها دستگیر و روانه 

زندان شده است. 
در ادامه رسیدگى به پرونده مشخص شد که قاتل و مقتول چند روز پیش از وقوع 
جنایت نیز ، در چندین نوبت با یکدیگر درگیرى لفظى داشته و پس از آن بارها 

براى همدیگر رجزخوانى داشته اند.
 در ادامــه و با شناســایى تعــدادى از شــاهدان صحنه جنایت مشــخص 
شــد که در زمان درگیرى منجر به جنایت، مقتول هیچگونه ســالح سردى 
همراه خود نداشــته و حتــى به قاتل عنوان داشــته که قصــد درگیرى ندارد 
امــا قاتل علیرغــم این موضوع، با ســالح ســرد بــه او حمله ور شــده و او 
را به صورت وحشــیانه و با وارد کــردن ضربات متعدد چاقو به قتل رســانده 

است. 
مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعالم کرد: در 
ادامه رسیدگى به این پرونده ، محل سکونت متهم پرونده در منطقه تهرانپارس 

شناسایى، در مراجعه کارآگاهان 
به این محل مشــخص شد که 
یوسف  بالفاصله پس از ارتکاب 
جنایت از محل سکونتش متوارى 

شده است. 
مرکز اطالع رســانى پلیــس آگاهى 

رسیدگى تهران بزرگ، در ادامه اعالم داشت: در ادامه 
به پرونده و با توجه بــه متوارى بودن متهم و به جهت دســتگیرى این مجرم 
سابقه دار و خطرناك، دستور انتشار بدون پوشــش تصویر وى از سوى محمد 
مهدى مرشدلو بازپرس شعبه هفتم دادسراى امور جنایى صادر شده است؛ لذا 
از شهروندانى که موفق به شناسایى تصویر این قاتل فرارى شده و اطالعاتى در 
خصوص مخفیگاه و یا محل هاى تردد وى دارند، درخواست مى شود تا هرگونه 
اطالعات خود را از طریق شماره تماس هاى 51055429 و 51055510 در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار دهنـد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از 
اقدام فداکارانه یک مأمور پلیس راهور این فرماندهی 
در نجات به موقع یک دختر بچه دوساله هنگام برخورد 

با یک دستگاه خودرو خبر داد. 
ســرهنگ جهانگیرکریمی در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس اظهار داشت: مأمور پلیس راهور شهرستان نجف 
آباد که در روبه روي مســجد جامع این شهر مشغول 

انجام خدمت بود متوجه می شــود کــه دختر بچه اي 
دو ساله از پدرش که مشــغول نماز خواندن در مسجد 
بوده جدا شده و به ســمت خیابان اصلی حرکت کرده 

است. 
وي افزود: با توجــه به کوچک بودن جثــه و تاریکی 
محل، زمانی که یک دســتگاه خودرو نزدیک بود به 
وي برخورد کند این مأمور وظیفه شناس پلیس راهور 

دراقدامی فداکارانه خود را به ســمت خــودرو پرتاب 
کــرده و دختربچه را از مرگ حتمــی نجات می دهد. 
این مقام مســئول با بیان اینکه اقدام فداکارانه مأمور 
راهور با تحسین افراد حاضر در صحنه مواجه شدگفت: 
دختر بچه به صورت صحیح و ســالم تحویل پدرش 
شد و خوشبختانه هیچگونه آســیبی به مأمور نیز وارد

 نشد. 

قاتل محله خراسان در تهران را شناسایى کنید

نجات  دختر 2 ساله
 از مرگ حتمی 

  ایلنا |  26 نفر از عامالن تیراندازى هاى اخیر 
درشهرآبادان شناسایى ودستگیر شدند.

سرهنگ سیدمحســن تقى زاده با اعالم این خبر 
گفت:تیم هــاى ویژه اى بــراى پایــان دادن به 
تیراندازى ها و دستگیرى عامالن این اقدامات در 

آبادان وارد عمل شدند.
 وى اظهار داشــت:تیمى از مأموران کالنترى 13 
قدس همراه چهار کالنترى دیگر و مأموران یگان 
امداد و پلیس اطالعات دســت به کار شدند و این 
عملیات با دستور قاضى محقق از شعبه دوم دادیارى 
دادسراى عمومى آبادان آغاز شد که مأموران در 20 
اکیپ هماهنگ وارد خانه ها و مخفیگاه افراد مسلح 

در منطقه کشتارگاه آبادان شدند.
 ســرهنگ تقى زاده افزود: 200 مأمــور پلیس در 
این عملیات شرکت داشــتند و این عملیات با نام 

یازهرا(س) آغاز شد.
 وى تصریح کرد: در این عملیات مأموران موفق به 
دستگیرى 26 عامل تیراندازى و کشف اسلحه هاى 
جنگى و شکارى زیادى در مخفیگاه مردان مسلح 
شدند که 13 تن از دستگیر شده ها به دستور دادیار 

روانه زندان شدند.

  جام جم آنالین | مشاجره لفظى بین دو 
جوان در جشن تولد شــبانه بندرانزلى، به قتل یکى 

از آنها منجرشد.
 یک منبع آگاه در نیــروى انتظامــى انزلى گفت: 
در برگزارى یک جشــن تولد مختلــط در یکى از 
سوئیت هاى بندرانزلى بین جوان 21 ساله تهرانى و 
جوانى 26 ساله از اهالى، مشاجره لفظى رخ مى دهد 

که در نهایت به قتل منجر مى شود.
این درگیرى در حالى رخ مى دهد که زنان و مردان 
در این جشــن تولد که تا نیمه شــب ادامه داشته، 
مشروبات الکلى مصرف کرده و نظاره گر درگیرى 

لفظى بودند.
گفته مى شــود درگیرى لفظى دو طرف در ادامه به 
چاقوکشى منجر مى شــود و قاتل با زدن شاهرگ 

مقتول، وى را به قتل مى رساند.
براساس گزارش پلیس قاتل پس از ارتکاب قتل در 
ســاعت 2 بامداد، آلت قتاله را به زیر یک پل پرتاب 
کرده و به منزل پدرى پناه مى برد اما ساعت 6 صبح 
دســتگیر و پس از اعتراف به قتل به مراجع قضائى 

تحویل مى شود.

بازداشت 26 نفر در 
تیراندازى آبادان 

جشن تولد خونین 
در بندرانزلى

دوربین بدن نما، نرم افزار صیغه یاب و... تجهیزات ممنوعه اى بود که پسر نوجوان به بهانه فروش اینترنتى 
آنها دست به کالهبردارى از طعمه هایش مى زد.

به گزارش فارس، متهم که در شهرســتان قوچــان زندگی می کند با راه اندازي چند وبالگ، شــروع به 
تبلیغ فروش تجهیزات ممنوعه کرد و در این میان توانســت در مدت کوتاهی آمار بازدید از وبالگ ها و 
سایت هایش را افزایش دهد. فعالیت او ادامه داشت تا اینکه مأموران پلیس فتا خراسان رضوي در جریان 
رصد سایت هاي اینترنتی متوجه این وبالگ ها و سایت ها شــدند و از آنجا که فروش چنین ابزاري جرم 

است، تحقیقات براي شناسایی و دستگیري گردانندگان آنها را آغاز کردند.
طولی نکشید که معلوم شــد تمامی این وبالگ ها و سایت ها توســط یک نفر راه اندازي شده است؛ پسر 
نوجوانی که در شهرستان قوچان زندگی می کند و به تنهایی این سایت ها را می گرداند. با دستور قضائی، 
تیمی از مأموران راهی محل زندگی وي شدند و او را دستگیر کردند. سرهنگ جهانشیري رئیس پلیس 
فتا خراسان رضوي با بیان این خبر می گوید: با دستگیري این فرد مأموران براي به دست آوردن تجهیزات 
الکترونیکی ممنوعه به بازرســی خانه آنها پرداختند اما جز لپ تاپ و سیستم رایانه اي متهم به همراه دو 
گوشی تلفن همراه، چیز دیگري پیدا نشد. با این حال در بررسی تجهیزات کشف شده از متهم معلوم شد که 

وي به بهانه فروش تجهیزات ممنوعه دست به کالهبرداري از طعمه هایش می زده است.
در حقیقت این پسرنوجوان پس از تماس مشتریان از آنها مبلغی براي ارسال تجهیزات یا نرم افزار می گرفت 
و پس از آن گوشی اش را خاموش می کرد و دیگر جواب آنها را نمی داد. به گفته رئیس پلیس فتا خراسان 
رضوي، پســر نوجوان همچنین در بازجویی ها اعتراف کرد براي اینکه بتوانــد آمار بازدید از وبالگ ها و 
ســایت هایش را باال ببرد اقدام به تبلیغ تجهیزات ممنوعه می کرد و از این طریق توانســته بود در مدت 
کوتاهی بازدیدکنندگان از وبالگ هایش را افزایش دهد.براســاس این گزارش، براي متهم پرونده قرار 

قانونی صادر شده و پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است.

فردي که با وعده پیش فروش آپارتمان، مبلغ ده میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداري کرده بود توسط 
مأموران پلیس آگاهی شهرستان شاهین شهر دستگیر شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر در گفتگو با پایگاه خبري پلیس، اظهار داشت: در پی وصول 
شکایاتی مبنی بر اینکه فردي با تأسیس یک شرکت ســاختمانی در شاهین شهر و با وعده پیش فروش 
آپارتمان مبالغ زیادي از شهروندان دریافت کرده و متواري شده بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار قرار گرفت. 
سرهنگ رجبعلی مختاري با بیان اینکه در بررسی ها مشخص شــد این فرد مبلغ ده میلیارد ریال از 40 
شهروند شاهین شهري کالهبرداري کرده و متواري شده است، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان 

شاهین شهر موفق شدند این فرد کالهبردار را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کنند. 
وى با اشاره به اینکه متهم در بازجویی ها به بزه انتسابی اعتراف کرد، افزود: در این خصوص پرونده اي 

تشکیل و فرد کالهبردار براي سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر در پایان از شهروندان خواست فریب ظاهر افراد شیاد و کالهبردار 
را نخورند و در صورت مواجه شدن با هر گونه مورد  مشــکوك موضوع را از طریق تماس با تلفن 110 به 

پلیس اطالع دهند.

کالهبردارى  به بهانه فروش 
دوربین بدن نما و نرم افزار صیغه یاب 

کالهبرداري با وعده پیش فروش آپارتمان 
■■■ ■■■ ■■■

داستان تأسف آور زن معتاد که فرزندش را در محل تردد سگ ها به دنیا آورد

تولد نوزادتولد نوزاد
وسط بیابان سردوسط بیابان سرد
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

تازه هاى دراپ باکس: 
 SmartSync

اخیــرا طى یــک کنفرانس    آى تى ایران |
خبرى در ســن فرانسیسکو، شــرکت ذخیره سازى 
ابرى Dropbox، قابلیت جدیــدى را معرفى کرد که 
SmartSync  نام دارد و دسترسى به فایلهاى ذخیره 
شده ابرى را از طریق دســکتاپ ممکن مى سازد. این 
 Project Infinite پروژه که بهار گذشته تحت عنوان
معرفى شد،  حاال با نام جدید SmartSync تالش دارد 
تا امکان دسترسى به فایل هاى ابرى را راحت تر کند. این 
برنامه هم براى مک و هم پى سى ارائه شده است و به 
کاربر این امکان را مى دهد کــه از طریق Finder  (در 
سیستم عامل مک) و از طریق File Explorer   (در پى 
سى)  ، به فایل هاى به اشتراك گذاشته شده دسترسى 
پیدا کند. شــرکت Dropbox  فعــال حرفى از عرضه 
Smartsync براى مشــتریان عادى نزده اســت اما 
طبق گزارش ها، ارائه این برنامه براى افراد عادى و غیر 
 Dropbox .حرفه اى در دستور کار این شرکت قرار دارد
همچنین، نرم افزار همکارى Paper  را نیز معرفى کرده 
است که به صورت آزمایشى در اختیار تمام کاربران این 
 ، Google Docs مانند ، Paper .شرکت قرار مى گیرد
به چند کاربر این امکان را مى دهد که به روى یک سرى 
 Docs ، از فایل ها باهم همکارى کنند. امــا بر خالف
Paper این ویژگى را دارد که به کاربران اجازه مى دهد 
که در هر قسمتى نظر خود را نیز ابراز کنند و یا هر گونه 
فایل مدیا از شبکه هاى اجتماعى اعم از فایل هاى صوتى 

و تصویرى به آن قسمت اضافه کنند.

اپلیکیشن ویرایش حرفه اى 
فایل هاى صوتى در اندروید

Audio MP3 Cutter Mix Converter PRO  جزو 

بهترین برنامه هاى ویرایــش فایل هاى صوتى مى 
باشد که توسط AppzCloud Technologies براى 
سیستم عامل اندروید منتشر شده است. این اپلیکیشن 
را مى توان کامل ترین برنامــه ویرایش فایل هاى 
صوتى دانست که تمامى قابلیت هاى دیگر برنامه ها 
را درون خود جاى داده است ؛ شما به راحتى قسمت 
هاى دلخواه خود را از فایل هاى صوتیتان برش داده و 
یا اینکه چندین فایل صوتى را با یکدیگر ادغام کنید. 
هر چیزى با این برنامه قابل تغییر است تا جایى که مى 
توان به راحتى فایل هایتان را انتخاب و فرمتشان را به 
دلخواهتان تغییر داد. همچنین بهتر اســت بدانید که 
براى تغییر تگ فایل هــاى صوتیتان دیگر نیازى به 
 Audio MP3 نصب برنامه هاى جانبــى ندارید، زیرا
Cutter Mix Converter این قابلیت را نیز در لیست 

قابلیت هاى خود قرار داده است. پس از ویرایش فایل 
هاى صوتى هیچ گونه تغییرى در آن ها ایجاد نشده و 
حتى در برخى موارد نیز مى توانید آن ها را با کیفیتى 
بهتر و بیشتر دریافت کنید. عالوه بر این براى پخش 
فایل هاى خود نیازى به نصب پلیر ها ندارید زیرا این 
اپلیکیشن قادر است با پشتیبانى از فرمت هاى گوناگون 

آن ها را به راحتى اجرا نماید.

ویندوز اسرارآمیز کلود
 از راه مى رسد

ویندوز کلود نامى است که در فایل هاى سیستمى ویندوز 
به روز شده 10 پنهان شده و استفاده از چنین نام گذارى 
خبر از عرضه سیستم عاملى جدید از سوى مایکروسافت 
مى دهد. بررســى ها نشــان مى دهد در بســیارى از 
نسخه هاى عرضه شده ویندوز 10 دو نام ویندوز کلود 
و ویندوز کلود ان به چشــم مى خورد و لــذا مى توان 
حدس زد که در پس پرده تالش هایى براى اســتفاده 
گسترده تر از ســرویس هاى کلود براى کسب درآمد 
توسط مایکروسافت در جریان است.ویندوز کلود براى 
ارائه خدمات به طور کامل متکى به سرویس هاى کلود 
نیست و در واقع سیستم عاملى اســت که تنها قادر به 
اجراى برنامه ها و خدمات کلود خود شرکت مایکروسافت 
خواهد بود. این برنامه ها باید از ویندوز استور بارگذارى 
شوند و به نظر مى رســد این ویندوز جایگزین سیستم 

عامل نه چندان محبوب ویندوز آر تى خواهد شد. 

درگاه ایران به مثابه دروازه اصلى ورود کشور ایران به دنیاى مجازى است که امکان دسترسى متمرکز و یکپارچه شهروندان 
ایرانى در داخل و اقصى نقاط جهان را به اطالعات و خدمات ارایه شده در کشور فراهم مى کند. درگاه ایران، در واقع بى 
واسطه ترین نقطه تعامل میان مردم و دولت است که با هدف کمک به دستیابى سریع و آسان به خدمات الکترونیکى و هم 

چنین خدمات ارزش افزوده، به صورت فارغ از زمان و مکان طرح ریزى شده است.
کلیه خدماتى که توسط درگاه ایران ارایه مى شود، بر حسب نیاز سنجى هاى تخصصى صورت گرفته است و از این روى 
مى تواند نقش قابل توجهى را به منظور صرفه جویى در وقت و هزینه کاربران ایفا کند. درگاه خدمات الکترونیکى ایران 
مشتمل بر بخش هاى مختلفى است که از میان آنها مى توان به اخبار، فهرست وب سایت ها، خدمات الکترونیکى، اوقات 

شرعى، آب و هوا، پست الکترونیکى، نقشه، تصاویر و ایران نما اشاره کرد.
 به منظور رفاه حال کاربران، کلیه خدماتى که در اختیار کاربران این درگاه قرار مى گیرد، به طور پیوسته در حال به روزرسانى 
است. از این روى مى توان گفت، درگاه ایران، کلیه خدماتى را که یک فرد براى زندگى عادى و روزمره در کشور ایران به 
http://www.iran.ir :آن نیازمند است را در اختیار وى قرار مى دهد.                                                                                     وب آدرس

 Driving School 2016 بازى جدید و سرگرم کننده ماشین سوارى در شهر از استودیوى بازیسازى Ovidiu Pop براى 
دستگاه هاى با سیستم عامل اندروید است. در این بازى همان کارهاى دنیاى واقعى مانند بستن کمربند، راهنما زدن و … را 
باید انجام دهید تا بتوانید امتیاز باالیى کسب کنید ؛ ویژگى جذابى است، نه؟ درست است، اما به یاد داشته باشید این کار باعث 
شده تا کنترل بازى بسیار سخت شود و بازیکن وقت بیشترى را نسبت به عناوین دیگر در حرفه اى شدن صرف نماید! طبیعى 
هم هست، وقتى حواستان باید به تمام اجزاى ماشین باشد کار ساده اى در پیش نخواهید داشت! به طور کلى در این بازى شما 

در شهر رانندگى مى کنید و ساعت ها خود را سرگرم مى سازید! 
 برخى از ویژگى هاى بازى ماشین سوارى Driving School 2016 اندروید :

■ بیش از 10 نقشه مختلف براى انتخاب و رانندگى  ■ شامل بیش از 50 سطح چالش برانگیز در حالت ماموریتى ■حالت 
چند نفره براى ثبت امتیازات خود با دوستان جانى ■ سیستم آسیب واقعى براى ضربه دیدن ماشین در تصادفات ■ انواع 
ماشین ها نظیر کامیون، اتوبوس و ... براى انتخاب و رانندگى ■ شــرایط آب و هوایى واقعى + طراحى منحصر به فرد با 

گرافیک اچ دى

راهنماى خرید

اصوًال بیشتر ما براى ذخیره سازى به صورت کالود یا 
ابرى، از سرویس هاى رایج مانند دراپ باکس یا گوگل 
درایو استفاده مى کنیم. ولى براى بعضى از ما تصور این 
که فایل هاى خصوصى یا اطالعات با ارزشى که داریم، 
بر روى یک یا چند سرور ناشناخته ذخیره شوند، اندکى 
ترسناك است. کمپانى وسترن دیجیتال محصولى با نام 
ماى کالود (My Cloud) را به بازار عرضه کرده است که 
تمام این نگرانى ها را به کلى از بین مى برد. هارد دیسک 
تحت شبکه ماى کالود به شما این امکان را مى دهد که 
نه تنها فایل هایتان را در یک شبکه خانگى به اشتراك 
بگذارید و اجرا نمایید، بلکه با کمک قابلیت هاى کالود 
این محصول، به داده هاى ذخیره شــده بر روى آن، در 
هر زمان و مکانى دسترسى داشته باشید. ماى کالود در 
حقیقت نوعى سیستم ذخیره سازى متصل به شبکه یا 
همان NAS است که به شما این امکان را مى دهد که 
از طریق اینترنت و از هر جایى که هستید به فایل هایى 

که بر روى هــارد درایو خارجى خود دارید، دسترســى 
داشته باشید. تفاوت اصلى ماى کالود با دستگاه هاى 
NAS در فرایند راه اندازى آسان آن است، به خصوص 

براى کسانى که با NAS آشنایى نداشته باشند. استفاده 
از چنین راه کارى، در برابر ســایر راهکارهاى متداول 
کالود، چهار مشــخصه اصلى را براى شــما به همراه 
خواهد داشت که عبارتند از دسترسى مستقیم، امنیت، 
کنترل و مالکیت. همچنین به دلیل داشتن یک اتصال 
Peer-To-Peer یا مستقیم با دستگاه، شما سرعت 

بسیار بیشترى در ارســال و دریافت فایل ها نسبت به 
دیتا سنترها خواهید داشــت. از آن جایى که اکثر افراد، 
فایل هاى ویدیویى و تصاویر را بر روى تلفن هاى همراه 
و تبلت هاى خود خلق مى کنند و یــا مى خواهند با این 
دستگاه هاى قابل حمل به ماى کالود دسترسى داشته 
 iOS باشند، براى این دستگاه ها اپلیکیشن هاى اندروید و
نیز ارائه مى شود تا کاربران از طریق آن به فایل هایى که 

بر روى ماى کالود دارند، دسترسى داشته و اطالعات 
را از دستگاه هوشــمند خود براى آن ارسال کنند. این 
اپلیکیشن ها با سرویس هاى دیگر کالود نظیر گوگل 
درایو، دراپ باکس و اسکاى درایو نیز همخوانى کامل 
دارند، به طورى که کاربران مى توانند به آسانى در کنار 
استفاده از سیستم ابرى شخصى شان، به نقل و انتقال 
فایل ها بین سرویس هاى مختلف نیز بپردازند. اگر توجه 
نمایید مى توانید یک پورت USB 3.0 را در قســمت 
 USB عقب این محصول پیدا نمایید. کمپانى این پورت
را براى افزایش فضایى که شما براى ذخیره سازى دارید 
گذاشته است. یعنى شما مى توانید یک هارد دیسک و 
یا فلش ممورى دیگر را به این هارد متصل نمایید تا به 
اطالعات آن هارد و یا فلش ممورى نیز دسترسى داشته 
باشید. هارد دیســک ماى کالود در 3 ظرفیت 2، 3 و 4 
ترابایت  و قیمتى در حــدود 1200000تومان به بازار 

Wعرضه شده است.
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درگاه 
خدمات الکترونیکى 
ایران 

بازى سرگرم کننده 
و جدید « رانندگى در 
شهر» اندروید

 
آموزش تغییر تِم تلگرام 

ویندوز 
در آخرین به روزرسانى انجام شده براى تلگرام دسکتاپ 
(تلگرام ویندوز)، قابلیتى با عنوان تغییر تم یا پوسته به 
تلگرام دسکتاپ اضافه شد که پس از بروزرسانى تلگرام 
خود مى توانید پوسته پیشفرض تلگرام ویندوزتان را به 
پوسته هاى زیباى موجود در مخزن پوسته هاى تلگرام 

تغییر دهید.
براى انجام این کار ، مراحل زیر را دنبال کنید:

 مرحله اول: ابتدا در کامپیوتر خود به مخزن تم هاى 
 https://t.me/themes تلگرام دســکتاپ به آدرس

مراجعه نمایید.
نکته: همچنین مى توانید آیــدى زیر را در چت خود و 
دوستانتان فرستاده و ســپس با کلیک بر روى آن به 

مخزن تم هاى تلگرام مراجعه نمایید:
@themes 

 مرحله دوم: پس از اینکه به مخرن پوسته هاى تلگرام 
مراجعه نمودید، یک تم را انتخاب کرده و با کلیک بر 

روى آن، دانلودش کنید!
 مرحله سوم: پس از اینکه پوسته مورد نظر دانلود شد، 

دوباره روى آن کلیک کنید تا نصب شروع شود.
 مرحله چهارم: اکنون یــک پیش نمایش از تم مورد 

نظر براى شما نمایش داده مى شود.
 APPLY THIS THEME براى نصب روى گزینــه

کلیک کنید.
 مرحله پنجم: براى ذخیره شــدن تنظیمات روى 

گزینه KEEP CHANGES کلیک کنید.
 کار تمام است و پوسته تلگرام ویندوز شما تغییر کرده 

است!

شناسایى مولکول  پروتئین
 با نانو حسگر

محققان دانشگاه MIT نانوحسگر جدیدى    ایرنا |
توسعه داده اند که قابلیت تشخیص حضور یک مولکول 
پروتئین، ردگیــرى آلودگى هــاى میکروبى، تحلیل 
عملکرد سلول ها و مطالعه سایر فرآیندهاى بیومکانیکى 

مقادیر اندك پروتئین ها را دارد.
آرایه حســگرهاى مورد اســتفاده در ایــن تحقیق از 
نانوتیوب هاى کربنى ساخته شده که ساختار شیمیایى 
آن دستکارى شــده اند. زمانى که پرتوهاى لیزر روى 
حلقه هاى کربن تابیده مى شــود، این حلقه ها به طور 
طبیعى نور ساطع مى کنند.  محققان این نانوساختارها 
را درون DNA، پروتئین ها یا ســایر مولکول هایى که 
به مولکول هدف مى چسبند، قرار مى دهند. هنگامى 
که پوشش نانوتیوب به مولکول هدف مى چسبد، نور 
فلوروسنت حسگر با یک الگوى قابل پیش بینى تغییر 
مى کند.  این حسگر از دقت بسیار باالیى برخوردار است 
و قابلیت نظارت بر فرآیند تولید پروتئین توســط یک 

سلول باکترى، انسان یا مخمر را دارد.
محققان امیدوارند با به  کارگیرى این آرایه نانوحسگرها 
بتوانند درك بهترى از ایجاد و پیشــرفت بیمارى ها به 

دست آورند و داروهاى موثرترى را تولید کنند.

ترفند

فناورانه

رونمایى از جدیدترین
 گوشى هاى سرى  A سامسونگ در ایران

سامسونگ ایران روز دوشنبه 11 بهمن ماه در یک مراسم 
رسمى در هتل اسکان تهران از جدیدترین گوشى هاى 
سرى A رونمایى کرد. این مراسم با حضور اصحاب رسانه 
برگزار شد و سه مدل از گلکســى هاى خانواده A نسخه 

2017 سامسونگ معرفى شدند.
 A7،A5 این گوشى ها مانند دو سال گذشته در سه مدل 
و A3 عرضه مى شوند. تغییرات عمده در طراحى، اضافه 
شــدن امکانات کاربردى بیشــتر و رنگ بندى خاص و 
متفاوت از ویژگى هاى گوشى هاى خانواده A  سال 2017 
هستند. این گوشى ها به طور رسمى از هفته آینده در بازار 
ایران حضور دارند و عالقه مندان مى توانند با مراجعه به 
فروشگاه ها و نمایندگى ها معتبر این گوشى ها را خریدارى 
کنند. گلکسى هاى A در سال 2017 دست خوش تغییرات 
بسیارى شده اند. استفاده از فلز و شیشه در طراحى، تاییدیه 
IP68 که بیانگر مقاومت در برابر آب و گردوغبار اســت، 

حذف برآمدگى دوربین اصلى، همسان شدن سطح دکمه 
هوم با بدنه گوشى، عوض شدن محل قرارگیرى بلندگو 
و خمیدگى سطح پشت دستگاه  از جمله تغییرات فیزیکى 

هستند که A سال 2017 به خود دیده است.
دامون بقراط، مدیر آموزش بخش موبایل سامســونگ 
در مورد گوشــى هاى گلکسى A  در ســال 2017 گفت: 
«ما تالش زیادى کرده ایم تا کاربــران ایرانى بتوانند از 
گوشــى هاى این خانواده به بهترین نحو استفاده کنند. 
بخش موبایل سامسونگ در ایران به تازگى صفحه کلیدى 

به زبان فارســى طراحى و تولید کرده اســت که براى 
32 حرف الفباى فارســى کاراکتر مجزایى در نظر گرفته 
شده اســت و کاربران اکنون مى توانند در زمان کوتاهى 
متن هاى خود را به زبان فارســى و با راحتى بیشتر تایپ 
کنند. این گوشى ها ظاهرى شبیه پرچمداران سامسونگ و 
سخت افزارى قدرتمند و کارآمد دارند که نیاز همه کاربران 
را برطرف مى کند. دوربین هاى اصلى و سلفى باکیفیت، 
تاییدیه IP68 و قیمت معقول از ویژگى هاى بارز خانواده 

گلکسى A سامسونگ است.»

وقت عکاسى و سلفى گرفتن است
 A هیجان انگیزترین مورد، تغییر دوربین گلکســى  هاى
سال 2017 است. دو گوشــى گلکسى A7 و A5 در سال 
2017 تبدیل به دوربین هاى عکاسى شده اند و امکاناتى 
بسیار خوب در اختیار کاربران قرار مى دهند، هر دو دوربین 
آپرچر f.1/9 دارند و در محیط هــاى کم نور عکس هاى 
باکیفیتى تحویل مى دهند، حتــى زمانى که کاربر روى 
سوژه اى خاص زوم کند. دوربین اصلى گلکسى A3 سال 
2017 مانند سال گذشته، همان رزولوشن 13 مگاپیکسلى 
را دارد اما دوربین سلفى این محصول از پنج مگاپیکسل 
سال گذشته به هشت مگاپیکسل با آپرچر f.1/9 در سال 

2017 تبدیل شده است.
نکته تازه در مورد دوربین این گوشى ها حضور دکمه شاتر 
شناور (Floating Camera Button) است. این دکمه به 
کاربر اجازه مى دهد تا دکمه شاتر دوربین را حرکت دهد و 

مانند موم آن را در دستش بچرخاند. موضوعى که باعث 
شده تا بتوان بهتر از هر زمان دیگرى سلفى هاى باکیفیت 
گرفت. تغییرات گلکسى A سال 2017 به همین جا ختم 

نمى شود.
 (Always on Display) صفحه نمایش همیشه روشن
و دیدن دائمى ســاعت، تقویم، پخش کننده موسیقى و 
اعالن ها (Notification) بر روى نمایشــگر یکى دیگر 
از آنها است. اما ویژگى اى که این صفحه نمایش را براى 
کاربر ایرانى جــذاب مى کند، امکان اســتفاده از تقویم 
شمسى در کنار تقویم میالدى گوشى است. باترى هاى 
هر سه گوشى افزایش پیدا کرده است. گلکسى A7 باترى 
3600 میلى آمپرى دارد و گلکســى A5 از باترى 3000 
میلى آمپرى بهره مى برد. هر دوى این گوشــى هاى به 
فناورى شارژ سریع مجهز هســتند. گلکسى A3 نیز با 
افزایش ظرفیت باترى روانه بازار شــده. این گوشى به 

باترى 2350 میلى آمپرى مجهز است.

امضاى خاص
بیتا فتحعلى، مدیر بازاریابى سامسونگ موبایل ایران در 
مورد فلسفه عرضه گوشــى هاى گلکسى A سامسونگ 
گفت: «ما از سال 2014 تحقیق و توسعه را در مورد عرضه 
چنین گوشــى هایى در ایران شــروع کردیم. تحقیقات 
نشان داد که بخشى از بازار به دنبال گوشى هاى قدرتمند 
با قیمت معقول مى گردند و نکته اى کــه این گروه را از 
سایرین متمایز مى کرد، عالقه آن ها به انتخاب محصولى 

متفاوت و قابل شخصى سازى شدن از طریق فناورى، به 
خصوص گوشى موبایل بود. در واقع این گروه از جامعه 
سبک و امضاى خاص خود را دارند و همواره سعى مى کنند 
تا محصولى را انتخاب کنند که «من» وجودشــان را به 
بهترین شــکل ممکن توصیف کند. طبق آمار به دست 
آمده، کاربران ما گروهى از افراد هستند که عالقه بسیارى 
به استفاده از دوربین دارند. به همین دلیل اعضاى خانواده 
گلکسى A سال 2017 با دوربین هاى بسیار قدرتمندى 
روانه بازار شــدند. پس از دوربین این افراد از گوشى  خود 
برا وب گردى، باز کردن اى میل، بازى و گشت و گذار در 

شبکه هاى اجتماعى استفاده مى کنند.»
سامســونگ براى کاربران خانواده A و دیگر مشتریان 
محصــوالت سامســونگ کمپینى بــا جوایــز ارزنده 
در شــبکه هاى اجتماعى به راه انداخته اســت. تمامى 
عالقه مندان مى توانند با بیان ویژگى هاى متمایز و امضاى 
خاص خود در یک ویدئو کوتاه و به اشتراك گذاشتن آن 
در شــبکه هاى اجتماعى در این کمیپن شــرکت کنند. 
گفتنى اســت که هنرمندان و خبرنگاران نیز از امضاى 
خاص خود در زندگى شــان در کمپین #مثل ـــخودت 
صحبت مى کنند. این افراد در مورد این موضوع صحبت 
مى کنند که چه  چیز آن ها را تبدیل به «من»ى که اکنون 
هستند، کرده اســت. مى توانید این کمپین را با هشتگ 
#مثل ـخودت در شبکه اجتماعى اینستاگرام دنبال کنید 
و شما نیز در ویدئویى کوتاه امضاى خاص خود را توصیف

 کنید.

هارد دیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Cloud ظرفیت 6 ترابایت

رامین مشکاه



آگهىآگهى 2868پنج شنبه  14 بهمن  ماه 1111

حصر وراثت
فاطمه السادات موسوى موگویى داراى شناسنامه شماره 1558 به شرح دادخواست به کالسه 161/95 ش 
ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصرقلى موسوى 
بشناسنامه 3 در تاریخ 95/9/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- شهرام موســوى به ش.ش 8-014452-108 (پسر متوفى) 2- معصومه موسوى به ش.ش 
5-052077-108، 3- مریم موســوى به ش.ش 0-065682-108 (دختران متوفى) 4- فاطمه سادات 
موسوى موگوئى به ش.ش 1558 (همســر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 3267 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/1269

اجراییه
شماره: 383/95 ش ح 3 به موجب راي شماره 513 تاریخ 95/8/4 حوزه 3 شوراي حل اختالف نجف آباد 
که قطعیت یافته است محکوم علیه میثم عیسوند به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/765/000 هزینه دادرسى و 800/000 ریال 
هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/5 لغایت زمان پرداخت محکوم 
به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد در حق محکوم له: حسین خاشعى 
ورنامخواستى فرزند یداله به نشانى: نجف آباد بعد از دادگسترى اوراقى ماشین رسول دست راست بعد از تاالر 
شهر 8198783711 و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 3268 شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف 

آباد (مجتمع شماره یک)/10/879
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759505590 شماره پرونده : 9509983759500681 شماره بایگانی شعبه: 
950691 خواهان رحیم ثامرى آزادى دادخواستی به طرفیت خوانده مهدى نیک خصلت و على على زاده 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 4 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان شاهین شــهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به 
کالسه 9509983759500681 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/21 و ساعت 08:00 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مهدى نیک خصلت و على على زاده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1767 شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر/11/210

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510103759304632 شــماره پرونده : 9509983759300816 شماره بایگانی شعبه: 
950837 خواهان نسرین امیرى نیک دادخواســتی به طرفیت خوانده ناصر زادهوش به خواسته طالق به 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 
دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان شاهین شهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983759300816 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/16 و ساعت 10:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1770 شعبه سوم  

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر/11/213
حصر وراثت

حسن طاهرى جزى به شناسنامه شماره 159 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 650/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه مولویان 
جزى به شناسنامه شماره 5851 در تاریخ 95/10/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- تقى طاهرى فرزند رضا شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفى (فرزند) 2- معصومه طاهرى فرزند رضا شماره 
شناسنامه 7782 نسبت با متوفى (فرزند) 3- زهرا طاهرى فرزند رضا شماره شناسنامه 232 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- حسن طاهرى فرزند رضا شماره شناسنامه 159 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: 
1773 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/215

حصر وراثت
امرا... امامى جزى به شناســنامه شماره 62 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 652/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سعید امامى جزى 
به شناسنامه شماره 205 در تاریخ 95/9/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- امرا... 
امامى جزى فرزند حسن شماره شناسنامه 62 نســبت با متوفى (پدر) 2- فاطمه سعیدیان جزى فرزند تقى 
شماره شناسنامه 126 نسبت با متوفى (مادر) 3- مریم شریفیان جزى فرزند امرا... شماره شناسنامه 2 نسبت 
با متوفى (همسر) 4- مرضیه امامى جزى فرزند سعید شماره شناســنامه 5100245425 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- سینا امامى جزى فرزند سعید شماره شناسنامه 5100425318 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: 1774 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/216
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9509973759201371 شــماره پرونده: 9509983759200050 شماره بایگانى شعبه: 
950051 خواهان: آقاى مرتضى نظرى فرزند حســن با وکالت آقاى فرزاد طهماسبى فرزند على اصغر به 
نشانى: شاهین شهر خیابان شهید بهشتى (مخابرات) نبش فرعى 2 شرقى پالك 2 طبقه دوم واحد 3، خوانده: 
آقاى على ربیعى فرزند فریبرز به نشانى: مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه. راى دادگاه: درخصوص 
دادخواست آقاى فرزاد طهماســبى بوکالت از آقاى مرتضى نظرى به طرفیت آقاى على ربیعى به خواسته 
صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده دعوى به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات 
هاى قانونى هزینه هاى دادرســى، حق الوکاله وکیل و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/3/1 
لغایت اجراى حکم فعلى بدین توضیح که از سوى وکیل خواهان و شرح دادخواست 1- آقاى مرتضى نظرى 
موکل اینجانب در تاریخ 1392/3/1 مبلغ 350/000/000 ریال به حساب خوانده محترم دعوى واریز و قرار 
بر این بوده که مشارالیه مبلغ مذکور را طى مدت زمان 2 ماه مسترد نماید لیکن خوانده محترم دعوى علیرغم 
تماس هاى مکرر و مراجعات موکل به وى از پرداخت مبلغ صدراالشــاره امتناع ورزیده است 2- علیهذا با 
بذل توجه به موارد فوق الذکر به وکالت از موکل مستندا به ماده 265 قانون مدنى و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى صدور حکم بر محکومیت خوانده محترم دعوى به پرداخت اصل مبلغ خواسته به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى، حق الوکاله وکیل همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان واریز مبلغ خواسته 
(92/3/1) لغایت زمان اجراى حکم قطعى مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با مالحظه 
گزارش دستور پرداخت بانک انصار مورخ 92/2/1 که حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به پرداخت مبلغ 
خواسته در حق خواهان مى نماید و از طرفى خوانده علیرغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا 
ننموده و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوى خواهان را حمل بر صحت 
تلقى و مستنداً به ماده 265 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب 
به پرداخت مبلغ ده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 1395/1/21 لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى و همچنین حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و اعالم مى گرد و اما 
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/3/1 لغایت زمان تقدیم 
دادخواســت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به عدم احراز شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى از جمله مطالبه این خواسته وى را ثابت و وارد ندانسته 
و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى از جمله مطالبه این 
خواسته وى را ثابت و وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره در خصوص قسمت اول غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن همچنین نسبت به قسمت دوم 
ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1776  

اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/11/217
حصر وراثت

ابوالفضل ریاحى به شناســنامه شماره 406 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 619/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم ریاحى به 
شناسنامه شماره 106 در تاریخ 95/10/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه 
صغرى شهباز جزى فرزند عباس شماره شناســنامه 43 نسبت با متوفى (زوجه) 2- ابوالفضل ریاحى فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 406 نســبت با متوفى (فرزند) 3- نادر ریاحى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 63 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمدرضا ریاحى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1183 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- زهرا ریاحى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفى (فرزند) 6- مریم ریاحى فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 472 نسبت با متوفى (فرزند) 7- معصومه ریاحى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 56 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: 1768 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/11/219
حصر وراثت

ابراهیم میرزائى به شناسنامه شــماره 970 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 644/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عبدا... میرزائى 
به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 1394/8/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ابراهیم 
میرزائى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 970 نسبت با متوفى (فرزند) 2- محمد میرزائى فرزند عبدا... شماره 
شناسنامه 73 نسبت با متوفى (فرزند) 3- اصغر میرزائى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 1363 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- غالمرضا میرزائى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 617 نسبت با متوفى (فرزند) 5- غالمحسین 
میرزائى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 3118 نســبت 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: 1771 شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/220
حصر وراثت

زهره عالى خانى به شناسنامه شماره 2618 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 631/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سید کنعان زمان 
به شناسنامه شماره 144 در تاریخ 95/6/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهره 
عالى خانى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه 2618 نسبت با متوفى (همسر) 2- سید دانیال زمان فرزند سید 
کنعان زمان شماره شناسنامه 1287 نسبت با متوفى (فرزند) 3- کاتیوشا زمان فرزند فرزند سید کنعان زمان 
شماره شناسنامه 8174 نسبت با متوفى (فرزند) 4- میترا زمان فرزند سید کنعان زمان شماره شناسنامه 110 
نسبت با متوفى (فرزند) 5- ماندانا زمان فرزند سید کنعان زمان شماره شناسنامه 281 نسبت با متوفى (فرزند) 
6- مژگان زمان فرزند سید کنعان زمان شماره شناسنامه 82 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: 
1769 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/221

مزایده
آگهى مزایده اموال منقول نوبت اول: در پرونده 1103/95 (اجراى شــورا) و به موجب اجرائیه 1277/94 
مورخه 95/6/13 صادره از شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه اصغر فتحیان 
به پرداخت 112/950/692 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له سید محسن ابطحى 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 است. شــرح نظریه کارشناسى: 1- سنگ مرمریت رامشه زیتونى رنگ 
با ابعاد 35*35 سانتى متر و ضخامت 3 ســانتى متر 6 ردیف عمودى و مساحت 80 مترمربع با ازاى هرمتر 
550000 ریال متراژ 80 متر مجموعًا مبلغ 44/000/000 ریال برآورد گردیده اســت. 2- سنگ مرمریت 
رامشه کرمى رنگ عرض 40 ســانتى متر به طول متفاوت ضخامت تقریبى 1/8 سانتى متر مساحت 150 
مترمربع به ازا هرمتر 380/000 ریال و متراژ تقریبى 150 مترمربع 57/000/000 ریال قیمت گذارى گردیده 
است. باتوجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است این اجرا قصد فروش اموال  از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 4 شنبه 95/11/27 ساعت 
9 الى 10 صبح. محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر، محل بازدید از اموال 
توقیفى: شهرك صنعتى محمودآباد خ 48 سنگبرى کوشا نوین. 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 فى 
المجلس 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 میباشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود 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: 1775 حسین 

محمدى رئیس دادگسترى شاهین شهر /11/222
مزایده

 در پرونده کالسه 920311 اجرایى و به موجب دادنامه 0055-930 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى آریو و حسین همگى کافى موسوى محکوم است به پرداخت مهریه شامل 150 
عدد سکه تمام بهار آزادى و 50 مثقال طالى 18 عیار و ..... ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ 9907000 ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى منوچهر جمشیدیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. یک قطعه ملک کشاورزى واقع در اراضى 
گلدشت نجف آباد خیابان نشاط شمالى به مالکیت سهراب کافى موسوى به مساحت 3800 مترمربع و داراى 
سوابق ثبتى 760/11 واقع در قطعه 8 نجف آباد ملک به صورت زراعى و تحت کشت غالت و تعدادى اشجار 
مثمر مى باشد که باتوجه به مراتب فوق و موقعیت ملکى و راههاى دسترس به ارزش هرمترمربع 1000000 
ریال به ارزش 3800 مترمربع 3800/000/000 ریال تعیین گردیده است که به میزان سهم االرث آریو و 
حسین کافى موسوى موضوع مزایده مى باشــد که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/30  ساعت 
10 صبح و در همان محل به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10 درصد آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از زمان برگزارى 95/11/30 ساعت 
10 صبح از مزایده تواند از مال / اموال / ملک مورد نظر بازدید به عمــل آورد. م الف: 3275  اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/225
اخطاریه

شماره: 920311 ح 3 اجرایى، قابل توجه وراث مرحوم حسین کافى موسوى نجف آبادى به نام هاى خانم ها 
سهیال- سودابه- سیما و آقاى عباسعلى همگى کافى موسوى، مجهول المکان، چون محکوم علیهم داراى 
آدرس و نشانى معین نمى باشد به تقاضاى محکوم له، برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
بار در روزنامه کثیراالنتشار محلى آگهى مى گردد و احضار مى گردند. در پرونده کالسه 920311 اجرایى 
در تاریخ 95/11/30 ساعت 10 صبح مزایده یک قطعه ملک کشاورزى واقع در اراضى گلدشت، نجف آباد، 
خ نشاط شمالى به مالکیت سهراب کافى موسوى به مساحت 3800 مترمربع و داراى سوابق ثبتى 760/11 
واقع در قطعه 8 نجف آباد در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد برگزار مى گردد و به شما ابالغ مى گردد 
که در جلسه فوق حاضر گردید بدیهى است در صورت عدم حضور تصمیم شایسته اتخاذ گردد. م الف: 3274  

اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى نجف آباد/11/226
اجراییه

شماره: 198/95 ش ح 4-95/9/15 به موجب راي شماره 342 تاریخ 95/4/12 حوزه 4 شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- حمید آرپناهى به نشانى جالل آباد خ امام 
غربى کوچه شهید سفرعلى صادقى پ 22،  2- روح ا... شمس به نشانى مجهول المکان 3- روح ا... بیگى به 
نشانى یزدانشهر ورودى قسمت دوم بلوار انقالب جنب کارگاه فوالد ایران نمایشگاه اتحاد 85196-45719 
پ 13 محکوم اند به: خوانده ردیف دوم روح ا... بیگى تنظیم ســند رسمى اتومبیل به شماره انتظامى 53-
493د48 در یکى از دفاتر اسناد رسمى و خواندگان مشترکًا به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 1/550/000 
ریال، مشخصات محکوم له: على اکبر زنگنه به نشــانى: فوالدشهر مسکن مهر محله 3 طبقه 3 واحد 12، 
8491311111 . 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: 3270 شعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/231

حصر وراثت
یداله قربعلى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 113 به شرح دادخواست به کالسه 165/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدحسین قربعلى نجف آبادى 
بشناسنامه 11296 در تاریخ 1395/9/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- معصومه قربعلى نجف آبادى ش.ش 1007، 2- صدیقه قربعلى نجف آبادى ش.ش 
903، 3- اقدس قربعلى نجف آبادى ش.ش 1136، 4- زهره قربعلى نجف آبادى ش.ش 50، 5- رضوان 
قربعلى نجف آبادى ش.ش 537، 6- حیدرعلى قربعلى نجــف آبادى ش.ش 490، 7- یداله قربعلى نجف 
آبادى ش.ش 113 (فرزندان متوفى) 8- حلیمه کمرانى ش.ش 131 (همســر متوفــى) 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: 3269 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/232
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002133000068/1 شــماره بایگانى پرونده: 9400140 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802133000028 بدین وسیله به آقاى شمس اله هارونى فرزند مصطفى مقیم: نجف آباد فیروز 
آباد بلوار ظفر خیابان پاسارگاد کدپستى 8518615653 که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم 
شناســائى آدرس ابالغ اجرائیه امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
شریعتى نجف آباد به استناد چک شماره 505/497967 مورخ 94/12/19 عهده بانک قرض الحسنه مهر 
ایران جهت وصول مبلغ سى و شش میلیون ریال بابت اصل طلب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده 
است که اجرائیه به کالسه 9400140 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ 
ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید در 
غیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده 
آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 3263 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /11/233

ابالغ راى 
شماره دادنامه: 9509973730201412 شــماره پرونده: 9509983730200494 شماره بایگانى شعبه: 
950495 خواهان: آقاى علیرضا حیدرى زفره فرزند اکبر با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى: نجف آباد – خیابان امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد 
موحدى مجتمع ارشاد طبقه ســوم واحد 6، خواندگان: 1- آقاى ابوالفضل ایکدر باصیرى فرزند رمضان به 
نشانى: اصفهان 4 راه آبشار روستاى بران جنوبى 2- آقاى احمد قیدرلو فرزند قربانعلى به نشانى: اصفهان 
خ امام خ جى خ همدانیان نبش فلکه همدانیان سوپر گوشــت طال گوشت جنب بازار روز میوه. خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارات دادرسى. راى دادگاه: درخصوص 
دادخواســت آقاى علیرضا حیدرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت 1- ابوالفضل ایکدر باصیرى 
فرزند رمضان (صادرکننده) 2- احمد قیدرلو فرزند قربانعلى (ضامن) به خواسته: مطالبه مبلغ چهارصد و چهل 
و پنج میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 769446- 20/4/95 به عهده بانک سپه به انضمام 
کلیه خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که وکیل 
خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم 
پرداخت شده است. خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و نسبت به خواسته 
دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و اصول حاکم بر اسناد تجارى استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانــون تجارت، راى بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستنداً 
به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ چک 
مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به 
استناد تبصره و ماده اخیر یاد شده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف 
اول را به پرداخت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید. راى 

صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3276 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/234
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین ساده پالك شماره 1958 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام غالمرضا مومنى دهقى (و غیره) فرزند قنبرعلى در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حــدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا سی  
(30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3293 ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/11/245

ابالغ  
شماره نامه: 9510113730401364 شــماره پرونده: 9409983730400444 شــماره بایگانى شعبه: 
940448 تجدیدنظر خواهى صید مراد سرداریان پور به طرفیت اشکان قاسمى نسبت به دادنامه 420 صادره 
از این دادگاه مى باشد بدین وسیله به خوانده مجهول المکان ابالغ مى گردد. مقتضى است حسب ماده 346 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى دارید ظرف 10 روز پس از 
رؤیت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر 

ارسال مى گردد. م الف: 3264 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/250
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730400389 شــماره پرونده: 9309983730400913 شماره بایگانی شعبه: 
930929 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به دادنامه غیابــى 9509973730400677 محکوم 
علیهم: 1- سکینه پاینده 2- ذرافشان راستى 3- مهرداد راستى 4- هنگامه راستى فرزندان: هوشنگ هر 
چهار نفر به نشانى مجهول المکان به قائم مقامى از مورث (هوشنگ راستى) محکوم اند به حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال به میزان ششدانگ پالك 815 قطعه 5 نجف آباد در حق محکوم له 
ابراهیم سینائى فرزند قربانعلى به نشانى: شهرستان نجف آباد خ ش حججى نرسیده به بهزیستى با وکالت 
زهرا سلحشورى شوس کشته فرزند نورعلى به نشانى: اصفهان نجف آباد – نجف آباد چهارراه امام ابتداى 
خیابان 15 خرداد مرکزى طبقه فوقانى کاشــى قائم ، و پرداخت 500000 ریال هزینه اجرا درحق 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 بدهــد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3282 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان نجف آباد/11/252
اجراییه

شماره: 555/95 به موجب راي شماره 821 تاریخ 95/6/13 حوزه 12 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مظفر فدایى به نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: 
حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 12/000/000 تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
241/500 تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 95/5/2 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى، مشخصات 
محکوم له: علیرضا افشارى پورفارسیانى فرزند ابراهیم به نشــانى: نجف آباد خ مولوى بعد از دلگشا کوى 
عابدین منزل تیراوندى نیا پ 16. 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 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: 3281 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /11/253
حصر وراثت

فاطمه آقابابائیان داراي شناسنامه شماره 2342 به شرح دادخواست به کالسه 184/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا حاجى اسماعیلى نجف آبادى 
بشناســنامه 557 در تاریخ 95/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا آقابابائیان به ش.ش 330، 2- رســول آقابابائیان به ش.ش 813 (پسران 
متوفى) 3- عصمت آقابابائیان به ش.ش 886، 4- سکینه آقابابائیان به ش.ش 96، 5- صدیقه آقابابائیان 
به ش.ش 461، 6- بتول آقابابائیان به ش.ش 530، 7- فاطمه آقابابائیان به ش.ش 2342 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: 3286 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/254
حصر وراثت

احمد انتشارى نجف آبادى داراي شناســنامه شماره 973 به شرح دادخواســت به کالسه 185/95 ش ح 
10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى انتشارى 
نجف آبادى بشناســنامه 57 در تاریخ 95/9/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مهدى انتشــارى نجف آبادى به ش.ش 25485، 2- محمود انتشارى نجف 
آبادى به ش.ش 645، 3- على محمد انتشارى نجف آبادى به ش.ش 1141، 4- احمد انتشارى نجف آبادى 
به ش.ش 973 (پسران متوفى) 5- بتول انتشارى نجف آبادى به ش.ش 604 و 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: 3287 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/255
حصر وراثت

مهدى رضائى آبادچى داراي شناسنامه شماره 10209 به شرح دادخواست به کالسه 190/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران رضائى آبادچى بشناسنامه 8 در 
تاریخ 1395/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- شهربانو رضائى آبادچى ش.ش 948، 2- زهرا رضائى ش.ش 1190، 3- مهدى رضائى آبادچى ش.ش 
10209، 4- کبرى رضائى آبادچى ش.ش 1532 (فرزندان متوفى) 5- سیف اله رضائى آبادچى ش.ش 10 
(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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3290 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/256

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510103760302395 شماره پرونده : 9509983761900676 
شماره بایگانی شعبه: 951341 خواهان مسعود کرمى هرستانى دادخواستی به 
طرفیت خوانده محمد منجزى به خواسته شروع به سرقت و ایراد جرح عمدى با 
چاقو تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین 
شهر ارجاع و به کالسه 9509983761900676 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/18 و ساعت 09:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده محمد منجزى 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 نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 1779 شعبه 103  دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه/11/212

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760202095 شماره پرونده: 9409983761501851 
شماره بایگانى شعبه: 950109 شاکى: آقاى حمیدرضا محمدى پور فرزند ابراهیم 
به نشانى: شاهین شهر خ شریعتى پالك 67 شــمالى سمسارى عدالت، متهم: 
خانم شکوه السادات حسینى فرزند سیدعلى به نشانى: اصفهان، خانه اصفهان، 
خ گلخانه خ اردى بهشــت مجتمع ماهان واحد 4، اتهام: مزاحمت تلفنى. راى 
دادگاه: درخصوص اتهام خانم شکوه الســادات حسینى فرزند على دائر بر ایجاد 
مزاحمت تلفنى، توهین و تهدید موضوع شــکایت آقاى حمیدرضا محمدى پور 
فرزند ابراهیم توجهًا به محتویات پرونده، پاسخ استعالم از مخابرات و مالحظه 
متون پیام هاى ارسالى از ناحیه متهم انتساب بزه به ایشان محرز و مسلم مى باشد 
و مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 و مواد 608، 
641 و 669 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 متهم را به تحمل هفتاد و 
چهار ضربه شالق تعزیرى بابت بزه توهین، تحمل شش ماه حبس تعزیرى بابت 
بزه مزاحمت تلفنى و تحمل دو سال حبس تعزیرى بابت بزه تهدید محکوم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف:1780 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/11/218

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره    9510103731205216 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983732101176 شــماره بایگانی شــعبه: 950036 در پرونده کالسه 
950036 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى مهدى رفیعى فرزند متهم 
است به توهین نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق 
ماده 115 و 180 قانون آئین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه 
مورخ 95/12/24 ساعت 8 صبح در شعبه 103 دادگاه کیفرى نجف آباد حاضر 
شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 3271 شعبه 103 

دادگاه کیفرى دو شهر نجف  آباد (103 جزایى سابق)/11/227

ابالغ راى
شــماره دادنامــه: 9509973731001908 شــماره پرونــده: 
9509983733000342 شماره بایگانى شعبه: 950882 شاکى: اداره 
پست دفتر پستى یزدان شــهر با نمایندگى آقاى محسن مغزى فرزند 
عباســعلى به نشــانى: اصفهان نجف آباد رجایى جنوبى ك کارشناس 
پ 6، متهمین: 1- آقاى مختار زرتشــتى فرزند اله یار به نشانى: زندان 
اصفهان- نجف آباد یزدانشهر خ 9 شــرقى 4 راه اول پ 30، 2- آقاى 
منصور سلحشور فرزند سوخته رو به نشانى: زندان اصفهان نجف آباد على 
آباد گاودارى ابراهیمیان على آباد 3- آقاى على عرب به نشانى: مجهول 
المکان اتهام: ســرقت مســتوجب تعزیر. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- 
مختار زرتشتى فرزند اله یار 2- منصور سلحشور فرزند سوخته رو 3- على 
عرب دایر بر مشارکت در سرقت شبانه از پست بانک که عبارت است از 
مبلغ 8/180/000 ریال وجه نقد؛ یک تبلت به ارزش 2/454/000 ریال 
و یک ســاعت به مبلغ 651/000 ریال و یک عدد سیم کارت ایرانسل، 
حسب اوراق و محتویات پرونده، گزارشات و تحقیقات مرجع انتظامى، 
کپى رســیدهاى خرید اینترنتى تبلت و ساعت و ســیم کارت، شکایت 
شــاکى و اظهارات وى مبنى بر حضور متهم (مختار زرتشتى) به همراه 
شخص دیگر روز قبل از سرقت در پست بانک، اظهارات و اقرار منصور 
سلحشورى در مرجع انتظامى، دادسرا و دادگاه حضور هر سه متهم، بعد 
از انجام سرقت در یک پاتوق مشترك وفق اظهارات متهم ردیف اول و 
دوم، امارات و قرائن از جمله سوابق متعدد متهم ردیف اول و اعتیاد متهم 
ردیف اول و دوم، دادگاه بزهکارى متهمین را محرز و مســلم تشخیص 
مســتنداً به مواد 656 و 667 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و 
مواد 137 و 37 و 38 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم ردیف 
اول آقاى مختار زرتشــتى فرزند اله یار باتوجه به سوابق متعدد کیفرى 
به سه سال حبس و 74 ضربه شــالق و متهم ردیف دوم آقاى منصور 
سلحشور نظر به فقد ســابقه کیفرى و اقرار مؤثر وى در حین تحقیق و 
رسیدگى با اعمال یک درجه تخفیف به تحمل 6 ماه حبس و سى و یک 
ضربه شالق و متهم ردیف سوم آقاى على عرب نظر به متوارى بودن و 
عدم دسترسى به سوابق کیفرى وى به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه 
شالق تعزیرى و همچنین هرســه متهم به رد عین اموال مسروقه و در 
صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شاکى آقاى 
محسن مغزى به صورت تضامنى محکوم و اعالم مى گردد راى صادره 
نسبت به متهم ردیف اول و دوم حضورى محسوب و ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به متهم 
ردیف سوم غیابى محســوب و ظرف 20 قابل واخواهى در این شعبه و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 3272 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

نجف آباد (101 جزایى سابق)/11/235

ابالغ راى 
شماره دادنامه: 9509973731001849 شماره پرونده: 9509983732300295 
شماره بایگانى شــعبه: 951047 شــاکى: خانم آرزو کریمى چم حیدرى فرزند 
رحمت اله به نشــانى: نجف آباد خ بهارســتان خ فرهنگ کوى شــقایق پ 2، 
متهم: آقاى مهدى شمس فرزند بهادر به نشــانى مجهول المکان. اتهام: ترك 
انفاق دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مینماید: راى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى مهدى شــمس فرزند بهادر دایر بر ترك انفاق موضوع 
شــکایت خانم آرزو کریمى باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده 
و راى صادرشده توسط شــوراى حل اختالف مبنى بر محکومیت زوج (متهم) 
به پرداخت نفقه در حق شاکى ارتکاب بزه توسط متهم محرز است لذا دادگاه با 
استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسالمى متهم 
را به تحمل دو سال حبس محکوم مى کند. راى دادگاه ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
3273  اسحاقیان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى 

سابق)/11/236

ابالغ وقت رسیدگی
 : پرونــده  شــماره   9510100354507042 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980358900596 شماره بایگانی شــعبه: 951452 شاکى آقاى حجت 
ا... نجفى فرزند سلطان على شکایتى علیه آقاى مصطفى میراحمد دائر بر سرقت 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى ســابق) واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2  
اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه 951452 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/12/16 و ساعت 10 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد 
جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 34440 شعبه 119  

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق)/11/327



1212بین المللبین الملل 2868پنج شنبه  14 بهمن  ماه 

دادســتان ایالــت واشــنگتن در غرب    ایسنا|
آمریکا اعالم کــرد، قصد دارد از «دونالــد ترامپ» به 
دلیل ممنوعیت موقتى که علیه مهاجران هفت کشــور 
مســلمان اعمال کــرده شــکایت کند و ایــن ایالت 
را تبدیــل به اولیــن ایالتى کند که دســت بــه اقدام 
قانونــى علیه دولــت ترامپ به دلیل سیاســت هایش 

مى زند.
این در حالى است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در دســتور اجرایى خود در این خصوص همچنین کل 
برنامه پذیرش پناهجو در آمریــکا را نیز به حال تعلیق 

درآورده و موجب اعتراضات سراســرى علیه دولتش از 
جمله تظاهراتى با حضور حدود سه هزار نفر در فرودگاه 

بین المللى سیاتل – تاکوما شده است. 
«باب فرگوسن» دادستان کل ایالت واشنگتن در غرب 
آمریکا به مرکزیت ســیاتل در یــک کنفرانس خبرى 
گفت: «اگر شکایت ما موفقیت آمیز باشد مى تواند منجر 
به بى اعتبار کردن اقدام غیرقانونى رئیس جمهور آمریکا 

در سراسر کشور شود.»
فرگوســن یکى از 16 دادســتان ایالتى آمریکاست که 
در بیانیه اى که منتشــر کردند، اقدام ترامپ در مقابله 

با پذیــرش مهاجران و پناهجویــان را غیرآمریکایى و 
غیرقانونى خواندند. 

ترامپ بارها گفته دســتور روز جمعه اش براى به تعلیق 
درآوردن پذیرش شهروندان هفت کشور مسلمان براى 
90 روز هدفش محافظت از کشــور آمریکا علیه افراط 
گرایانى اســت که به دنبال حمله به آمریکا و منافعش 

هستند.
شکایت مذکور علیه ترامپ مقامات عالیرتبه دولت او و 
همچنین وزارت امنیت کشــور آمریکا در دادگاه فدرال 

سیاتل ثبت شده است.

  ایرنا | اینکه چین بتواند با شکست مناسبات رسمى 
تایوان و واتیکان پس از سال ها روابط دیپلماتیک، بار دیگر 
با واتیکان در سال 2017 میالدى رابطه رسمى  برقرار کند 
یکى از اصلــى ترین مقوله هاى مــورد بحث در محافل 

سیاسى و رسانه اى چین است. 
به نظر مى رسد که هم چین و هم واتیکان تمایل دارند به 
دوران انجماد مناســبات پایان داده و روابط رسمى برقرار 

کنند اما باید دید تا چه اندازه این شرایط مهیا شده است.
چین سال هاســت تالش مى کند امور مذهبى مربوط به 
کاتولیک ها را خود سر و سامان دهد و کشیش هاى کلیساها 
را انتخاب کند اما دستکم در پنج سال گذشته تا اندازه اى 
آزادى هاى مذهبى در انجمن هاى مسیحى و کلیساهاى 
چین افزایش یافته و با کاهــش مداخله هاى دولت پکن 

خرسندى واتیکان نیز فزونى گرفته است.
مورد دیگر روابط رسمى تایوان و واتیکان است که اکنون به 
اصلى ترین مانع برقرارى روابط دیپلماتیک چین و واتیکان 
تبدیل شده اســت و اگر این مناسبات بشکند بزرگ ترین 
پیروزى سیاسى چین در سال 2017 میالدى رقم خواهد 

خورد و این کشور یک گام دیگر براى منزوى سازى تایوان 
و ایجاد اتحاد میان دو طرف تنگه تایوان برخواهد داشت.

با این حساب برقرارى روابط حساس چین و واتیکان که البته 
هیچوقت خالى از تنش نخواهد بود، به ویژه به دو موضوع 
فوق مرتبط است. بنابر این هر چقدر چین بر آزادى هاى 
مذهبى کاتولیک ها بیافزاید و در انتصاب اسقف ها انعطاف 
به خرج دهد و به هر میزان که واتیکان را از تایوان دور کند 
به همان نسبت به تجدید روابط رسمى با این کشور کوچک 

اروپایى (واتیکان) نزدیک شده است.
شاید به همین دلیل است که بسیارى از محافل رسانه اى از 
جمله روزنامه «مردم» ارگان حزب حاکم چین، سال 2017 
را از دیدگاه بسیارى تحلیلگران سال برقرارى احتمال روابط 

رسمى چین و واتیکان دانسته است.
احتمال ایجاد روابط رســمى میان چین و واتیکان پس از 
آن مورد توجه جدى تر قرار گرفت که «پاپ فرانسیس» 
رهبر کاتولیک هاى جهان در مصاحبه اى با روزنامه «ال 
پاییس» در بیست و یکم ژانویه سال جارى میالدى براى 

سفر به چین و برقرارى روابط بهتر ابراز امیدوارى کرد. 

وى گفت که اگر دعوتنامه اى از چین دریافت کند فوراً پاسخ 
مثبت خواهد داد و در اظهار نظرى کم سابقه اعالم کرد که 
اگرچه کلیساها در این کشور تحت کنترل است اما مردم 
آزادانه فعالیت هاى مذهبى خود را در چین انجام مى دهند.

«مردم» تصریح مى کند که با توجه به ابراز تمایل طرفین 
در باره بهبود روابط همه چیز به تصمیم مقام هاى ارشد دو 

کشور بستگى دارد.
وزارت خارجه چین هم پیش تر در پاســخ به موضوع سفر 
پاپ اعالم کرده بود که وقتى شرایط مهیا باشد پکن هم از 

بهبود مناسبات استقبال مى کند.
به دلیل به رسمیت شــناختن تایوان توســط واتیکان و 
همچنین نبود آزادى هاى مذهبى در چین در چند دهه قبل، 
از سال 1951 میالدى روابط چین و واتیکان بسیار تیره و 
سپس قطع شد و حاال اظهارات پاپ مى تواند نیروى تازه 
اى براى جان گرفتن مناسبات منجمد دو کشور در شش 

دهه گذشته باشد.
در سال 2014 میالدى هم چین نشــان داد بى تمایل به 
بهبود روابط با واتیکان نیســت و به هواپیماى حامل پاپ 

امکان داد تا با عبور از حریم هوایى این کشور در کره جنوبى 
فرود بیاید.

پس از آن در سال 2016 میالدى پاپ سال نو چینى ها را 
به مسئوالن این کشور تبریک گفت و هیئتى از چین نیز در 
ماه اکتبر در کنفرانس واتیکان شرکت و هدیه اى به پاپ 

تقدیم کرد.
افزون بر این چین در سال هاى گذشته به تدریج تأییداتى 
را به صورت البته غیررسمى براى اسقف ها از سوى پاپ 
دریافت کرده است و این یکى از مهمترین پیشرفت ها در 

روابط دو کشور به حساب مى آید.
خانم «تساى اینگ ون» رهبر تایوان در ماه جارى میالدى 
در نامه اى به پاپ گفت که به دنبال صلح با چین است زیرا 

مداخله نظامى حالل مشکالت نیست.
به همین سبب به نظر مى رسد که رئیس حکومت تایوان به 
بهبود روابط چین و واتیکان و خطر قطع روابط رسمى با این 
کشور پى برده است و نوشتن این نامه اقدامى بى سابقه در 
روابط طرفین به حساب مى آید و نگرانى هاى تساى را به 

خوبى بروز مى دهد.

 تایوان  
در میانه 
مناسبات 

واتیکان  و 
چین

واشنگتن اولین ایالت شکایت کننده از ترامپ

دوست اسرارآمیز رئیس جمهور اســتیضاح شــده کره جنوبى و متهم شماره یک     خبر آنالین |
رسوایى فســاد در دولت او از حضور در جلسه بازجویى که به درخواســت تیم تحقیقات درباره این پرونده 
قرار بود انجام شــود خوددارى کرد.تیم دادســتان هاى ویژه تحت رهبرى «پارك یونگ سو»، در حال 
برنامه ریزى براى صدور یک حکم بازداشــت دیگر به منظور بازجویى از «چوى ســون سیل»، دوست 
صمیمى «پارك گئون هائه» رئیس جمهور استیضاح 
شده کره جنوبى اســت تا روند تحقیقات را سریع تر 

سازد.
اوایل ماه ژانویه چوى سون ســیل تیم تحقیقات این 
پرونده را متهم به تالش براى اخذ «اعتراف اجبارى» 
از او در خصوص همدست بودن با پارك گئون هائه در 

زمینه نقض هنجارها کرد.
چــوى حــدود یــک مــاه اســت کــه اجــازه به 
بازجویى شــدنش از ســوى بازرســان تحقیقات را

 نمى دهد.
رســوایى سیاســى مربــوط به ایــن پرونــده ماه 
اکتبــر 2016 باال گرفــت. در آن زمان رســانه هاى 
کره جنوبــى گــزارش دادند پــارك گئــون هائه 
در دوره ریاســت جمهورى خود به دوســتش چوى سون ســیل که هیچ سمت رســمى نداشته اجازه 
به اعمــال نفوذ در تصمیم هــاى دولتى و ویرایــش متن ســخنرانى هایش را داده اســت. چوى متهم 
شــده به اینکه شــرکت هاى تجارى بزرگ کره جنوبى را تحت فشــار قــرار مــى داده و از آنها اخاذى 

مى کرده است.
چوى سون سیل از اواخر اکتبر در زندان است و محاکمه وى از مدتى قبل آغاز شده است. وى به سوء استفاده 

از قدرت و تالش براى کالهبردارى متهم شده است.
چوى سون سیل متهم اســت که با فشار از شرکت هاى بزرگ کره جنوبى خواســته تا به بنیادهایى که از 

سیاست هاى رئیس جمهور این کشور حمایت مى کنند، کمک مالى اعطا کنند.
پارلمان کره جنوبى در تاریخ 9 دسامبر رأى به اســتیضاح پارك گئون هائه در ارتباط با این رسوایى داد. از 
آن زمان به دادگاه عالى کره جنوبى شش ماه وقت داده شد تا درباره تأیید این استیضاح تصمیم گیرى کند. 
درصورتى که حکم این دادگاه به تأ یید باید برسد، در عرض دو ماه در کره جنوبى انتخابات ریاست جمهورى 

برگزار شود.

امتناع دوست اسرارآمیز از بازجویى

کاربران شــبکه هاي اجتماعی، در واکنش به فرمان هاي نژادپرستانه «دونالد ترامپ» ضد   آریا|
مهاجران، از آمریکا خواستند، مجسمه آزادي را که هدیه فرانسه به این کشور بود، پس بدهد. 

مجسمه آزادي، در سال 1886، به مناسبت صدمین سالگرد استقالل آمریکا، به عنوان نماِد دوستی میان 
فرانسه و آمریکا، به واشنگتن اهدا شد.

روي این مجسمه شعري نقش بسته که در بیت اوِل آن 
آمده است: «فقیرانت را به من بده، ضعیفانت را که در 

آرزوي تنفِس آزادي، صف بستند.»
با امضاي فرمان ترامپ ضد مهاجران، به نظر می رسد 
که آمریکا دقیقًا به کشوري ضد مهاجران تبدیل شده 
زیرا بر پایه این قانون، سفِر اتباع هفت کشور به آمریکا 

ممنوع شده است.
این مسئله، سبب شکل گیري تظاهرات و اعتراضات 
متعدد در فرانسه شــد و مردم این کشــور از خیابان 

سلیکون تا خیابان هاي الیزه، تظاهرات کردند.
کاربران شــبکه هاي اجتماعی نیز مجسمه آزادي را 
به عنوان سازوکاري براي اعتراض برگزیدند تا پیامی 

شدیداللحن به آمریکا برسانند.
یکی از کاربران فرانسوي نوشت: «آیا راهی وجود دارد که فرانسه، مجسمه آزادي را پس بگیرد؟ گویا این 

مجسمه دیگر در آمریکا فایده اي ندارد.»
یکی دیگر از کاربران فرانسوي نوشت: «آنچه در آمریکا می گذرد، تهوع آور است، از مسئوالن آمریکایی 

می خواهیم حداکثر تا ماه ِمی آینده، مجسمه آزادي را به فرانسه پس بدهد.»
یکی دیگر از کاربران خطاب به ترامپ نوشت: «خندیدن بس اســت آقاي ترامپ، ما فوراً خواهان بازپس 

گیري مجسمه آزادي هستیم.»
با توجه به اینکه ترامپ به مهاجران هفت کشــور 90 روز براي خروج از آمریکا مهلت داده است، کاربران 

شبکه هاي اجتماعی مجسمه آزادي را سوژه کردند.
مجســمه آزادي در جزیــره آزادي بــر کرانــه رودخانه هادســون واقع شــده و نماد آزادي به شــمار 

می رود.
این مجسمه، روبه روي جزیره «الیس» قرار گرفته است که دروازه ورود مهاجران به آمریکا در قرن بیستم 
به شمار می رفت مجسمه آزادي همچنین نماد مهاجرت جمعِی گسترده است که بخشی از هویت ایاالت 

متحده  آمریکا را تشکیل می دهد.

مجسمه آزادي را برگردان!

براى اولین بار شــمار کارگران خارجى شاغل در 
کشور ژاپن تا پایان ســال 2016 به بیش از یک 

میلیون نفر برآورد شده است.
به گزارش تابناك، ژاپن در زمره کشورهایى است 
که با کمبود نیروى کار روبه رو است و براى همین 
بازار این کشور به شدت به نیروى کار خارجى نیاز 

مبرم دارد.
آمارها نشان مى دهد که شمار کارگران خارجى در 
سال گذشته میالدى در ژاپن در مقایسه با یکسال 

قبل از آن 20 درصد بیشتر شده است.
تارنماى «ژاپن تودى» گزارش داده است که شمار 
زیادى از این کارگران از کشورهاى چین و ویتنام 
هستند و در آینده وابســتگى ژاپن به نیروى کار 

خارجى بیشتر هم خواهد شد.
دولت ژاپن برغم کمبود نیروى کار در داخل کشور، 
سیاست هاى سختى را براى کارگران و نیروى کار 
خارجى اجرا مى کند با این حال شــمار خارجیانى 
که در این کشور مشغول به کار مى شوند، هر ماه 

بیشتر شده است.

بیش از یک میلیون خارجى
 در ژاپن کار مى کنند

مسعودرضا فالح- شهردار برزك 

 در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
تعرفه عوارض محلى شهردارى برزك به موجب مصوبه 
شــماره 4/482 مورخ 95/10/25 شوراى اسالمى شهر 
مورد تأیید قرار گرفت و طى نامه شــماره ثبت شــده 
78876 مورخ 95/11/14 توسط اســتاندارى محترم  

اصفهان ابالغ گردیده است. 

اطالعیه

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه 

 در اجراى تبصره 1 ماده 50 قانــون مالیات بر ارزش 
افزوده تعرفه عوارض محلى شــهردارى علویجه به 
موجب مصوبه شــماره 775 مورخ 95/11/09 شوراى 
اســالمى شــهر مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ 
95/11/14 توسط اســتاندارى محترم  اصفهان ابالغ 

گردیده است. 

اطالعیه

شهردارى اصغرآباد 

دفترچه عوارض شــهردارى اصغرآباد با مصوبه شــماره 
1899/1 مورخ 95/11/4 شوراى اسالمى شهر و طى شماره 
20/1/79990 مــورخ 95/11/13  اســتاندارى اصفهان به 

تصویب رسید. 


