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«پالسکو»، اصفهان را بیدار کرد 

وقوع سناریوى «انقالب رنگین» در ونزوئالتوزیع گوشت گرم دولتى در بازار ادامه داردکاهش دماى هواى اصفهان  تا 6 درجهحقوق معلمان بازنشسته افزایش یافتتخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان فقط مربوط به یک مورد است بین المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

فناورى هاى گمشده در حادثه پالسکو
10

4

6

6

اولین جلسه کارگروه ایمنى ساختمان هاى استان اصفهان چند روز بعد از فاجعه تهران با حضور استاندار برگزار شد

  وضعیت ایمنى ساختمان ها و بناهاى موجود استان باید تا سه ماه آینده احصا شوند

     

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

بانداغفال مردان در فضاى مجازى متالشى شداز پنجره آویزان بودم که ساختمان فروریخت
ساعت 8 صبح پنج شنبه گذشته بود که خبر آتش سوزى ساختمان 
پالسکو در تمامى رســانه ها منتشر شــد. حادثه از این قرار بود که 
ساختمان پالسکو از طبقه هشتم دچار آتش سوزى شده که همزمان 

با وقوع این حادثه عملیات امداد نیز آغاز شد.

فرمانده انتظامى شهرستان جیرفت گفت: طى یک عملیات هماهنگ 
باند چهار نفره اغفال مردان در فضاى مجازى جیرفت از توابع استان 
کرمان متالشى شد و سرشاخه اصلى باند به هالکت رسید.سرهنگ 

ماشاءا... در نشست خبرى افزود: 25 دى ماه سال جارى فردى با...

عیدى امسال کارمندان، 780 هزار تومان

چه کسانى مى خواهند کارت سوخت برگردد؟
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باالخره آب زدند راه را...

 ایران، مقصد جذاب 
گردشگرى 2017

 تارنماى روزنامه پرشــمارگان فیگارو با تشریح 
مزیــت هاى گردشــگرى کشــورمان، ایران را 
مقصدى جذاب بــراى گردشــگران خارجى در 
سال 2017 معرفى کرد.در تارنماى این روزنامه 
فرانسوى آمده است: ایران یکســال پس از لغو 
تحریم ها بیــش از پیش میزبان گردشــگران 

3فرانسوى بوده است...

نباید به دادن 
تذکر به 
پالسکو اکتفا 
مى کردند 

200 استاندارد 
خدمات پزشکى 
در راه است

بند قرارداد برانکو 
براى جانشینى 
کى روش
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صداى حیاتبخش مردان آتش از زیر آوار انتظار به گوش مان آشناست 
آن هنگام که فریاد مى کنند آتش نشان بودن شغل نیست؛ عشق است، 
وظیفه است، درس ایثاردادن اســت، جلوه اى از روح از خود گذشتگى 
است. مراتب غم و اندوه خود را به مناســبت از دست دادن جمعى از 
بهترین فرزندان این آب و خاك ابراز داشته و براى روح بلند آن قهرمانان 

از دست رفته علو درجات را آرزومندیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر عسگرانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر عسگران

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

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهانروابط عمومى شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

آنها که در کشــاکش غیرت و آتش پیروز هســتند بــا نامى جز 
«آتش نشان» شناخته نمى شوند. همان ها که جان خود را در طبق 
اخالص مى نهند تا از جان و مال مردم حفاظت کنند. نبرد این راست 
قامتان شجاع با زبانه هاى آتش برخاســته از ساختمان پالسکو در 
قلب تهران تا همیشه در ذهن ملت قدرشناس ایران باقى خواهد 
ماند.مصیبت درگذشت جمعى از بزرگ مردان آتش نشانى ایران 
را به همکاران، خانواده و عموم هم میهنان عزیزمان تسلیت عرض

 مى کنیم.

عروج آسمانى جمعى از آتش نشانان غیور این سرزمین 
را در حادثه آتش سوزى ساختمان پالسکو تهران به عموم 
هموطنان عزیز، خانواده هاى آن عزیزان و پرسنل شریف 

آتش نشان در سراسر کشور تسلیت عرض مى نماییم   .

دریچه هاى سد باز شد، آب به زودى به شهر اصفهان مى رسد

منتظر افشاگرى نصف جهان
 در شماره فردا باشید

تجارت در 
حیاط خلوت دانشگاه اصفهان!
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جانشــین رئیس بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفــاع مقــدس در خصوص عملکرد هشــت ســاله 
«باراك اوباما» در برابر ملت ایران توضیحاتى را ارائه 

داد.
امیر محمد حســن نامى در گفتگو با میزان، با اشاره به 
پایان دوره هشت ساله ریاست جمهورى باراك اوباما 
در آمریکا و ترك کاخ سفید از ســوى او اظهار داشت: 
علیرغم اینکه برخى هم در درون آمریکا و هم در درون 
کشور ما، قصد داشتند رفتار بد و ناجوانمردانه اوباما در 
برابر ملت ایــران را بزك کنند اما بــا تمدید تحریم ها 
دیدیم که دشــمنى و عداوت او با جمهورى اســالمى 

ایران ریشه اى عمیق دارد و بزك کردنى نیست.
وى با بیان اینکه اوباما بر خالف آنچه در ظاهر نشــان 
داد هیچگاه با مردم ایران دوســت نبــود عنوان کرد: 
رفتار و عملکرد اوباما در برابر ایــران همواره خصمانه 

بود.
امیر نامى در ادامــه گفت: یکى از ویژگــى هایى که 
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا مى تواند 
داشته باشد این است که از رفتار گذشته اوباما در برابر 
ملت ایران و در منطقه غرب آســیا درس عبرت بگیرد 
و بداند که با ملت بزرگ و شجاع ایران چگونه برخورد 

کند.

به گــزارش انتخاب، حجت االســالم و المســلمین 
محمدجعفر منتظرى دادســتان کل کشور که به همراه 
عباس جعفرى دولت آبادى دادســتان تهران از  محل 
حادثه پالســکو بازدید کرد، گفت: ایــن حادثه باعث 
شده که تعدادى از آتش نشانان به شهادت برسند. این 
عزیزان که اجســاد مطهر آنها پیدا نشده جانشان را فدا 

کردند.
وى تأکید کرد: دو نکته قابل توجه است و آن اینکه بعد 
از این حادثه از لحاظ آواربردارى، تمام مسائل حقوقى آن 
مطرح است؛ هم نسبت به اجساد و هم نسبت به اموال. 
قرار شد دادستان تهران شــعبه خاصى را مستقر کند و 

تمام مسائل حقوقى آن در همینجا پیگیرى شود.
حجت االسالم والمســلمین منتظرى افزود: طبق بند 
14 مــاده 55 قانون شــهردارى این وظیفــه بر عهده 
شهردارى هاست که حتماً باید به این ساختمان ها اخطار 
دهند و در صورت لزوم باید خود شهردارى ها ورود کنند، 

ما به شهردار هم این موضوع را گفتیم. 
وى درباره اینکه آیا تذکرات الزم براى ناایمن بودن این 
ساختمان داده شده بود یا خیر؟ گفت: قطعًا تذکرات الزم 
بابت ناایمن بودن این ساختمان داده شده است اما نباید 
به تذکر اکتفا مى کردند بلکه بایــد به صورت جدى تر 

اقدام مى کردند.

اوباما 
هیچگاه دوست ایران نبود

نباید به دادن تذکر به پالسکو 
اکتفا مى کردند 

ریزش پالسکو 
مشکوك نیست

  میزان| سید محمود علوى وزیر اطالعات در 
حاشیه بازدید از ساختمان پالسکو اظهار داشت: هیچ 
مورد مشکوکى در خصوص حادثه ریزش ساختمان 
پالسـکو وجود ندارد. وزیر اطالعات اظهار داشـت: 
این سـاختمان امکانات گاز شـهرى را ندارد و برخى 
واحدها براى گرمایش از سیلندر گاز استفاده مى کنند 
به همین خاطر ممکن است انفجار این ساختمان به 

علت انفجار گاز یا دیگر وسایل باشد.

تکذیب مخالفت طالقانى با 
ساخت پالسکو 

  ایسنا| خانـواده طالقانـى مخالفت آیـت ا.... 
طالقانى با ساخت ساختمان پالسکو را تکذیب کرد. 
اعظم طالقانى در این باره، اظهار داشـت: وقتى خبر 
مخالفت آیت ا... طالقانى باساخت ساختمان پالسکو 
منتشر شد از خانواده ام سئوال کردم که آیا از این امر 
مطلع هسـتید یا خیر، آنها هم مثل مـن این موضوع 
را تکذیب کردنـد. وى افزود: اگر کسـى براى اثبات 
ایـن موضـوع دلیـل و سـندى دارد بایـد آن را ارائه 
دهد. بر اساس شـایعات نمى شـود صدق موضوعى 

را دریافت کرد. 

احمدى نژاد 
رئیس مجمع نمى شود

  ایلنا| حجت االسـالم والمسلمین مصطفى 
درایتـى عضـو شـوراى مرکزى حـزب اتحـاد ملت 
ایران درباره مطرح شـدن نام محمود احمدى نژاد از 
سـوى جریان هاى حامى او هم براى ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هرکسى از منظر 
خود به این مسئله نگاه مى کند اما من فکر مى کنم که 
ایشـان نه اقبالى در جامعه دارند و نـه اقبالى در میان 
نخبـگان نظـام و همین موجب مى شـود تا ریاسـت 

مجمع براى او برازنده نباشد.

رئیس اتاق بازرگانى 
بیهوش شد

  مهر| رئیـس اتـاق بازرگانـى، صنایـع و 
معـادن تهـران حیـن سـخنرانى از هـوش رفـت. 
مسـعود خوانسارى دیروز حین سـخنرانى در مراسم 
اعطاى نشـان «امیـن الضرب» در پشـت تریبون از 
هوش رفت. وى کـه از لحظه قرار گرفتن در پشـت 
تریبون، تمرکز کافى نداشـت، دقایقى پس از شروع 
سـخنرانى اش، در پشـت تریبـون از حـال رفـت و 

بالفاصله به اتاق دیگرى منتقل شد.

بازداشت پلیس تقلبى در 
ویرانه هاى پالسکو!

  تسنیم| فـردى کـه بـا لبـاس مبـدل پلیس 
وارد محوطه امدادرسـانى و آواربردارى از ساختمان 
پالسکو واقع در خیابان جمهورى اسالمى شده بود، 
توسـط مأموران انتظامى شناسـایى و دسـتگیر شد. 
همچنین یکى از کامیون هاى حمـل ضایعات و آوار 
ساختمان پالسکو، روز جمعه از مسیر اصلى منحرف 
شده و به سمت کهریزك رفته بود که توسط مأموران 

انتظامى هدایت شد.

تنش در جلسه کسبه پالسکو 
  ایلنا| جلسـه مالکیـن و کسـبه سـاختمان 
پالسـکو که دیروز برگزار شـد، پس از چند دقیقه به 
دلیل فریادهاى پى در پى کسبه با اخالل مواجه شد. 
کسبه فریاد مى زدند زندگى ما رفته است و چرا بنیاد 
مستضعفان پاسخگوى ما نیست؟ آنها به این مسئله 
اعتراض دارنـد که چرا رئیـس بنیاد مسـتضعفان در 
جلسه حضور ندارد تا تمام مطالباتشان در این جلسه 

بیان شود.
گفتنى است سخنان على فاضلى رئیس اتاق اصناف، 
مبنى بر آرام شدن کسبه براى ادامه جلسه نیز تأثیرى 

در ایجاد آرامش نداشته است.

توئیتر

  خبر آنالین| او را مى توان در زمره آن دســته از شخصیت هاى 
سیاسى قرار داد که از درگذشــت آیت ا... هاشــمى رفسنجانى بسیار 
متأثر شده است. او ســال ها همســایه و باالتر از آن همنشین آیت ا... 
بود و با درگذشــتش اکنون یک حامى بزرگ را از دست داده است. سید 
حسن خمینى روزهاى سختى را آغاز کرده است، سخت تر از همه این 
سال هایى که منتقدانش بى رحمانه به او تاخته اند. اما همینجا باید این 
نکته مهم را ذکر کرد؛ «فاز تازه دوران سیاست ورزى سیدحسن خمینى 

شاید درهمین زمانه پس از آیت ا... آغاز شود.»

گام به گام به سیاست نزدیک شد
مرد آرام بیت امام(ره) بود، گرچه براى مــردم او بیش از دیگر نوادگان 
امام(ره) شناخته شده بود اما نامش بیش ازآنکه با سیاست پیوند خورده 
باشد با مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، حرم امام(ره) و در کل اداره بیت 
امام(ره) همراه بود. مسئولیتى که بنا بر وصیت پدر به سیدحسن رسیده 
بود و فرزند ارشد سیداحمد خمینى نیز در همه سال هاى بعد از پدر تالش 
داشت بنا بر وصیت پدربزرگ خود از ورود به فضاهاى سیاسى و انتخاباتى 
پرهیز کند. اما قرار سیاست ایران گویى چندسالى است بر مدارى نشسته 
است که سیدحســن خمینى دیگر از آن چهره صرف اداره کننده بیت 

امام(ره) فاصله گرفته و به متن سیاست پا گذاشته است. آنگونه که با هر 
انتخاباتى نامش بر سر زبان ها بیافتد، یا دعوت به کاندیداتورى شود یا از 

نقشش در پشت صحنه تصمیمات سیاسى روایت کنند.

داستان یک نامزدى 
سید حسن خمینى از نیمه دوم دهه 80 به دلیل برخى فعالیت هاى سیاسى 
و اجتماعى یک باره با نقدهاى تندى مواجه شد. از همینجا اهل سیاست و 
تحلیل بیشتر به او خیره شدند. حاال دیگر مى شد از نوع مواضع و تحرکات 

او نوع گرایشاتش را تعیین کرد.
سال هاى آخر دهه 80 براى او همانقدر سخت شده بود که براى برخى 
دیگر از سیاسیون انقالبى. تالش تندروها براى منزوى کردن او، برهم 
زدن ســخنرانى هایش یا نقدها و توهین هاى تند و تیز به او روز به روز 
بیشتر مى شد، سیدحسن اما در همه آن سال ها تالش کرد با سکوت و 
مدارا از کنار این کنش هاى تند و تیز بگذرد. اما یک تصمیم مهم به یک 
باره صورت تازه اى از او میان اهل سیاست پدید آورد. او خواست که براى 

اولین بار در یک انتخابات شرکت کند.
«امیدوارم سید حســن خمینى کاندیداى خبرگان شــود.» این را اکبر 
هاشمى رفسنجانى گفته بود، ماه ها قبل از اینکه بحث نامزدى خمینى 

جوان جدى شود. هاشمى رفسنجانى آنگونه که خودش روایت مى کرد از 
مشوقین حضور سید حسن خمینى در مجلس خبرگان بوده است. او البته 
پیش تر هم یک بار دیگر نام خود را به سید حسن خمینى گره زده بود؛ آنجا 
که لقب عالمه را به جهت مراتب علمى و فقهى الیق سید حسن خمینى 
دانسته بود. چند ماه بعد از آن مصاحبه که هاشمى از میل باطنى خود براى 
نامزدى سید حسن رونمایى کرد در یک دیدار سیاسى خبر نامزدى خمینى 
جوان اعالم شد. حاال دیگر شکى نبود که خمینى جوان تصمیمش را براى 

ورود به عرصه قدرت رسمى گرفته است. واکنش ها شروع شد.
همانگونه که انتظــار مى رفت برخى علما و فقهــا و طیف هاى متعدد 
سیاسى به استقبال این نامزدى رفتند اما در میان بخشى از اصولگرایان 
وضع دیگرى حاکم بود. طیفى که چند سال پیش در حرم امام(ره) شعار 
می دادند: «نواده روح ا...- سید حسن نصرا...» حاال بیش از همه معترض 
این حضور بودند. یک بخش دیگر از اصولگرایان هم البته ســید حسن 
خمینى را نصیحت کردند که در بازي اصالح طلبــان قرار نگیرد. اما در 
میان اصولگرایان واکنش ســوم هم وجود داشت. میانه روها یا سکوت 
کردند یا از این نامزدى حمایت کردند. آنها هرگز دوست نداشتند در افکار 
عمومی این انگاره شــکل بگیرند که یادگار امام(ره) تنها به یک جناح 

سیاسی تعلق دارد.

چالش آزمون
ناگهان اما یک اتفاق دیگر رخ داد. شوراى نگهبان در بیانیه اى اعالم کرد 
که برخى از نامزدهاى انتخابات باید در آزمون فقهى این شــورا شرکت 
کنند. در مواردى که شــوراى نگهبان ذیل نامه خود آورده بود مى شد 
استنباط کرد که سید حســن خمینى هم براى حضور در انتخابات باید 
آزمون دهد. هرچند که حامیان او معتقد بودند خمینى جوان یک مجتهد 
است و نیازى به آزمون نیست. شــاید همین عقیده بود که موجب شد 

خمینى جوان در روز امتحان خبرگان، کالس درسش را تعطیل نکند تا 
براى آزمون راهى تهران شــود.  هرچه بود آن انتخابات با همه اتفاقات 
پیرامونى اش بدون حضور سید حسن خمینى برگزار شد. او مجوز حضور 
در انتخابــات را دریافت نکرد تا اولین حضور رســمى اش در انتخابات 

اینگونه با در بسته مواجه شود.

سید حسن در دوران پساهاشمى 
سید حسن خمینى اما حاال که هاشمى رفســنجانى دیگر در قید حیات 
نیست با یک وضعیت متفاوت مواجه شده است. برخى او را حلقه وصل 
مناســبى مى دانند براى دورانى که فراق آیت ا... هاشمى ممکن است 
برخى هم چسبى هاى سابق را در وضعیت جدایى قرار دهد. او اکنون از 
نظر برخى تصمیم سازان و نظریه پردازان از جمله معدود افرادى است که 
مى تواند در کنار برخى دیگر از سیاسیون نزدیک به مشى آیت ا... هاشمى، 
براى پرشدن جاى آیت ا... در معادالت تعیین کننده سیاسى براى طیفى 
که از ســال 92 تا امروز در یک ائتالف به سر مى برند ایفاى نقش کند. 
این ایده در حالى بیان مى شود که ســید حسن خمینى در میان اصالح 
طلبان با وضعیت پذیرش تقریباً عمومى مواجه است و البته مورد حمایت 

بخش هاى مهمى از اعتدالگرایان نیز هست.
شــاید اگر او میل به فعالیت سیاسى در این سطح داشــته باشد و براى 
پذیرش او هم در آن بخش مورد اشاره سیاست سازى صورت گیرد آن 
وقت با حضور در چنین جایگاهى داراى وجهه کاریزماتیک نیز بشــود. 
برخى مى گویند سید حسن شاید در انتخابات میان دوره اى خبرگان نامزد 
شود اما به نظر او برنامه اى دیگر دارد. سید حسن دیگر بنا ندارد سیاست 
را از همانجاى قبلى کلید بزند. مى خواهد میان تصمیم سازان باشد. حاال 
سئوال مهم این است؛ آیا ممکن است سید حسن خمینى به یک باره به 

پدیده این روزهاى سیاست ما تبدیل شود؟

سیدحسن خمینى؛ پدیده سیاست ایران در دوران پساهاشمى؟

سیاست ورزى مرِد آرام
 بیت امام(ره)

پرویز کاظمى وزیر رفاه دولت نهم در گفتگو با روزنامه آرمان، به بیان برخى مطالب درباره رفتارهایى که 
با هاشمى شــد، پرداخت. به گزارش نامه نیوز ، دو خاطره  پرویز کاظمى از اختالف احمدى نژاد با هاشمى 

رفسنجانى را به نقل از این روزنامه مى خوانید: 
■   وقتى به عنوان وزیر رفاه در کابینه حضور داشتم، قرار شد اعضاى کابینه خدمت مقام   معظم رهبرى 
برسیم. به همین دلیل همه وزرا و مسئوالن در حیاط منتظر بودیم که آیت ا... هاشمى هم تشریف آوردند 
و رفتند روى یک نیمکت نشستند. پس از مدتى آقاى احمدى نژاد وارد حیاط شدند و به دلیل اینکه جاى 
دیگرى براى نشستن نبود، مجبور شــدند کنار آیت ا... هاشمى روى همان نیمکت بنشینند. با وجود این، 
هنگامى که ایشان خواستند بنشینند، پشت خود را به آیت ا... هاشمى کردند و نشستند. در این زمان بسیارى 

از مسئوالن دولت از این حرکت آقاى احمدى نژاد ناراحت شدند اما به روى خود نیاوردند.  
■  در جلسات دولت نام آیت ا... هاشمى را به زبان نمى آوردند و به جاى آن عنوان مى کردند: «این آقا». 
مشخص نبود احمدى نژاد چه کینه اى از آیت ا... هاشمى دارد و به چه دلیل این رفتارهاى نامناسب را انجام 
مى داد. مسئله دیگرى که تاکنون رسانه اى نشده اســت، این بود که آقاى احمدى نژاد به صورت رسمى 
همه وزرا را از ارائه گزارش به مجمع تشخیص مصلحت نظام منع کرده بود و اجازه نمى داد هیچکدام از 
وزرا به مجمع رفت و آمد کنند. وضعیت به شکلى شده بود که اگر مجمع تشخیص مصلحت نیز از وزرا براى 
ارائه گزارش دعوت مى کرد، رئیس جمهور مانع مى شــدند و اجازه چنین کارى را نمى دادند. احمدى نژاد 

مى خواست با «کل کل» کردن با آیت ا... هاشمى خود را بزرگ جلوه بدهد.

احمدى نژاد مى خواست با هاشمى کل کل کند!

رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشــندگان 
خودروى تهــران از برخى تخلفات شــرکت هاى بزرگ 

واردکننده خودرو از جمله دو شرکت خاص خبر داد.
سعید مؤتمنى در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: با تصمیمات 
اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو محدود 
و منحصر به شرکت هاى نمایندگى مستقیم خودروسازان 
خارجى شده است. وى با بیان اینکه این شرکت ها اگرچه 
از خودروسازان خارجى نمایندگى دارند اما تجربه سال هاى 
اخیر نشان داده که رفتار درستى با مصرف کنندگان ندارند، 
خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دو شرکت بزرگ واردکننده 
خودرو داراى پرونده هاى متعددى در سازمان تعزیرات به 

دلیل نقض حقوق مصرف کنندگان هستند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشــندگان 
خودروى تهران ادامــه داد: یکى از پرونده هــا مربوط به 
عملکرد یک شرکت بزرگ واردکننده خودرو در سال 1390 
یا 1391 و قبل از بحران ارزى بود. در آن زمان این شرکت 

یک خودروى وارداتى کره اى را به قیمت 117 میلیون تومان 
به مشتریان فروخت اما پس از آن به دنبال افزایش نرخ ارز از 
تحویل خودرو به خریداران خوددارى کرده و از آنها خواست 
70 میلیون تومان دیگر پرداخت کنند و در نهایت این خودرو 

را با قیمت حدود 187 میلیون تومان تحویل مشتریان داد.
وى افزود: ایــن اتفاق در حالى روى داد که بررســى هاى 
صورت گرفته نشان داد خودروهاى کره اى مربوطه تا تیر 
ماه آن سال وارد ایران شده بودند و طبیعتاً افزایش نرخ ارز 
تأثیرى روى قیمت این خودروها نداشت، زیرا قبل از رشد 

نرخ ارز وارد شده بودند.
مؤتمنى با بیان اینکه یک شــرکت بزرگ دیگر واردکننده 
خودرو نیز در دوره اى پول مشــتریان را دریافت کرده و به 
جاى واردات، با پول مشتریان این خودروها را از بازار داخلى 
تأمین مى کرد و تحویل مى داد، تصریح کرد:  این شرکت ها در 
تعزیرات پرونده هاى مختلفى به دلیل تخلفات صورت گرفته 

از جمله تأخیر در تحویل خودروهاى فروخته شده دارند.

کالهبردارى هاى واردکنندگان خودرو!

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق 
ذخیره فرهنگیان، با تشریح آخرین وضعیت تحقیق 
و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: عدد 
تخلف هشت هزار میلیارد تومانى اعالم شده، فقط 

مربوط به بانک سرمایه است.
جبار کوچکى نژاد در گفتگو بــا مهر افزود: عالوه 
بر آن، بیمه معلم، ماشین ســازى اراك و شرکت 
ساختمان ســازى معلم نیز باید تحت بررسى قرار 
بگیرنــد؛ چراکه حدود صد شــرکت و بنگاه تحت 

پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد.
وى خاطرنشــان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان 
بیش از شــش گروه صنعتى دارد که هر گروه نیز 
براى خودش هلدینگ هایى دارد؛ از جمله در حوزه 
بانک، بانک سرمایه، بیمه معلم و در بخش انرژى 
نیز بیش از ده پتروشیمى را داریم که همه اینها به 

صورت زنجیره اى به هم متصل هستند و بررسى 
این زنجیره تا آخر، حتمًا زمان زیادى مى گیرد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس همچنین با 
اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق صندوق ذخیره 
فرهنگیان در جریان تخلفــات این صندوق اظهار 
داشــت: عالوه بر آقاى غندالى، افراد دیگرى نیز 
از مدیران صندوق بازداشــت شده اند که جرم آنها 
آشکار اســت و ما در این رابطه با دستگاه قضائى 

ارتباط داریم.
کوچکى نژاد تأکید کرد: تالش مــى کنیم تا ابعاد 
دیگر پرونده را نیز بررســى و پیگیرى کنیم تا این 
ماجرا ریشــه کن شــود، چراکه ایــن ماجرا براى 
فرهنگیان نگران کننده اســت که صندوق ذخیره 
فرهنگیان به جــاى آنکه کمک کار آنها باشــد از 

پولشان سوءاستفاده کرده است.

وزیر ســپاه در دوران جنگ تحمیلى با بیان اینکه امروز 
گزینه نظامى یک حرف مفت و بى اســاس است، تأکید 
کرد: توان بســیج کردن پنج برابر نیروى زمینى آمریکا 

را داریم.
به گزارش تســنیم، محسن رفیق دوســت عضو سابق 
شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى در نشست ماهانه 
جامعه اسالمى مهندسى که در دفتر مرکزى این تشکل 
سیاسى اصولگرا برگزار شد جنگ 33روزه جنگى کامًال 

بین ایــران و آمریکا بود، یعنى به کمــک آمریکایى ها، 
اسرائیل تانکى به نام «مرکاوا» ساخته بود که هیچ چیزى 

مقابل آن کارا نبود.
رفیق دوست افزود: امروز گزینه نظامى، یک حرف مفت و 
حرفى بى اساس است و هیچ استراتژیست نظامى حمله به 
ایران را تأیید نمى کند و همچنین با هیچ کشورى از نظر 
ِعده و ُعده قابل قیاس نیستیم، از نظر امکانات نظامى هم 

امروز در پیچیده ترین سالح ها از آمریکا جلوتر هستیم.

,,

بیمه معلم، ماشین 
سازى اراك و شرکت 
ساختمان سازى معلم 
نیز باید تحت بررسى 
قرار بگیرند؛ چراکه 
حدود صد شرکت و 
بنگاه تحت پوشش 
صندوق ذخیره 
فرهنگیان وجود 
دارد

گزینه نظامى آمریکا حرف مفت است

تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان 
فقط مربوط به یک مورد است
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى دیروز اولین 
راهنماى استانداردسازى خدمات سالمت را ابالغ کرد و 
گفت: 200 راهنماى بالینى تدوین شده و روزهاى آینده 

اجراى آن به سراسر کشور ابالغ مى شود.
سید حسن قاضى زاده هاشمى روز یک شنبه در مراسم 
ابالغ 200راهنماى بالینى در وزارت بهداشــت گفت: 
مهمترین نفع راهنماهاى بالینى ارتقاى کیفیت خدمات 
ســالمت، کاهش خطاهاى پزشــکى و افزایش ایمنى 
بیماران اســت و البته حجم زیادى از هزینه هاى اضافه 

تشخیصى و درمانى نیز صرفه جویى مى شود.
وى گفــت: اجــراى راهنماهاى بالینــى باعث وحدت 

رویه در جامعه پزشــکى و در محاکم قضائى مى شود و 
خدمات ســالمت را عادالنه تر مى کند البته ابالغ این 
دســتورالعمل ها بخش کوچکى از کار اســت و بخش 
عمده کار اجراى آن اســت که نیازمند زیرساخت هاى 
آموزشى و تربیت نیروى انســانى است.هاشمى افزود: 
اجراى دســتورالعمل و راهنماهاى بالینى بــه زور و با 
بخشنامه امکانپذیر نیست ضمن اینکه نمى توانیم اجتهاد 
پزشــکان را نادیده بگیریم.وى ادامه داد: بیمه ها نباید 
دستورالعمل هاى بالینى را سلیقه اى اجرا کنند و به بهانه 
صرفه جویى مرتب به اسناد پزشکى کسورات بزنند در 

اینصورت جامعه پزشکى در مقابل آنها قرار مى گیرند.

رئیس ســازمان مدارس غیردولتى گفت: هر دستگاهى 
که مى خواهد پیش دبســتانى داشته باشد باید از وزارت 

آموزش و پرورش مجوز دریافت کند.
مرضیه گرد در گفتگو با مهر درباره تعیین تکلیف مدیریت 
پیش دبســتانى ها گفت: با دائمى شدن قانون مدارس 
غیردولتى تکلیف ســاماندهى پیش دبســتانى ها نیز 

روشن شد.
وى بیان کرد: متأســفانه هرکســى خــود را متولى و 
عالقه مند به آموزش پیش دبستانى مى داند در حالى که 
پیش دبســتانى یک دوره آموزشى غیراجبارى است که 

نیازمند این است که مدیریت آن ساماندهى شود.

گرد بیان کرد: اکنون براســاس قانون هر دستگاهى که 
مى خواهد پیش دبســتانى داشته باشــد باید از وزارت 

آموزش و پرورش مجوز دریافت کند.
وى افزود: این قانون به مراکز آموزشى توجه کرده است. 
مراکز آموزشــى که از وزارت آموزش و پرورش مجوز 

مى گیرند خاص دوره آموزشى است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در عین حال 
برخى ها نیز این ایراد را وارد مى دانند که آموزش هاى 
پیش دبستانى در دیگر مراکز به آموزش دانش آموزان ما 
آسیب مى زند که این موضوع نیز با دائمى شدن قانون 

مدارس غیردولتى ساماندهى مى شود.

تکلیف متولى 
پیش دبستانى ها مشخص شد

200 استاندارد خدمات پزشکى 
در راه است

آتش نشانى، شهید ندارد
معاون تعاون و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با بیان اینکه بنیادشهید براى ارائه خدمت و 
شهید نامیدن آتش نشان ها هیچ تعهدى ندارد بلکه 
خود شهردارى موظف به ارائه خدمات به خانواده هاى 
این افراد است، اظهار داشت: شــوراى شهر تهران 
مصوبه اى دارد که آتش نشــانان را به عنوان شهید 
خدمت مى دانند و براســاس آن به خانواده هایشان 

خدمات ارائه مى دهند. 
مهدى ایزدى با بیان اینکه بنیاد شهید فقط افرادى 
را کــه در مواجهه با دشــمن جان خود را از دســت 
مى دهند شهید مى داند، اظهار داشت: شوراى شهر 
تهران همچنین قطعه خاص از بهشت زهرا(س) را 

براى آتش نشانى دارد. 
ایزدى تأکید کرد: بنیاد شــهید هیچ خدمتى به این 
جانباختگان ارائه نمى دهد،چون این افراد فوت حین 

خدمت دارند.

حاشیه نشینى دختران 
معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت: 
میزان اعتیاد دختران از سال 85 تا 91 رو به کاهش بود 
اما از این سال روند افزایشى به خود گرفته و در حال 

حاضر 9 درصد معتادان زن هستند.
شهیندخت موالوردى با بیان اینکه آمار آسیب هاى 
اجتماعى در کشــور رو به افزایش اســت، ادامه داد: 
از ســال 65 تا 90 نســبت زنان داراى همســر در 

کشور10/5درصد کاهش یافته است.
وى در پایان از افزایش نرخ رشــد بیکارى در میان 
دختران جوان انتقاد کرد و گفت: باید شــرایط براى 

اشتغال دختران تحصیلکرده فراهم شود.

دسته تى چینى هم رسید...!
شرایط واردات «لوبیاى چشــم بلبلى» میانمارى و 
«دانه چاودار» از کشور روسیه براى مصارف خوراکى 
و «دسته تى چینى» براى مصارف صنعتى در سالگرد 

اجراى برجام به گمرکات کشور اعالم شد.
سید جمال مدرســى مدیر کل حوزه قائم مقام وزیر 
جهاد کشاورزى در امور بازرگانى نیز با ارسال نامه اى 
به على آبادى فراهانى مدیر کل دفتر مقررات صادرات 
و واردات سازمان تجارت شرایط واردات دانه لوبیاى 
چشــم بلبلى از میانمار، دانه چاودار از کشور روسیه، 
دسته تى چوبى با روکش از کشور چین را اعالم کرد.

غصه دارى مردم با تلویزیون 
مسعود آب پرور درباره فاجعه «پالسکو» و عملکرد 
صداوســیما در پخش برخى برنامه هــا در چند روز 
گذشته که با حال و هواى غم انگیز جامعه به خصوص 
در روز اول چندان همخوانى نداشــته است، اظهار 
داشــت: هرچند وقت یک بار ممکن اســت رویداد 
پیش بینى شــده یا نشده اى در گوشــه اى از کشور 
رخ دهد و با توجه به اینکه ما جامعه  شــادى نداریم 
و صدمه و هزینه زیادى از ایــن یأس و پژمردگى در 
جامعه دیده ایم، باید بتوانیم روحیه ملت را حفظ کنیم. 
ما باید رشــادت هاى این آتش نشان ها را قدر بدانیم، 
ولى غصه دار کردن مردم از طریق تلویزیون نیز کار 

درستى نیست.

کودکان فقر درخیابان 
بر اساس گفته مســئوالن بهزیستى استان خراسان 

رضوى روزانه دو سه نوزاد در مشهد رها مى شوند.
همچنین معاون بهزیستى استان اصفهان خبر داده 
که ماهیانه 16 کودك ســر راهــى در اصفهان پیدا 
مى شود. معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان 
گفته است که در اصفهان در سال 90 به تعداد 150 و 
در سال 1391 تعداد 145 و در سال 1392 تعداد 139 
و در سال 1393 تعداد 126 کودك سر راهى پیداشده 
است.دکتر سیدحسن موسوى چلک رئیس انجمن 
مددکاران اجتماعى افزود: ایــن کودکان یا فرزندان 
نامشروع یا ناخواسته اى هستند که ممکن است سر 
راه گذاشته شوند یا فرزندان خانواده هایى هستند که 
نیاز مالى دارند. یعنى فقر باعث مى شــود خانواده ها 
بچه هاى خودشــان را رها کنند و نتوانند سرپرستى 

آنان را به عهده بگیرند.

چرك نویس

مدیر کل دفتر بازرســى، پاسخگویى به شکایات و امور 
حقوقى سازمان غذا و دارو گفت: رسانه هاى غیررسمى 
مانند ماهواره و شــبکه هاى اجتماعى مجــازى، ابزار 
تبلیغاتى قدرتمند براى قاچاقچیان دارو به شمار مى رود.

به گزارش فارس، شهریار اسالمى تبار گفت: داروهاى 
قاچاق به صورت غیرقانونى و بدون داشتن مجوز رسمى 
از سازمان غذا و دارو وارد کشور شده و عرضه مى شوند؛ 
فروش این داروها در داروخانه هاى کشور ممنوع بوده و 

با متخلفین برخورد قانونى خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: قاچاق دارو پس از مواد مخدر و 
اسلحه وحشــتناك ترین نوع قاچاق است، چرا که زیان 
آن تنها شامل زیان اقتصادى نیست بلکه سالمت و جان 

انسان ها را به مخاطره مى اندازد.
مدیر کل دفتر بازرســى، پاسخگویى به شکایات و امور 
حقوقى ســازمان غذا و دارو اظهار داشت: ساالنه مبالغ 
زیادى صرف خرید داروهاى چاقــى، الغرى، جوانى، 
جنسى و ترك اعتیاد مى شود که اغلب آنها تقلبى بوده و 

از طریق ماهواره تبلیغ مى شوند.
اسالمى تبار گفت: بســیارى از داروهاى قاچاق، تقلبى 
بوده و داخل کشور یا کشورهاى همسایه با کپى کردن 
جلد و بروشــور داروى اصلى تهیه مى شــوند. معموًال 
ترکیبات درج شــده روى ظروف محتــوى داروهاى 

غیرمجاز و تقلبى با ترکیبات داخلى آن تطابق نداشته و 
حاوى موادى هستند که عوارض خطرناکى را براى فرد 

مصرف کننده در پى دارند.
وى افزود: در برخى مواقع تاریــخ مصرف واقعى کاال 
منقضى شده اما در پوششى با تاریخ معتبر قرار داده شده 
و بنابراین ممکن است داروى فاسد به دست بیمار برسد 

که عوارض بسیار خطرناکى را به دنبال دارد.
اسالمى تبار گفت: در خوشبینانه ترین حالت یعنى حتى 
اگر داروهاى قاچاق از منابع معتبر تهیه شــده باشند به 
دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهدارى، اثربخشى خود 

را از دست داده اند و فاسد شده اند.
وى افزود: متأســفانه قاچاقچیان دارو بــا بهره گیرى 
از رسانه هاى غیررســمى قدرتمندى مانند ماهواره و 
شــبکه هاى اجتماعى مجازى اقدام به تبلیغ و فروش 

اجناس غیرمجاز و قاچاق مى کنند.
وى، بیشترین میزان قاچاق دارو را مربوط به داروهاى 
بدنسازى، مکمل هاى غذایى، اکســتازى و ترامادول 
دانســت و گفت: مصرف اینگونه اقــالم موجب بروز 
آســیب هاى جبران ناپذیرى همچون عوارض کبدى، 
کلیوى، قلبــى- عروقى، پوســت، هورمونى، اعصاب 
و روان، واکنــش هــاى حساســیتى یا حتــى مرگ

 مى شود.

 تارنماى روزنامه پرشــمارگان فیگارو با تشــریح مزیت هاى گردشگرى 
کشورمان، ایران را مقصدى جذاب براى گردشگران خارجى در سال 2017 

معرفى کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، در تارنماى این روزنامه فرانسوى آمده است: ایران 
یکسال پس از لغو تحریم ها بیش از پیش میزبان گردشگران فرانسوى بوده 
است؛ گردشگرانى کنجکاو و روشنفکر که قدم بر کشور تضادها مى گذارند و 

آژانس هاى گردشگرى بر غناى فرهنگى این کشور تأکید دارند.
دراین گزارش با اشاره به آمار اتحادیه شرکت هاى گردشگرى فرانسه آمده 
است: در یکسال گذشــته و پس از لغو تحریم ها علیه ایران، شاهد افزایش 
144 درصدى ســفرها یعنى افزایش چهار هزار نفرى مشتریان سفر به این 

کشور بودیم.
این گزارش آمار یاد شده را هرچند کم اما در حال تبدیل شدن به یک گرایش 
ارزیابى کرده و ایران را مقصد گردشگرى براى کسانى معرفى مى کند که 
دوستدار فرهنگ، هنر و ادب هستند و قصد اسکى کردن و آفتاب گرفتن در 

سواحل خلیج فارس و دریاى خزر دارند.

بازگشایى خط هوایى پاریس-تهران در ماه آوریل سال گذشته میالدى(بهار 
1395)از دیگر مزیت هایى است که در این گزارش به آن اشاره شده و آن را 
عاملى براى اضافه شدن نام ایران به فهرست مقاصد گردشگرى آژانس هاى 

مسافرتى، ارزیابى کرده است.
درهمین ارتباط «پاتریشــیا دوریا» مدیر بازاریابى یک آژانس گردشگرى 
مى گوید: ایران مقصدى جدید براى مسافران به شمار مى رود و پروازهاى 

خروجى به مقصد ایران براى بهار سال آتى تقریباً تکمیل شده است.
ازمنظر بازدیدکنندگان ازایران، جاده ابریشــم، هزار و یکشب و سه منطقه 
شیراز شهر شاعران و باغ ها، خرابه هاى باســتانى منحصر به فرد و به یاد 
ماندنى تخت جمشید و جاذبه هاى زیباى اصفهان، اسطوره هاى ابدى ایران 

هستند و در این بین نباید شهر مدرن تهران را فراموش کرد.
در بخشى از این گزارش به رعایت قوانین حاکم در ایران تأکید شده و آمده 

است: باید فراتر از حس کنجکاوى، با یک ذهن باز از ایران دیدن کرد.
«پاتریشیا دوریا»همچنین در بخش دیگر صحبت هاى خود با بیان اینکه 
مسافران ما اغلب از میراث غنى، زیبایى ها و مردم خونگرم و تحصیل کرده 

ایران متحیر مى شوند، اظهار مى کند: همگى اینها برخالف تصور ما از ایران 
به عنوان کشورى بسته است و مســافرانمان با تصویرى متفاوت از ایران 

بازمى گردند.

روزنامه پرتیراژ فیگارو مطرح کرد

 ایران، مقصد جذاب 
گردشگرى 2017

حقوق معلمان بازنشسته 
افزایش یافت

رسانه هاى غیررسمى، ابزار قدرتمند تبلیغات قاچاقچیان دارو 

فروش مرگ روى شبکه هاى اجتماعى و
 کانال هاى ماهواره اى

  فارس| ساعت 8 صبح پنج شنبه گذشته بود که 
خبر آتش سوزى ساختمان پالســکو در تمامى رسانه ها 

منتشر شد.
حادثه از این قرار بود که ساختمان پالسکو از طبقه هشتم 
دچار آتش سوزى شــده که همزمان با وقوع این حادثه 
عملیات امداد نیز آغاز شد.  طبق گفته سخنگوى آتش 
نشانى همزمان با اعالم این حادثه مأموران 10 ایستگاه 
آتش نشانى به همراه وسایل و تجهیزات به محل حادثه 
اعزام شدند که با 15 تانکر آب به همراه 200 آتش نشان 
عملیات اطفاى حریق را شروع کردند اما پس از گذشت 
چند ساعت از وقوع حادثه، حدود ساعت 11 پیش از ظهر 
بود که این ســاختمان قدیمى به یک باره فرو ریخت و 
حدود 20 نفر از آتش نشانان که براى عملیات وارد طبقات 

زیرین ساختمان شده بودند، محبوس شدند.
در این میان پنج نفر از آتش نشانان حین انجام عملیات 
اطفــاى حریق مصدوم شــدند کــه فورى بــه مراکز 
درمانى اعزام شــدند. یکى از آتش نشانان به نام «بهنام 
میرزاخانى» با 60 درصد سوختگى به درجه رفیع شهادت 
نائل شد اما باقى مصدومان در بیمارستان ها بسترى شده 
و تحت مداوا قرار گرفتند. در میــان مصدومان، «امیر 
مهدیانى» یکى از آتش نشانانى است که در حال حاضر در 

بیمارستان کسرى در تهران بسترى است.
«امیر مهدیانى» که به نظر مى  آمد خســتگى روحش، 
کوفتگى بدنش را به فراموشى سپرده است، با چشمانى 
خســته و صدایى که از شــدت غم، چنــدان به گوش 

نمى رسید این حادثه را اینگونه تشریح کرد: 
«روز پنج شنبه بود که وقوع یک آتش سوزى در ساختمان 
پالسکو به ما گزارش شد. من و همکارانم حدوداً ساعت 
8 صبح بود کــه با پوشــیدن لباس آتش نشــانى وارد 

حریق شدیم. از طبقه هفت هشت شــروع به عملیات 
خاموش ســازى آتش کردیم و به منظور بازگشایى راه 
براى رفتن بــه طبقه 11 تالش مى کردیــم. در همان 
راهروهاى طبقه یازدهم بودیم که صداى شکســتگى 
مهیبى را شنیدیم. ناگهان دیدیم دو طبقه از ساختمان فرو 
ریخت و تعدادى از همکارانمان که در آن طبقات مشغول 
انجام عملیــات بودند، زیر آوارگیــر کردند که در همان 

لحظه بعضى از آنها شهید شدند و برخى نیز زنده ماندند.
در همان لحظه نیروهاى آتش نشانى شروع به کنار زدن 

آوار کردند و توانستند دو نفر از آتش نشانان محبوس در 
زیرآوار را بیرون بکشند.

همزمان با بیرون آوردن آن دو آتش نشان بود که ناگهان 
صداى فرو رفتگى ســاختمان به گوشمان رسید که در 
همین حین بخش دیگرى از ســاختمان فرو ریخت و 
کسانى که زیر آوار بودند در اثر این فروریختگى به پایین 
ســقوط کردند. در همان لحظه من و دیگر همکارانم تا 
جایى که توانستیم تالش کردیم بقیه نیروها را که زیر آوار 

مانده بودند نجات دهیم.

سعى کردیم تا از راهروهاى طبقه نهم راهى را به سمت 
بیرون پیدا کنیم اما راهروهاى طبقه نهم پر بود از وسایلى 
نظیر کارتن که اجازه عبور از راهروها را نمى داد. در همین 
لحظه من و آقاى امینى(یکى از آتش نشانان) سعى کردیم 
بچه ها را با باالبر و نردبان از صحنه خارج کنیم و به پایین 
بفرستیم. نیروها را به پایین فرستادیم، تنها چهار نفر مانده 
بودیم، جهت مطمئن شدن از اینکه آتش نشان دیگرى 
باقى نمانده باشد، یکى از همکارانم از راهروهاى طبقه 
دهم شروع به جستجو کرد و مطمئن شد که دیگر کسى 

باقى نمانده است. در آنجا دو باالبر بود، یکى سمت غربى 
ساختمان و دیگرى در قسمت جنوبى آن. على(یکى از 
آتش نشانان) به ســمت باالبر جنوبى رفت و من نیز به 
سمت باالبر غربى رفتم تا از این طریق از ساختمان خارج
 شــویم. امــا وقتــى بــه باالبــر غربــى رســیدم 
متوجــه شــدم کــه ســاختمان در حــال حرکــت 
اســت به طــورى که هــر لحظــه از باالبــر فاصله 

مى گیرد.
در همین حین بــه یکى از همکارانم کــه همراهم بود 
گفتم به داخل باالبــر برو. وقتى او داخــل باالبر رفت 
دیدم فاصله ساختمان از باالبر هر لحظه بیشتر و بیشتر 
مى شود، تنها کارى که آن لحظه انجام دادم این بود که 
پایم را لبه پنجره گذاشتم و خودم را پرت کردم تا سبد و 

مانیتور را بگیرم.
از پنجره آویزان بودم که دیدم ســاختمان فروریخت، 
موجى از گرد و خاك به پا شد،سنگ و بتن ساختمان بود 
که بر سر و صورتم مى خورد. آوار که تمام شد نیروهاى 
آتش نشــانى جهت نجات ما باالبر را به سمت دیگرى 

چرخاندند و هرطورى بود توانستند ما را بیرون بیاورند.
این آتش نشــان نفس عمیقى مى کشــد و با چشمانى 
پر از اشــک ادامه مى دهد: من نجات پیــدا کردم ولى 
تمام عزیزانم رفتند و پر کشــیدند. با چشمانم نظاره گر 
زیر آوار رفتن حداقل ده نفرشــان به هنگام فروریختن 

ساختمان بودم.
وى مطــرح کــرد: انفجــار اول را در طبقــه 
نهــم بودیــم و هنگامــى کــه بــه طبقــه یازدهم 
رســیدیم ســاختمان بــه طــور کامــل فروریخت 
و در همــان زمان بود کــه دیگر خبــرى از همراهانم

 نبود...»

رئیس هیئــت  مدیره کانــون سراســرى انجمن هاى 
راهنمایان گردشگرى گفت: ششم بهمن ماه کنوانسیون 
2017 ایران آغاز مى شود و در این هفته قائم مقام و رئیس 

فدراسیون راهنمایان نیز به ایران مى آیند.
آرش نورآقایــى رئیس هیئت  مدیره کانون سراســرى 
انجمن هاى صنفى راهنمایان گردشگرى کشور درباره 
آخرین اقدامات براى برگزارى کنوانســیون راهنمایان 
گردشگرى کشور که قرار اســت از 6 تا 13 بهمن ماه و 
با حضور راهنمایان گردشــگرى جهان در ایران برگزار 
شود، به مهر گفت: تاکنون بیش از 300 نفر از راهنمایان 
گردشگرى از 45 ملیت براى حضور در کنوانسیون 2017 
ایران ثبت نام کرده اند و در روزهــاى آخر این هفته به 
ایران مى آیند تا در برنامه هاى پیــش تور، برنامه اصلى 
کنوانسیون و برنامه پس تور شــرکت کنند. حدود 140 
نفر از راهنمایان گردشگرى خارجى در برنامه هاى پیش 
گشت و 240 نفر نیز در برنامه تورهاى پس گشت ثبت 

نام کرده اند.
وى در توضیح این مطلب گفت: راهنمایان گردشگرى 
خارجى شرکت کننده در کنوانســیون 2017 خودشان 
براى شرکت در تورهاى گردشــگرى هزینه کرده و ارز 
وارد کشور مى کنند.وى ادامه داد: براى انجام سفرهاى 
قبل و بعد از کنوانسیون دو هتل براى اقامت در تهران و 
یک هتل دیگر براى پذیرایى، چهار هتل در زنجان، یک 
هتل در همدان، یک هتل در اصفهان، یک هتل در شیراز، 

چهار هتل در یزد از مهمانان میزبانى مى کنند.

این کارشناس گردشگرى بیان کرد: برخى از ویزاهاى 
راهنمایان گردشگرى توسط وزارت خارجه ایران رایگان 
شــده و تاکنون از روند برنامه ریزى براى این برنامه 70 
درصد رضایت حاصل شده است و شاهد یک همکارى 
تیمى بین افراد مختلف بوده ایم. در این راه مشکالتى هم 
وجود داشت یکى از این مشکالت این بوده که در بیشتر 
لحظات بودجه کافى نداشتیم و هنوز هم این مشکل ادامه 

دارد. این برنامه اولین کار بین المللى ما بود.
نورآقایى ادامه داد: زمان برگزارى این کنوانسیون نسبت 
به کنوانسیون هاى دیگرى که در سال هاى قبل برگزار 
شده، طوالنى تر اســت آن هم به دلیل سفر به کاشان و 
اقامت یک شــبه حدود 60 نفر از راهنمایان گردشگرى 
است. به همین دلیل در کاشــان نیز سه هتل میزبانى از 

راهنمایان را بر عهده گرفته اند.

روایتى جدید از حادثه پالسکو از زبان یکى از آتش نشانان مصدوم

از پنجره آویزان بودم که ساختمان فروریخت

جزئیات برگزارى بزرگ ترین رویداد گردشگرى جهان در ایران

اصفهان و کاشان میزبان راهنمایان گردشگرى دنیا
رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش از افزایش 
10 درصدى حقوق بازنشستگان در سال 96 و به صورت 
پلکانى خبرداد و گفت: پیشنهاد به حداقل رساندن اختالف 
حقوقى شاغالن و بازنشســتگان آموزش و پرورش در 

برنامه ششم به دولت داده شده است.
به گزارش فارس، احمد صافى ادامه داد: افزایش حقوق 
بازنشســتگان نیز معموًال در آستانه ســال نو براى کل 
بازنشســتگان توســط دولت تعیین و اعالم مى شود و 

مشمول این افراد نیز خواهد شد.
رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش اضافه کرد: 
صندوق بازنشستگى، جدولى را پیش بینى کرده و اعالم 
کرده اند، بازنشستگان 10 درصد افزایش حقوق در سال 

96 داشته باشند اما این به صورت پلکانى است.
وى تصریح کرد: سال گذشــته 750 هزار تومان براى 
حقوق حداقل تعیین شــده بود و امسال حداقل آن، یک 
میلیون و 50 هزار تومان پیشــنهاد شــده اما هنوز این 

مصوب نشده و یک پیشنهاد است.
صافــى عنوان کــرد: ایــن، در بودجه ســال 96 آمده 
اســت و به محــض اینکه ســخنگوى دولت رســمًا 
آن را اعــالم کند، ایــن معیار مى شــود اما تــا جایى 
که از کلیات آن مطلع هســتیم این اســت که به همه 
بازنشســتگان 10 درصد افزایش حقوق تعلق مى گیرد 
و به کســانى که حقوق پایین ترى دارنــد، این افزایش 
به صــورت پلکانى صورت گرفته و حقــوق آنان باالتر

 مى رود.
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از  طرح معاوضه کتاب در 
دهاقان استقبال نشد

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمى شهرستان دهاقان 
گفت:طـرح معاوضـه کتـاب در مرحله نخسـت مورد 

استقبال واقع نشد.
ولى ا... توکلى اظهار داشت: طرح معاوضه کتاب ویژه 
نمازگزاران جمعه، یک ماهى است که با همکارى این 
اداره راه اندازى شده اما مورد استقبال قرار نگرفته است.
وى با اشـاره بـه اینکه این طـرح از مصوبات شـوراى 
فرهنـگ عمومى بوده، اذعان داشـت: تاکنـون از صد 
کتاب قرار گرفتـه در این طرح، نزدیک بـه ده مورد به 
صورت امانت به نمازگزاران داده شده و هیچ توجهى به 

این کار نشده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان دهاقان 
خاطر نشان کرد: طرح معاوضه کتاب به این گونه است 
که نمازگزاران براى امانت و تشـویق بـه کتابخوانى، 
کتاب هاى منازل خود را براى استفاده، در اختیار دیگران 

قرار مى دهند.

رفع خطر از خانه هاى 
مخروبه محله بابوکان

مدیرمنطقه 2 شـهردارى اصفهـان گفت: بـه منظور 
ایمنى شهروندان، از خانه هاى مخروبه محله بابوکان 

رفع خطر شد.
حسین جعفرى فشـارکى اظهار داشت: برخى بناهاى 
قدیمـى و فرسـوده، خالى از سـکنه بـوده و عـالوه بر 
خطر آفرین بودن به مکانى براى تخلیه زباله و ضایعات 

و تجمع حشرات موذى تبدیل شده است.
وى افزود: در این راستا رفع خطر از خانه هاى فرسوده 
کـه امـکان ریـزش داشـتند و محـل ناامنـى را براى 
شهروندان به وجود آورده بود، در دستور کار قرار گرفت. 

راه اندازى 38 کارگاه 
صنایع تبدیلى در  اردستان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان گفت: در راستاى 
طرح اقتصاد مقاومتى تعـداد 38 کارگاه صنایع تبدیلى 
به ویژه در زمینه فرآورى انار در شهرسـتان اردسـتان 

راه اندازى شده است.
سرهنگ حسـن فخرل افزود: کارگاه هاى ایجاد شده 
شامل 12 مورد فرآورى محصوالت انار و بقیه در زمینه 

زعفران، پسته، قارچ و گیاهان دارویى هستند.

باغ پرندگان 
تا 8 بهمن  تعطیل است

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

8 بهمن ماه تعطیل است.
اجـراى  بـراى  اظهارداشـت:  شـفیعى  حسـن 
فعالیت هاى عمرانى و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان 
و گردشگران نوروزى، مجموعه تفریحى و گردشگرى 

باغ پرندگان به مدت یک هفته تعطیل است.
وى افزود: شهروندان پس از تکمیل عملیات عمرانى 

مى توانند از باغ پرندگان بازدید کنند.

کاخ جهان نما 
بازسازى مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: طـرح بازسـازى کاخ جهان نما 
در ابتـداى ورودى تفرجـگاه چهاربـاغ اصفهـان در 
شورایعالى(س) سازمان میراث فرهنگى کشور تصویب 

شده است.
فریـدون اللهیـارى اظهـار داشـت: کار کاوش جهت 
یافتن پایه هاى این کاخ با همکارى پژوهشگاه میراث 
فرهنگى کشور، اداره کل میراث فرهنگى و شهردارى 
اصفهان از بیش از دو سـال قبل آغاز شد که توانستیم 
پایه هاى آن را که در زیر خاك مدفون شده بود، کشف 

کنیم.
وى تصریـح کـرد: با توجـه بـه مسـتندات تاریخى و 
همچنین یافته هاى باستان شناسى طرح بازسازى این 
کاخ توسط مشـاور تهیه و پس از بررسى هاى به عمل 
آمده در شـوراى فنى اداره کل میراث فرهنگى استان 

طرح بازسازى به تصویب رسید. 

معاون طراحى و هنرى شــهرى ســازمان زیباســازى 
شــهردارى اصفهان از نقاشى هشــت هزار مترمربع از 

دیوار هاى کوتاه خیابان هاى اصفهان خبر داد.
محمدعلى کاروان گفت: پیش از این شهردارى اصفهان 
براى زیباسازى منظر شهرى دیوارهاى کوتاه را با انتخاب 
رنگ شهر، رنگ آمیزى مى کرد اما امسال سیاست هاى 
زیباسازى دیواره هاى کوتاه تغییر کرده و با زیرسازى این 
دیواره ها، نقاشى هاى دیوارى بر روى آنها نقش مى بندد. 

وى افزود: این نقاشى هاى دیوارى با موضوعات مطالعه، 
قصص قرآنى و قصه هاى اساطیرى و کهن ایرانى براى 

نوروز 96 نقاشى مى شود. 

وى با اشاره به برگزارى فراخوان میان هنرمندان کشورى 
درزمینه دیوارنگاره بیان کرد: اثرات برگزیده در موضوعات 
مختلف شامل مطالعه و قصص قرآنى در سطح شهر کار 

مى شود. 
معاون طراحى و هنرى شــهرى ســازمان زیباســازى 
شهردارى اصفهان افزود: داســتان هاى اصحاب کهف، 
حضرت مریم (س)، حضرت نوح (ع) از جمله قصص قرآنى 

هستند که دیواره هاى کوتاه شهر را مزین مى کنند. 
وى اظهار داشــت: در بخش قصه هاى اساطیرى و کهن 
نیز 80 داستان از کتاب هاى کهن روى دیواره ها نقاشى 

مى شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 
گفت: سامانه اطالعات زنان شــاخص استان اصفهان 
پاتوقى براى زنان موفق استان خواهد بود که دهه فجر با 

حضور معاون رئیس جمهور رونمایى خواهد شد.
ســهیال اثنى عشــران با بیان اینکه بررسى مشکالت 
بانوان در استان اصفهان و توانمندافزایى بانوان در این 
استان از وظایف این دفتر است،افزود: در راستاى رصد 
وضعیت موجود بانوان استان اصفهان، سامانه اطالعات 
زنان شاخص استان اصفهان با حضور معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهور و استاندار اصفهان در دهه فجر 

رونمایى خواهد شد.

وى بیان کرد: ســامانه اطالعات زنان شــاخص استان 
اصفهان پاتوقى براى زنان موفق استان اصفهان است که 
با استفاده از بانک اطالعاتى مى توانیم از الگوسازى آنها 
در جامعه و استفاده پتانسیل و ظرفیت هاى آنها در امور 

مختلف استفاده کنیم.
اثنى عشــران با بیان اینکه در بین زنانى که غیر شاغل 
هســتند، زنان بســیار شــاخصى را در اســتان داریم، 
خاطرنشان کرد: زنان شاخص در قسمت هاى دولتى از 
طریق ارتباطات آســان اعالم مى شوند و در این سامانه 
ثبت مى شوند اما مشکل ما زنان شاخصى هستند که در 

قسمت هاى دولتى حضور ندارند.

دیوارهاى کوتاه شهر 
نقاشى مى شود

رونمایى از سامانه زنان 
شاخص استان در دهه فجر

  معاون منابع انسانى و بهبود مدیریت آبفا استان اصفهان گفت:شرکت 
آب وفاضالب اســتان اصفهان در ششمین جشــنواره ملى تجلیل 

ازتالشگران کیفیت کشور درسال95 لوح تقدیر دریافت کرد.
 مجتبى قبادیــان افزود: این دســتاورد بــه جهت ارتقــا وبهبود 
فعالیت هاى آبفا در زمینه هاى مختلف در بخش آب و فاضالب حاصل 
شد  این در حالى است  که هیئت داوري از طریق نظرسنجی از اعضاي 
جامعه کیفیت در محورهاي هفت گانه، ارزیابی تالشگران کیفیت 
کشور  را در دستور کارقرارداد و از طریق تعیین میزان اثرگذاري آنان 
در هفت محور مرتبط با امر کیفیــت و ده گروه مختلف این ارزیابى 
صورت گرفت . به طورى که در این مدل، میزان اثرگذاري تالشگران 
از طریق جمع آوري اطالعات و بررســی کارشناســی انجام شد .

وى معیارهاى ارزیابى را برشــمرد و اعالم کــرد: تالش در ارتقاى 
آگاهی عمومی، تخصصی و فرهنگســازي کیفیت، مشــارکت در 
برنامه هاي رسانه اي، پنل ها، نشست ها، برگزاري مسابقات و فعالیت 
هاي حرفه اي در راســتاي ارتقاى ســطح دانش عمومی، طراحی 
دوره ها و کارگاه ها و توســعه و پیشــبرد اینگونه فعالیت ها، آماده 
سازي ســمینارها و کنفرانس ها، نقش دراستانداردسازي کیفیت و 

مشارکت هاي ملی،

همچنین خالقیت و نــوآوري و عرضه شــیوه هــا و روش هاي 
جدید و توســعه دانــش کیفیت، ارائه دیــدگاه هــا و نظریه هاي 
جدیــد راهکارهاي علمی اثــر بخش، طراحی و توســعه روش ها 
و سیســتم هاي موفــق در زمینــه هــاي گوناگــون مدیریتی، 
طراحــی و برقــراري سیســتم هــاي ارزیابــی، روان ســازي 
فنون کیفیت و ایجاد تغییر و تحول ســازمانی در راســتاي تعالی 
ســازمان هااز جمله محورهاى ارزیابى محســوب شــده اســت.  
وى  همــکاري در آموزش و ارتقاى ســطح مهــارت هاي جامعه 
حرفــه اي کیفیــت، مشــارکت در ارائــه دوره هــاي کاربردي 
کیفیــت، نقــش در دوره هــاي دانشــگاهی مرتبــط، همکاري 
در پژوهشــکده هاي توســعه و اســتانداردها و تحقیقات کیفیت، 
همیاري در تأســیس مراکــز آموزش علــوم کیفیــت، فعالیت و 
همکاري با تشــکل هاي تخصصی و مشــارکت در فعالیت هاي 
حرفــه اي را ازدیگر محورهــاى ارزیابى دانســت و تصریح کرد:

مشــارکت ســازمانی در زمینــه هایــی از صنایــع و خدمات در 
راســتاي کاربــرد کیفیــت، نقــش در هدایــت ســازمان هاي 
تولیــدي و خدماتی بــه پیشــبرد کیفیــت، ارائــه راهکارهاي 
ارزنده و ایجــاد ارزش افزایی براي ســازمان هــا، هدایت اجرایی 

فکرهاي توســعه و پیشــرفت کیفیت، تالش در جهت اســتقرار 
برنامه هاي کیفیت در آزمایشگاه ها، مشــارکت در استانداردسازي 
محصوالت و خدمــات، اجرا یا هدایــت برنامه هاي بهبــود و اثر 
بخشــی اجراي این برنامه ها در ارتقاى فعالیت هــا و به طور کلی 
میزان اثرگــذاري در ارتقاى محصــوالت و خدمات بوده اســت.

قبادیان بیان داشــت: حمایت از موازین حرفه اي و نیازهاي منابع 
انسانی در بخش هایی از جامعه کیفیت، مشارکت در تدوین ضوابط 
و آیین نامه هاي اخالقی و حرفه اي، نقش در ارتقاى جایگاه جامعه 
کیفیت و جلب نظــر کارکنان و طرف هاي ذینفــع در عملکردها و 
اثرگذاري خدمات حرفه اي، فعالیت هاي علمی در راستاي توسعه 
کاربردي اصول و مبانی یــا فنون کیفیت، تهیــه کتب و مقاالت، 
ســخنرانی ها و هدایت بحث هــا، پژوهــش در کیفیت، عضویت 
گروه هاي تحقیقاتی و مطالعات کاربردي و زمینه سازي استقرار طرح 
هاي کاربردي نوین ونیز مشارکت در فعالیت هاي بین المللی مرتبط با 
کیفیت، شرکت در اجالسیه ها، کنفرانس ها و سمینارهاي بین المللی 
مرتبط با کیفیت و ارائه مقاله از دیگر مؤلفه هایى بود که به اهداى لوح 
تقدیر به شرکت آبفا استان اصفهان در ششمین جشنواره ملى تجلیل 

از تالشگران کیفیت در سال 95 منجرشد. 

اســتاندار اصفهان در اولین جلســه کارگــروه ایمنى 
ســاختمان هاى اســتان اصفهان گفت: تکرار حادثه 
پالســکو قابل تحمل نیســت و باید وضعیت ایمنى 
ساختمان ها و بناهاى موجود اســتان تا سه ماه آینده 
احصا شود و اقدامات الزم براى جلوگیرى از بروز خطر 

صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومى اســتاندارى اصفهان، رسول 
زرگرپور در اولین جلسه کارگروه ایمنى ساختمان هاى 
اســتان اصفهان ضمن ابراز تأســف از حادثه مجتمع 
تجارى پالسکو، اظهار داشــت: وقتى حوادث تأسفبار 
و دلخراشــى همانند حادثه پالســکو اتفاق مى افتد، 
مهمترین و اصلى ترین کارى کــه مدیران باید انجام 
دهند درس گرفتن از این حوادث است تا زمینه هاى بروز 
اینگونه موارد را در استان به حداقل برسانند. وى با اشاره 
به حادثه چند ماه گذشته سیالب در استان البرز و غرب 
تهران، گفت: در آن زمان مدیریت استان در اسرع وقت 
کارگروهى براى مقابله با سیالب تشکیل داد و تعدادى 
از ساختمان هایى که در مسیر سیالب و رودخانه ها قرار 

داشتند شناسایى شدند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در بررسى هاى صورت 
گرفته 90 ساختمان شناسایى شــدند، گفت: تاکنون 
نیمى از این ســاختمان ها با تفاهم صورت گرفته و یا 
اخطارها در جهت ایمن ســازى حرکت کرده اند و این 
یعنى درس گرفتن از حادثه ســیالب غــرب تهران و 

استان البرز.
زرگرپور به حادثه پالســکو اشــاره کرد و یادآور شد: 
حادثه اى که در مجتمع تجارى پالسکوى تهران اتفاق 

افتاد یک هشدار به مدیران بود که تا قبل از اینکه اتفاقى 
بیافتد حوادث پیش بینى شود و ساختمان هاى پرخطر 
شناسایى و مشکالت آنها مرتفع گردد. وى با بیان اینکه 
تکرار این حوادث قابل تحمل نیست، افزود: شهرداران 
و مدیران باید از لحاظ حقوقــى وظایف خود را در این 

خصوص به بهترین شکل به انجام رسانند.
استاندار اصفهان عنوان کرد: در اســتان پنج گروه از 
ســاختمان ها وجود دارند که ممکن است در صورت 
بروز خطر با مشــکالتى از قبیل ســاختمان پالسکو 

مواجه شویم.
زرگرپور به تشریح این ســاختمان ها پرداخت و گفت: 
ساختمان ها ممکن اســت به علت فرسودگى، رعایت 
نکردن اســتانداردهاى ایمنى در هنگام ساخت، عدم 
ساخت در مکان مناســب، مجهز نبودن به تجهیزات 
ایمنى و آتش نشــانى و عملکرد پرخطر این ساختمان 
از قبیل اســتفاده از مواد مخاطره آمیز مثل کار با مواد 

شیمیایى و یا قابل اشتعال دچار حادثه شود.
اســتاندار اصفهان از تشــکیل کارگروهى متشکل از 
شــهردارى ها، آتش نشــانى، قوه قضائیه و ســازمان 
نظام مهندسى ساختمان خبر داد و گفت: این کارگروه 
باید اطالعات الزم در خصوص بناهاى فاقد ایمنى در 
استان را ظرف سه ماه آینده گردآورى و از طریق اخطار 
به مالکین و نهایتاً اعمال قانون از رخ دادن حوادثى مانند 

ساختمان پالسکوى تهران جلوگیرى کند.
وى تأکید کرد: در ارتباط با صدر پروانه هاى ســاخت، 
ایمنى بایــد 100 درصد مورد تأکید قــرار گیرد و باید 
همه کسانى که قصد ساخت وساز دارند مسائل ایمنى 

را به طور کامل رعایت نمایند. استاندار اصفهان اضافه 
کرد: در خصوص کمیســیون مــاده 100 و 99 قانون 
شهردارى ها، شهردارى به هیچ وجه مسائل ایمنى را 

نباید با جریمه جبران کنند.
زرگرپور در ادامه این جلســه با اشــاره به مبحث 22 
مقررات ملى ســاختمان (بازرســى ده ساله ساختمان 
توســط نظام مهندســى ســاختمان) گفت: اســتان 

اصفهان براى اولین بار در کشــور این طرح را اجرایى 
مى کند.

وى اظهار داشت: با اجرا شدن این طرح، ساختمان ها 
باید هر ده سال یک بار توسط نظام مهندسى از لحاظ 
فنى بازرسى شوند و اگر مشکالتى از لحاظ ایمنى دارند 
قبل از آنکه حادثه اى اتفاق بیافتد بر طرف شــود که با 
توجه به ساخت بناهاى بلندمرتبه زیاد دراصفهان بسیار 

مهم است.
اســتاندار اصفهان همچنین در این جلسه با اشاره به 
تکمیل و تأمین تجهیزات آتش نشــانى در شهرهاى 
استان، به شهردارى ها توصیه کرد: تکمیل تجهیزات 
و ماشین آالت آتش نشــانى در بودجه شهردارى ها در 
اولویت قرار گیرد که اگر حادثه اى پیش آمد، نبود این 

تجهیزات جان مردم را به خطر نیاندازد.

رئیــس اداره راهدارى وحمــل ونقل جاده اى 
شهرســتان چادگان گفت: توســط 14 گروه 
عملیات زمســتانى، ر کلیه محورهاى شهرى 
و روســتایى چادگان به طــول 250 کیلومتر 

برف روبى شد.
علیرضا محمدیان اظهار داشت: ارتفاع بارش 
برف در روستاى بخش چناررود 25 سانتیمتر 
و در بخش مرکزى به 4 سانتیمتر مى رسد که 
با 14 دستگاه ســبک و سنگین اداره راهدارى 
شهرستان کلیه مسیرهاى اصلى و فرعى باز و 

تردد در آن صورت مى گیرد.
محمدیــان تصریح کرد: به علــت لغزندگى،  
کلیه محورهــاى اصلى و فرعى شــهرى و 
روستایى شهرســتان به طول 250 کیلومتر با 
بیش از 300 تن شن و نمک برف روبى انجام 

شد.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان از پیوستن سه 
پروژه پیاده رو سازي، نورپردازي و زیباسازي و جابه جایی 
تأسیســات به پروژه تعریض پل فلزي خبر داد و گفت: 
با توجه به بازگشــایی رودخانه زاینــده رود جابه جایی 
تأسیسات این پل با تأخیر روبه رو شده اما با وجود این تا 

پایان سال این طرح به بهره برداري می رسد.
ایرج مظفر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزي هاي اولیه 
تنها تعریض پل فلزي در دستور کار قرار گرفته بود اما در 
ادامه عملیات عمرانی آن، پروژه هاي پیاده رو ســازي، 
نورپردازي و زیباســازي و جابه جایی تأسیسات نیز به 

پروژه اولیه اضافه شد.
وي ادامه داد: پیش از این بازه هشت ماهه براى تعریض 

پل فلزى پیش بینى شده بود و در ماه هاي آغازین عملیات 
اجرایی آن نیز باتوجه به احتمال بازگشایی زاینده رود با 

سرعت باال و به صورت شبانه روزي انجام می شد.
وى ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و بازگشایی رودخانه، 
جابه جایی تأسیســات این پروژه با تأخیر روبه رو شده با 
وجود این امیدواریم بتوانیم تا پایان سال پروژه پل فلزي و 

سه پروژه الحاقی به آن را به بهره برداري برسانیم.
معاون عمران شهري شــهرداري اصفهان با اشاره به 
پیشــرفت 80 درصدي تعریض پل فلزي، عنوان کرد: 
برآورد هزینه تعریض این پل 7/5 میلیارد تومان است که 
تا پایان شهریورماه سال جاري پنج میلیارد و 200 میلیون 

تومان آن هزینه شده است. 

اولین جلسه کارگروه ایمنى ساختمان هاى استان اصفهان چند روز بعد از فاجعه تهران با حضور استاندار برگزار شد

وضعیت ایمنى ساختمان ها و بناهاى موجود استان باید تا سه ماه آینده احصا شوند

«پالسکو»، اصفهان را بیدار کرد

تقدیر از شرکت آبفا 
استان اصفهان در جشنواره 
تجلیل ازتالشگران کیفیت 

برف روبى 250 کیلومتر 
از جاده هاى چادگان

  مهر | این روزها کسادى بازار و وضع نامناسب 
اقتصادى صداى بسیارى از اقشار مختلف جامعه را در 
آورده است و در این بین بازاریانى که هر روز دستخوش 
اتفاقى جدید در حوزه عرضه کاالها به اشکال مختلف 
هســتند این بار از مراکز فرهنگى و علمى رودســت 
خورده اند، به گونه اى که مســئوالن دانشگاه اصفهان 
به جاى پرداختن به رسالت اصلى خود مبنى بر توسعه 
کیفى دروس دانشگاهى و اقدامات پژوهشى، مجذوب 
درآمدهاى تجارى شده و با برپایى نمایشگاه ها در حیاط 

خلوت دانشگاه فعالیت هاى تجارى خود را کلید زدند.
این بــار حیاط خلــوت دانشــگاه اصفهــان میزبان 
نمایشــگاهى بوده که از 27 دى تا اول بهمن ماه و با 
عرضه مبل و لوستر برگزار شــد که این نمایشگاه نیز 
زمینه اعتراض اصناف و بازاریان این شــهر را فراهم 
ساخته و گویا در این زمینه زور دانشگاه بیشتر از سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان است.
در این بین محمد مجیرى معاون امور بازرگانى و توسعه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه تنها مرجع صدور مجوز براى برپایى 
نمایشــگاه، ســازمان صنعت، معدن و تجارت است، 
مى گوید: این در حالى است که اخیراً به دلیل جلوگیرى 
از ضــرر و زیان کســبه و همچنین عدم ســرگردانى 

خریداران در خصوص شــکایاتى که پــس از خرید از 
نمایشــگاه ها اتفاق مى افتد صدور مجوز با ســاز و کار 

جدیدى انجام مى شود.
وى در ادامه به صدور مجوزهاى غیر قانونى از ســوى 
برخى از  رؤســاى دانشــگاه ها و همچنین مسئوالن 
نظامى از جمله ارتش وســپاه در خصــوص برگزارى 
نمایشگاه اشــاره مى کند و گفت: در این راستا استاندار 
اصفهــان نامه اى را بــراى ســاماندهى و کنترل این 
امر به همــه فرماندارى هاى اســتان اصفهان ابالغ 

کرده است.
مجیرى که معتقد است بیشترین متقاضیان برگزار کننده 
نمایشگاه فعاالن عرصه مبل و لوستر هستند، مى افزاید: 
این در حالى است که در ســال هاى گذشته شکایات 
زیادى را در خصوص خدمات پس از فروش اجناسى که 
از نمایشگاه ها خریدارى شــده اند در  سامانه 124 ثبت 

کردیم و کمتر موفق به پیگیرى این امر شدیم.
وى ادامه داد:باید توجه داشته باشیم که هر گونه اقدام 
پیشــگیرانه در خصوص برپایى چنین نمایشگاهى در 
مراکز مختلف باید بیــش از پیش مورد توجه قرار گیرد 
چراکه بروکراسى ادارى پس از برگزارى نمایشگاه براى 
پلمب این مراکز راهى طوالنى است و سودجویان از این 

زمان نهایت بهره بردارى را خواهند داشت.

تعریض پل فلزي تا پایان سال تکمیل مى شودتجارت در حیاط خلوت دانشگاه اصفهان!
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آغاز هفته فیلم انقالب از فردا
«هفته فیلـم انقالب اسـالمى» با محوریـت نمایش و 
تحلیل فیلم هاى برگزیده گفتمان انقالب اسـالمى از 

5 تا 11 بهمن ماه برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سـازمان فرهنگى-تفریحى 
شـهردارى اصفهان، دبیر کمیته فرهنگ رسانه با بیان 
این مطلب گفـت: این ویژه برنامه بـا محوریت نمایش 
فیلم هاى مسـتند با موضوع انقالب اسـالمى از سوى 
کمیتـه فرهنگ رسـانه سـازمان فرهنگـى- تفریحى 
شهردارى اصفهان و خانه انقالب اسالمى برنامه ریزى 

شده است.
غالمرضـا رحیمـى اظهـار داشـت: نمایـش و تحلیل 
فیلم هاى برگزیـده گفتمان انقالب اسـالمى در قالب 
برنامه «هفته فیلم انقالب اسالمى» از 5 تا 11 بهمن ماه 

در محل کتابخانه مرکزى انجام مى شود. 
رحیمى خاطرنشان کرد: این برنامه از پنجم بهمن ماه به 
مدت شش روز از ساعت 17و 30 دقیقه در محل کتابخانه 

مرکزى میزبان عموم شهروندان است.

نمایشگاهى از غذاهاى سنتى
معـاون پرورشـى اداره آمـوزش و پرورش شهرسـتان 
دهاقـان از برگزارى نمایشـگاه غذاهاى سـنتى در این 

شهرستان خبرداد.
محمد الهى اظهار داشت: این نمایشگاه با عنوان طرح 
«یک وعده غذایى سالم به همراه میوه و کمپین غذاهاى 

سنتى» در سه آموزشگاه دخترانه دهاقان برگزار شد.
وى تعداد شـرکت کنندگان در این نمایشگاه را بیش از 
400 نفر عنوان کرد و گفت: معلمان و مربیان آموزشى 
نیز همراه دانش آمـوزان اقدام به تهیه غذاهاى سـنتى 
شهرسـتان مانند کشـک بادمجان، هلیم، آش رشـته، 

کوفته برنجى، آبگوشت، ماکارانى و... نمودند.

 پیاده روى چندقلوها
مسـئول برگـزارى گردهمایـى پیـاده روى دوقلوها و 
چندقلوهاى استان از برگزارى سومین گردهمایى پیاده 
روى دوقلوهـا و چند قلوهاى اسـتان خبـر داد و گفت: 
دوقلوها و چند قلوها همراه با خانواده هایشان در پارك 

جنگلى ناژوان همایشى بى نظیر را تجربه کردند.
فرزیـن صابرى افـزود: سـومین پیـاده روى دوقلوها و 
چندقلوهاى اسـتان با حضور اسـتاندار اصفهان همراه 
بود و این اتفاق موجب ثبت خاطره اى بى نظیر در جمع 

دوقلوها و خانواده هاى آنها شد.

آغاز عملیات اجراى پروژه 
انتقال آب  تیران

مدیر جهاد کشاورزى شهرسـتان تیران و کرون گفت: 
عملیات اجراى پروژه انتقال آب در منطقه موسى آباد از 
روستاهاى شهرسـتان تیران و کرون به طول پنج هزار 

متر با اعتبارى بالغ بر سه هزار میلیون ریال آغاز شد.
محسـن حاج عابـدى اظهارداشـت: این پـروژه جهت 
انتقال آب به مزارع منطقه موسى آباد در بخش مرکزى 
شهرسـتان تیران و کرون و همچنین آبیارى سطح 40 
هکتارى به منظور احداث تاکستان در این منطقه است.

وى افزود: لوله گذارى این پروژه از نوع پلى اتیلن بوده و 
باعث جلوگیرى از پرت آب، جلوگیرى از آلودگى مزارع 

و افزایش راندمان آب و سطح زیر کشت خواهد شد.

محکومیت یک پزشک 
در اصفهان  

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـى اسـتان اصفهـان از 
محکومیت یک پزشـک متخصص ارتوپدى به اتهام 
دریافت مبالغ اضافى از بیماران در شعبه ششم دادگاه 

بدوى این اداره کل خبر داد.
غالمرضا صالحى افزود: پرونده این پزشک متخصص 
ارتوپد که ازدو نفر بیمار، مبالغى بیشترازتعرفه قانونى 
(زیر میزى) اخذ کرده بود با شـکایت بیمـاران و تأیید 
کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 

این اداره کل ارجاع شد.
وى اظهار داشت: با احراز تخلف توسط شعبه رسیدگى 
کننده، پزشک مذکور عالوه برمحکومیت به استرداد 
مبالغ اضافى گرفته شده به شاکیان، به پرداخت مبلغ 
23میلیون ریال جریمه نقـدى در حق دولت و درج در 

پرونده پزشکى نیز محکوم شد.

خبر

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: از 
روز یک شنبه سیستمى بر منطقه فعال شده که براى دوشنبه  
و سه شنبه(امروز و فردا)  ناپایدارى را در منطقه به همراه دارد.

میترا ســیدان، در رابطه با وضعیت هواشناسى در روزهاى 
آینده اظهار داشت: روز دوشــنبه همچنان سیستم بارشى 
بر منطقه فعال است؛ هرچند براى کل استان این سیستم 
قوتى ندارد اما در مناطق جنوبى شــدت بیشترى خواهد 

داشت.
وى با اشاره به وضعیت آب و هواى روز دوشنبه (امروز) در 
اصفهان تصریح کرد: این روز هــم به همین منوال پیش 
خواهد رفت و بارش در جنوب و غرب استان اصفهان ادامه 

خواهد داشت اما در شهر اصفهان با شدت کمترى از بارش ها 
روبه رو هستیم.

سیدان عنوان داشت: در روز سه شنبه جنوب استان اصفهان 
نیز همچنان بارش ها را در پى دارد اما شرق استان در این 
روز بى نصیب نخواهد ماند و شرق و شمال شرق همراه با 

بارش برف خواهد بود.
وى با اشاره به دماى هواى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: از روز دوشــنبه (امروز) با کاهش دمــاى هوا مواجه 
خواهیم شد که دماى هوا در صبح روز سه شنبه تا 5 درجه 
زیر صفر و صبح روز چهارشــنبه تا 6 درجــه زیر صفر نیز

 پیش بینى مى شود.

رئیس اداره مســتمرى بگیران تأمین اجتماعى استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر در اســتان اصفهان 128 
هزار نفر مستمرى بگیر اصلى وجود دارند و با افراد تبعه 
درحدود 500 هزار نفر هستند که از خدمات سازمان تأمین 

اجتماعى استان اصفهان بهره مند مى شوند.
یحیى رمضانى افــزود: ارائه خدمات ســازمان تأمین 
اجتماعى به بازنشســتگان و مســتمرى بگیران استان 
اصفهان به دو دسته تقسیم مى شود و این خدمات شامل 
خدمات بلند مدت و کوتاه مدت است و مستمرى بگیران 

زیر نظر خدمات بلند مدت قرار مى گیرند.
وى بیان کرد: خدمات بلند مدت شامل سه نوع مستمرى 

بازنشستگى، مستمرى از کار افتادگى و مستمرى از کار 
افتادگان است که هر کدام از این گروه ها از شرایط خاصى 

برخوردار هستند.
رمضانى با اشــاره به شــاخه هاى خدمــات بلند مدت 
مســتمرى بگیران گفــت: خدمــات بلند مــدت در 
سه شاخه اســت که  براى هر گروه مســتمرى تعیین 

مى شود.
وى تأکید کرد: بعد از تعیین میزان مســتمرى مزایاى 
دیگرى همچون حق اوالد، عائله مندى و حق مســکن 
طبق مصوبه ابالغ شده به مســتمرى بگیران پرداخت 

مى شود.

128 هزار نفر 
مستمرى مى گیرند

کاهش دماى هواى اصفهان  
تا 6 درجه

مدیر عامل شرکت آب منطقه اى استان اصفهان اعالم 
کرد: دریچه هاى سد زاینده رود از ساعت 6 صبح روز یک 
شنبه (دیروز) بازگشایى و آب در رودخانه زاینده رود براى 

رسیدن به اصفهان، جارى شد.
مسعود میر محمد صادقى در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون 
حجم خروجى آب از دریچه هاى سد زاینده رود به 60 متر 
مکعب در ثانیه افزایش یافته و امید است آب رودخانه تا 
روز سه شنبه به کالنشهر اصفهان و پس از آن به شرق 

شهرستان اصفهان برسد. 
این در حالى اســت که به گزارش تسنیم على بصیرپور 
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه  اى 
اصفهان اعالم کرده جریان آب زاینده رود در ســاعات 
ابتدایى صبح سه شنبه به شــهر اصفهان مى رسد اما به 
گزارش ایرنا مســعود میر محمد صادقــى مدیر عامل 
شرکت آب منطقه اى اســتان اصفهان با اشاره به رأى 
کمیته پنج نفره براى استفاده بهره برداران از آب زاینده 

رود، میزان آب رها شده در بســتر زاینده رود را 60 متر 
مکعب در ثانیه و جریان آن را 22 روز اعالم کرد. 

کمیته پنج نفره تصمیم گیر براى استفاده بهره برداران از 
آب زاینده رود متشکل از مدیر عامل آب منطقه اى استان، 
نماینده استاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و 

نماینده جهاد کشاورزى استان اصفهان است. 
میر محمد صادقى، هدف از بازگشایى زاینده رود را کشت 
کشاورزان و به ویژه کشاورزان شرق اصفهان عنوان کرد. 
گفتنى اســت، پیش از این قرار بود روز پنج شــنبه 30 
دى مــاه دریچه هاى ســد زاینده رود بــاز و آب تا روز 
شــنبه به اصفهان برســد اما در دقیقه 90 نظام صنفى 
کشــاورزان از آب منطقــه اى خواســتند بازگشــایى 
دریچه هاى سد را تا ســاماندهى بیشتر بستر زاینده رود 

به تعویق بیاندازند.
بر اساس تصمیم شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده 
رود، مقرر بود آب سد زاینده رود از 28 دى امسال براى 

کشاورزان شــرق اصفهان رهاسازى شــود اما به دلیل 
درخواست کشاورزان این کار به سوم بهمن موکول شد.

پیش از این، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان میزان آب ذخیره شده در پشت سد 
زاینده رود را حدود 260 میلیون متر مکعب اعالم کرده 

بود. 
  سهم حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 
400 میلیون مترمکعب است،سطح زیر کشت غله پاییزه 
در شرق شهرستان اصفهان حدود 28 هزار هکتار است 
که این رقم کمتر از یک سوم از وسعت اراضى در دوران 

رونق کشت است. 
آب رودخانه زاینده رود براى کشــت پاییزه کشاورزان 
شرق اصفهان پارسال در دو مرحله در روزهاى 15 آبان و 
اول اسفند رهاسازى شد. آب در شبکه هاى آبیارى غرب 
اصفهان طبق سنوات گذشته در فصول بهار و تابستان 

جارى مى شود.

باالخره  آب زدند راه را...
دریچه هاى سد باز شد، آب به زودى به شهر اصفهان مى رسد

برنامه «دلنوازان» ویژه اهالى موسیقى برگزار مى شود.
مدیر هنرسراى خورشید با بیان این مطلب گفت: برنامه 
دلنوازان هر ماه و به منظور حمایت و کشف استعدادهاى 

موسیقى در حال برگزارى است. 
منصور قربانى اظهار داشت: این برنامه هر ماه به معرفى 
یک ساز با هدف آشنایى گوش شنونده با تک نوازى ها و 

یا صداى خواننده مى پردازد.
وى افزود: هنرســراى خورشــید در چهارمین برنامه از 

دلنوازان به مدت دو شب میزبان سنتورنوازان است.

وى تصریح کرد: این برنامه همراه با کارگاه آموزشــى 
در مدت دو روز با حضور «مهرداد بابک پور» و «میالد 
کیایى» از مدرسین و پیشکســوتان سنتورنوازى ایران 
با محوریت آشــنایى با تکنیک هاى نوازندگى و کوك 

سنتور، کوك سنتور و شیوه هاى آن برگزار مى شود.
گفتنى اســت «شــبى با ســنتورنوازان» در شب دوم 
امروز چهارم  بهمن ماه ســاعت 18و 30 دقیقه در محل 
هنرســراى خورشــید واقع در خیابان کاوه، پل شهید 

چمران، جنب شهردارى منطقه 7 برگزار مى شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: مدت زیادى 
از طرح تغییر کارت ملى هاى قدیم و تبدیل آن  به کارت 
ملى هوشمند نمى گذرد. این طرح به منظور آسان شدن 

کارها و باال بردن امنیت مطرح شد.
تورج حاجى رحیمیان با اشاره به اینکه کارت هاى ملى 
هوشمند مهمترین طرح کشور است، افزود: کارت ملى 
هوشمند مقدمه اى براى ورود به جامعه اطالعاتى است 
که  موجب توزیع عادالنه فرصت ها، کاهش بســیارى 
از هزینه هاى دولت، مردم و... مى شود و امنیت را براى 

شهروندان به دنبال دارد. 

وى تأکیــد کرد: عالوه بــر کاربردهــاى قبلى کارت 
ملى، کارت هاى جدید به عنوان کلیــد ورود به دولت 
الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطالعاتى است و 
این فرصت را فراهم مى کند تا افراد به شــیوه اى امن 

وارد فضاى دیجیتالى شوند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان ضمن اشاره به 
این نکته کــه زمان اجراى این پروژه از دو ســال قبل 
بوده اســت، عنوان کرد: با پیاده ســازى طرح کارت 
ملى هوشــمند، این امکان فراهم مى شود که خدمات 
به روشى ساده، ســریع و با کیفیت باالتر به مردم ارائه 

شوند. وى ادامه داد:آغاز این طرح از سال 1393 بوده 
اســت و اخذ درخواســت براى کارت ملى هوشمند از 
ابتداى پروژه تا آذرماه 1395 براى یک میلیون و 178 
هزار نفر بوده است که درخواست کارت ملى هوشمند 

داده اند. 
به گفته حاجى رحیمیان؛ اکنون کارت ملى هوشــمند  
به 600 هزار و 223 نفر تحویل داده شــده اســت که 
پوشش 25 درصدى اســتان را در بر مى گیرد و 500 
هزار نفر نیــز در نوبت دریافت کارت ملى هوشــمند 

هستند. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از ساماندهى بافت تاریخى شهر جندق 

در کویر مرکزى ایران خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: شــهر تاریخى جندق یکى از 
قدیمى ترین شــهرهاى تاریخى فالت مرکزى ایران 

به شمار مى رود.
وى اظهار داشــت: آثار تاریخى همچون قلعه تاریخى 
جندق که سابقه آن به دوران ساسانیان مى رسد نشان 

از قدمت این شهر تاریخى دارد.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان افزود: طرح 

ســاماندهى بافت تاریخى شــهر جندق با مشارکت 
شــهردارى جندق صورت مى گیرد به شکلى که بافت 
ارزشــمند آن به یکى از ارزشــمندترین مراکز توسعه 

گردشگرى کویر مرکزى ایران تبدیل خواهد شد.
اللهیارى تأکید کرد: طرح مرمت و همچنین وضعیت آب 
و فاضالب قلعه تاریخى جندق در دستور کار اداره کل 
قرار گرفته، به گونه اى که این قلعه تاریخى با قدمتى 
در حدود دو هزار سال و در حالى که از آن تاریخ تاکنون 
این قلعه همچنان مسکونى است، یکى از مراکز مهم 

گردشگرى منطقه به شمار مى رود. 

معتادان جمع آورى شده در اصفهان
 22 تا 47 ساله هستند

شبى با 
سنتــورنــــوازان 

شهردار ســده لنجان گفت: اداره درآمدهاى عمومى و 
کمیسیون برنامه ریزى و بودجه شهردارى سده لنجان به 
منظور پایدار کردن بودجه شهردارى، وصول مطالبات، 
رونق اقتصادى در شهر و همچنین با هدف رونق ساخت 
و ســاز، طرح تخفیف عوارض ســاختمانى و سالیانه 

نوسازى را آغاز کرد .
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
سده لنجان، میثم محمدى عنوان کرد: در همین راستا 
طرح تخفیف عوارض ســاختمانى پس از مصوبه شورا 
و با هدف ایجــاد انگیزه درپرداخت عوارض از ســوى 
شهروندان براى مؤدیانى که به صورت نقدى عوارض 

خود را پرداخت مى کنند اعمال خواهد شد.
وى بیان کرد: بر اســاس این طــرح تخفیف عوارض 
شهردارى در دو مرحله و از ابتداى دى ماه اعمال شده 

و میزان درصد تخفیف هم در هر مرحله متغیر است.
شهردار سده لنجان با بیان اینکه مرحله اول این طرح از 
دهم تا 30 دى ماه سال جارى با 40 درصد تخفیف اجرا 
شده، اظهار داشت: مرحله دوم آن هم از اول تا 30 بهمن 
با تخفیف 30 درصدى براى شــهروندان اعمال خواهد 

شد.
وى ادامــه داد: این دو مرحله تخفیف مشــمول جرایم 
کمیســیون ماده 100، عــوارض حــذف پارکینگ، 
بهاى خدمات واحدهاى کارگاهــى و ماده 101 قانون 

شهردارى ها نمى شود. 
محمدى ا ظهار داشــت: با توجه به اینکه هرساله این 
تخفیف ها در ماه هاى آخر سال اعمال مى شد این بار 
براى ترغیب شهروندان در این دو مرحله اعمال خواهد 
شــد و در ماه پایانى دیگر هیچ تخفیفى اعمال نخواهد

 شد.
وى در پایان گفت: امیدواریم شهروندان با پرداخت به 
موقع عوارض، شهردارى را در ساخت شهرى آباد و زیبا 

یارى کنند.

اجراى طرح تخفیف عوارض ساختمانى
 در سده لنجان 

یک میلیون و 178 هزار نفر متقاضى کارت ملى هوشمند

بافت تاریخى شهر جندق ساماندهى مى شود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان اصفهان  گفت: رده سنى معتادان جمع آورى و دستگیر شده 
توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در 9 ماهه امسال بین 22 تا 47 سال است.

سرهنگ سید تقى حسینى اظهار داشت: براساس قانون معتاد تا زمانى که به مراکز درمانى مراجعه کرده و در حال ترك 
اعتیاد است و کارت درمان دارد به عنوان بیمار محسوب شده و نباید توسط ضابطین قضائى دستگیر شود اما معتادانى 
که به مراکز ترك مراجعه نکرده باشند و قصد ترك هم نداشته و در انظار عمومى تظاهر به اعتیاد کنند حتماً توسط 

پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضائى خواهند شد.
وى معتادان متجاهر و کارتن خواب را افراد طرد شده از خانواده عنوان کرد و گفت: این افراد از سوى خانواده رانده شده 
یا خودشان روى بازگشت به منزل و روبه رو شدن با اقوام را ندارند به همین جهت به کارتن خوابى رو مى آورند که البته 
این موضوع در بافت اصلى شهر اصفهان وجود ندارد بلکه بیشتر در حاشیه ها دیده مى شود که از زمان تأسیس کمپ 

ماده 16 در قلعه شور اصفهان این افراد توسط مأموران پلیس جمع آورى و به این مکان منتقل مى شوند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت کمپ ماده 16 کافى نیست 
اظهار داشت: البته در صورت تکمیل ظرفیت کمپ مذکور، این معتادان به دستور مقام قضائى به کمپ هاى ماده 15 

که  زیر نظر بهزیستى  هستند منتقل مى شوند.
وى با بیان اینکه در کمپ هاى ماده 15 هزینه نگهدارى معتادان از آنهادریافت مى شود، افزود: البته اگر ثابت شود 
معتادى واقعاً قصد ترك دارد و خانواده وى هم از عهده  هزینه آن بر نمى آید نسبت به این موضوع حساسیت نشان 

داده  و آنها را پذیرش مى کنند .
سرهنگ حسینى به ورود خّیران اصفهان به موضوع ترك اعتیاد معتادان اشاره کرد و گفت: یکى از اقدامات خوبى که 
در سال هاى اخیر شاهد آن بودیم ورود برخى از انجمن هاى خیریه استان به مسئله ترك اعتیاد معتادانى که توانایى 
پرداخت هزینه ترك خود را ندارند است که مى توان به آنها لقب خّیران امنیت ساز داد، چرا که نجات یک معتاد نجات 

یک جامعه است و اگر این کار به صورت منسجم و هدفمند انجام شود شاهد تحول خوبى در جامعه خواهیم بود.
وى در پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر معتادان بعد از بیرون آمدن از کمپ مجدداً به چرخه اعتیاد باز مى گردند؟ 
گفت: فکر مى کنم مهمترین علت این امر نوع برخورد خانواده ها با این افراد باشد چرا که فرد اگر بعد از ترك احساس 
کند که خانواده هنوز او را به عنوان یک فرد پاك و سالم نپذیرفته  و نوع نگاه ها و حرف ها آزار دهنده باشد و هیچگونه 
حمایت و پشتیبانى نشود کم کم سرخورده شــده و در برابر کوچک ترین وسوسه دچار لغزش مى شود و به مصرف 

مجدد رو مى آورد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان درخصوص نواقص موجود در کمپ هاى ترك اعتیاد ماده 16 و ماده 
15 براى جلوگیرى از بازگشت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد اظهار داشت: نکته اصلى اینجاست که کمپ هاى ماده 
15 معتادان را  تنها از نظر جسمى ترك مى دهند در حالى که از همه مهمتر جنبه روحى و روانى و تقویت زمینه پذیرش 

آنها از سوى خانواده هاست.
سرهنگ حسینى خاطرنشان کرد: در کمپ ماده 16 که معتادان بى خانمان و متجاهر در آنجا نگهدارى مى شوند شرایط 
اینطور نیست و این افراد سه ماه نگهدارى مى شوند و برخى مواقع با دستور مقام قضائى فردى شش ماه نگهدارى 
مى شود اما با توجه به اینکه این افراد نیاز است که از لحاظ روحى و روانى چندین ماه تحت کنترل باشند، الزم است 
پس از ترخیص افراد حمایت هاى مختلف از سوى ارگان ها و سازمان هاى مردم نهاد دریافت کنند تا مجدداً در چرخه 

افراد بزهکار، بى خانمان و معتادان ولگرد قرار نگیرند.
وى، تصریح کرد: البته اراده شخصى افراد معتاد براى ترك بسیار مهم است و کسانى بودند که وضعیت خیلى بدى 
داشتند اما با کمى اراده و همت تصمیم گرفتند و یک بار براى همیشه مواد را کنار گذاشتند و االن پاك شده و به افراد 

موفقى تبدیل شده اند.
وى در ادامه پایین آمدن سن معتادان را بسیار نگران کننده عنوان کرد و گفت: آمارها نشان مى دهد رده سنى معتادان 
جمع آورى و دستگیر شده توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در 9 ماهه امسال بین 22 تا 47 سال بوده 
و گزارش هایى از اعتیاد در سنین پایین نیز وجود دارد که در این زمینه خانواده ها خیلى باید مراقب فرزندانشان باشند.



0606اقتصاداقتصاد 2859دوشنبه  4  بهمن  ماه 

ویترین

عیدى امسال کارمندان
 780 هزار تومان

مدیر تلفیق بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشور از 
عیدى 780 هزار تومان کارمندان براى سال جارى 

خبر داد.
نورى در در مورد عیدى آخر ســال کارمندان دولت 
گفت:  این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشورى 

براساس ضرایب تعیین شده است.
مدیر دفتر تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: 
امسال عیدى کارکنان 780 هزار تومان پیش بینى 
شــده که البته پرداخت آن منوط به تصویب هیئت 

وزیران است.
براساس روال ســال هاى گذشته عیدى آخر سال با 
حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان واریز خواهد شد.

کفش ملى دوباره بازمى گردد
مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى آتیه صبا از احیاى 
برند کفش ملى خبر داد و گفت: تولید شرکت کفش 
ملى با 11 هزار کارمند و بیش از دو هزار شعبه متوقف 
شده بود که با استفاده از طراحى متخصصان ایتالیایى 
و کارشناسان کشور به زودى فعالیت تولیدى آن آغاز 

مى شود.
احمدرضا نیک کار افزود: این شرکت با سرمایه 20 
هزار میلیارد ریال در سال هاى اخیر سوددهى نداشت 
اما پیش بینى مى شود با احیاى برند کفش ملى، براى 

ده هزار نفر اشتغال آفرینى شود.

معاون بازرگانى داخلى شــرکت پشــتیبانى امور دام با 
بیان اینکه توزیع گوشــت گرم در بازار ادامه دارد، گفت: 
گوشت هاى عرضه شده در بازار از محل تولیدات داخلى 

است.
عباس والوزى اظهارداشت: تا زمانى که نیاز به این کاال 

باشد، ما به عرضه آن در بازار ادامه خواهیم داد.
وى با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانى امور دام، گوشت 
گوســفندى مرغوب در بازار توزیع مى کند، اضافه کرد: 
محصولى که در حال حاضر در بازار توزیع مى شود از محل 
تولیدات داخلى است و ما در آینده در این زمینه واردات 

نیز انجام خواهیم داد.

معــاون بازرگانى داخلى شــرکت پشــتیبانى امور دام 
کشور به این پرســش که قرار اســت از کدام کشورها 
گوشت گرم وارد شود؟ پاســخ داد: کشورهاى مختلفى 
وجود دارد که ما در حال بررسى شــرایط آنها هستیم تا 
ببینیم از کدام کشــورها مى توان این محصول را وارد

 کرد.
والــوزى درباره اینکه آیا توزیع گوشــت گــرم فقط در 
تهران انجام مى شــود یا در اســتان هاى دیگر هم این 
کار در دست انجام است؟ افزود: در استان هاى دیگر به 
محض اینکه اعالم نیاز شود آمادگى توزیع محصول را 

داریم.

وزارت نیرو با بیان اینکه از ابتداى سال آبى جدید تاکنون 
حجم بارش هاى کشور 56 میلیمتر بوده است، اعالم کرد: 
این درحالى است که در مدت زمان مشابه پارسال حجم 

بارش ها 128 میلیمتر ثبت شده بود.
وزارت نیرو بیشترین بارش در حوضه آبریز خلیج فارس 
و دریاى عمان را مربوط به حوضه آبریز بندرعباس ســد 
یج با 23 میلیمتر بارش عنوان که این حوضه در سال آبى 

گذشته در مدت مشابه هیچگونه بارشى نداشته است.
کمترین ارتفاع بارش ها در حوضــه آبریز خلیج فارس و 
دریاى عمان مربوط به حوضه هاى مرزى غرب، کرخه، 
حله رود و رودخانه هاى کوچک، کاریــان و خنج، صفر 

میلیمتر ثبت شده است.
حوضه هاى آبریز رودخانه هاى بلوچســتان نیز از ابتداى 
سال آبى جارى تا دوم بهمن ماه شاهد 18 میلیمتر بارش، 
کارون بزرگ و جراحى و زهره شــاهد 3 میلیمتر و کل 
مهران و مسیل هاى جنوبى نیز در تاریخ یاد شده شاهد یک 
میلیمتر بارش بوده اند.در مجموع حجم بارش هاى کشور 
از اول مهر تا پایان دوم بهمن ماه امسال معادل 92 میلیارد 
و 29 میلیون مترمکعب بوده اســت. این مقدار بارندگى 
نسبت به میانگین دوره هاى مشابه درازمدت 99 میلیمتر، 
43 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبى گذشته 

128 میلیمتر، حدود 56 درصد کاهش داشته است.

توزیع گوشت گرم دولتى در 
بازار ادامه دارد

امسال  نصف پارسال هم
باران نبارید

چه کسانى مى خواهند 
کارت سوخت 
برگردد؟

در همه جایگاه هاى سوختگیرى ردپاى کارت سوخت 
هست.تقرییًا هیچ خودرویى براى سوختگیرى از کارت 
ســوخت اســتفاده نمى کند اما جایگاه ها کارت هاى 
قدیمى را با نخ به دســتگاه ســوختگیرى آویزان کرده 
اند،شاید براى روز مبادا.شاید هم منتظرند دولت دستور 
بدهد تا نخ این کارت زودتر آزاد شود.اختالف نظر براى 
ماندن یا حذف کارت سوخت، هم در سطح کارشناسى 
اســت و هم در بخش قانونگذارى، اختالفى که انگار 
فقط روى کاغذ آمده و تصمیمى هم گرفته نمى شود تا 

تکلیف روشن شود.
 مجلس نهم در فروردین ماه امسال رأى مخالف به حذف 
کارت هوشمند ســوخت داد اما دولت با شروع مجلس 
دهم در الیحه اصالحــى قانون بودجه 95 خواســتار 
حذف شــد و مجلس تصویب کرد. دو مــاه بعد، دوباره 
مجلس رأى به ماندگارى کارت سوخت داد.پس از این 

زمان،نمایندگان در نشست علنى روز یک شنبه 23 آبان 
ماه  این بخش از الیحه رامجدداً تصویب کردند.

حذف بند ح تبصره 14 قانــون بودجه 1395، به معناى 
حذف کارت سوخت بود. اما با گذشت هشت ماه از این 
تصمیم مجلس، هنوز هم برخــى نمایندگان مجلس 
در صدد بازگرداندن کارت ســوخت بــه چرخه اقتصاد 
کشور هستند. اگرچه درچندسال اخیر عمًال استفاده از 
کارت سوخت در جایگاه هاى سوخت بى معنى شده اما 
برخــى ها معتقدنــد وجــود کارت ســوخت عملیات 
حســابدارى و مصرف بنزین و گازوئیل را آسان تر مى 
کند.با این حال موافقان مى گویند این اســتدالل قابل 

قبولى براى حفظ کارت هوشمند سوخت نیست.
درواقع آنچه منتقدان درباره حفظ کارت هوشمند سوخت 
مطرح مى کنند، صرفًا درباره کارت بنزین است و کارت 
گازوئیل به قوت خود باقى است.کارشناسان مى گویند، 

تالش براى بازگرداندن کارت سوخت، از لحاظ قانونى، 
کارى عجیب است که براى نخستین بار اتفاق مى افتد. 
چراکه به اعتقاد آنان وقتى قانونــى به طور کامل رأى 
آورده و جزئیات آن نیز به طور کامل بررسى شده، بررسى 

مجدد بخشى از همان قانون هیچ وجه قانونى ندارد. 
موافقان حفظ کارت سوخت مى گویند، در شرایطى که 
بنزین، تک نرخى شده و عمًال انگیزه اى براى استفاده از 
کارت سوخت در بین مردم وجود ندارد، چگونه مى خواهند 
مردم را مجاب  به استفاده از کارت سوخت کنند؟ در حالى 
که استفاده از کارت سوخت عمًال توسط مردم متوقف 
شده و بازگرداندن کارت سوخت به چرخه نیازمند یک 

اجبار قانونى است که با توجه به تک نرخى شدن بنزین 
هیچ دلیل قابل قبولى براى مردم براى استفاده از کارت 

سوخت وجود ندارد.
مخالفان اما مى گویند، نمایندگان مجلس کلیات طرح 
شفافیت دریافتى مدیران کشور و استرداد دریافتى هاى 

مازاد را به تصویب نرساندند.
جالب است که حامیان استفاده از کارت سوخت معتقدند 
با خروج کارت ســوخت از چرخه، میزان مصرف بنزین 
افزایش مــى یابد.این در حالى اســت که بررســى ها 
نشــان مى دهد عامل اصلى افزایش مصرف بنزین در 
ســال هاى اخیر،تک نرخى شــدن بنزین بوده است.

چه آنکه هنگام اســتفاده از کارت هوشمند سوخت، از 
آنجا که بنزین دو نرخى بود، مــردم تالش مى کردند 
سقفى براى مصرف قایل شــوند که البته این سقف هر 
سال کوتاه تر مى شــد. اما وقتى بنزین تک نرخى شد 
دیگر دلیلى براى حفظ سقف گذشته در مصرف بنزین 
وجود نداشــت و به همین دلیل مصرف بنزین افزایش 

یافت. 
موافقان ماندن کارت هوشــمند ســوخت مى گویند، 
تنها راه براى مجاب کردن مردم به اســتفاده از کارت 
ســوخت، دونرخى کردن مجدد بنزین است.حال آنکه 
این ایده،تجربه شکست خورده سال هاى پیش را تداعى 
مى کند.در واقع هدف از ایجاد کارت سوخت  این بود که 
کمک کند قیمت بنزین به مرور افزایش یابد، بدون آنکه 
مردم تحت فشــار قرار بگیرند و در نهایت قیمت بنزین 
تک نرخى و واقعى شود. در حقیقت کارت هوشمند بنزین 
مأموریت خود را به خوبى انجام داده و دیگر دلیلى براى 

حفظ آن نیست. 
هزینه  باالى نگهدارى ســامانه کارت سوخت مرتبط 
با جایگاه هاى عرضه بنزین در سراســر کشور موضوع 
دیگرى اســت که کارشناسان نســبت به حذف کارت 
سوخت به آن اشــاره کرده و آن را دلیل دیگرى براى 

حذف مى دانند.
به زحمت انداختــن مردم هم نکته دیگرى اســت که 
گویا مورد توجه حامیان بازگشــت کارت سوخت قرار 

نگرفته است.
جمع بنــدى نظرات موافــق و مخالــف و البته تجربه 
سال هاى گذشــته نشــان مى دهد مخالفت هایى که 
براى حــذف کارت ســوخت صورت مى گیــرد، غالبًا 
غیرتخصصى و حاوى اطالعات غلطى است که براى 
کارشناســان و متخصصان چندان ادله قوى اى نبوده

است.

ابالغ راي
کالسه پرونده: 313/95 شماره دادنامه: 570- 95/8/22 مرجع رســیدگى: شعبه 53 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان، خواهان: اصغر رفیعى فرزند حسین على به نشانى: اصفهان بازار جنب مدرسه صدر، خوانده: 
زهرا شهبازى فرزند زیاد به نشانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ /10/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک بانضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسى- تاخیر و تادیه 2- صدور قرار تأمین خواسته. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوى اصغر رفیعى فرزند حسین على به طرفیت خانم زهرا شهبازى 
فرزند زیاد به خواسته مطالبه مبلغ /10/000/000 ریال وجه چک به شماره 448870 عهده بانک کشاورزى 
به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/095/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و 12/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (88/12/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31985 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/10/843
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950885 شماره دادنامه: 1662- 95/10/7 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: راضیه بهنام حقیقى به نشانى: اصفهان سه راه سیمین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402 
با وکالت فاطمه مظاهرى به نشانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر واحد 908، خواندگان: 1- جمال الدین 
پورزنگنه به نشانى: مجهول المکان 2- یوسف اســماعیلى به نشانى: اصفهان سه راه سیمین خ جانبازان خ 
شمس تبریزى خ معرفت کوچه 7 پالك 72 طبقه دوم، خواســته: مطالبه وجه سفته. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوى راضیه بهنام حقیقى با وکالت 
فاطمه مظاهرى به طرفیت جمال الدین پورزنگنه و یوسف اسماعیلى به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 
میلیون ریال وجه سفته/سفته هاى به شماره خزانه دارى کل 0083118 و 827850 و 432207 به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 1/960/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى بر مبناى تعرفه 
قانونى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/7 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد، در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31983 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/844
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950884 شماره دادنامه: 1663- 95/10/7 مرجع رسیدگى شعبه 12 شوراى حل اختالف 
خواهان راضیه بهنام حقیقى اصفهان سه راه ســیمین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402 وکیل: فاطمه 
مظاهرى اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر واحد 408 خوانده حســن صادقى به نشانى مجهول المکان 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا حل اختالف در خصوص دعوى خانم راضیه بهنام 
حقیقى با وکالت فاطمه مظاهرى بطرفیت  حسن صادقى بخواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 681548- 87/12/1  به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 2/225/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (87/12/1) تا تاریخ اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مهلت بیست 
روزپس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 31982 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو )/10/845
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950915 شــماره دادنامه: 9509976796301817- 95/9/18 مرجع رسیدگى شعبه سى 
و سه شــوراى حل اختالف خواهان مریم عســگرى اصفهان سه راه ســیمین مجتمع آرش طبقه چهارم 
واحد 402 وکیل: فاطمه مظاهــرى اصفهان چهارباغ بــاال مجتمع کوثر طبقه هفتــم واحد 908 خوانده 
 محمدعلى خدائیان به نشــانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا حل 
اختالف در خصوص دعوى خانم مریم عســگرى با وکالت فاطمه مظاهرى بطرفیت محمدعلى خدائیان 
بخواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال وجه چک به شــماره 2712190- 94/9/30  به عهده بانک 
توســعه تعاون به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رســیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه دفاعیات مســتند و محکمه پســندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خــود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال 60/000/000 بابت اصل خواســته و 1/715/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/9/30) تا تاریخ 
اجراى احکام در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 31981 شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو )/10/846
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950881 شماره دادنامه: 1714- 95/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: راضیه بهنام حقیقى به نشانى: اصفهان سه راه سیمین مجتمع تجارى آرش طبقه چهارم 
واحد 402 با وکالت فاطمه مظاهرى به نشانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه هفتم واحد 
908، خوانده: هادى خلجى به نشانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه سفته. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي قاضى شــورا: در خصوص دعوى راضیه بهنام حقیقى با 
وکالت فاطمه مظاهرى به طرفیت هادى خلجى به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته به 
شماره خزانه دارى کل 0649877 (سرى/هـ) به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 و522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و ســیصد و چهل و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهى بر مبناى تعرفه قانونى و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/6/23 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن براساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعى بــه خوانده قابل واخواهى در 
این شورا و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 31980 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/847
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950882 شماره دادنامه: 1612-95/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مریم عسگرى به نشانى: اصفهان ســه راه سیمین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402 
با وکالت فاطمه مظاهرى به نشــانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثــر طبقه هفتم واحد 908، 
خواندگان: 1- محمد خاکزاد به نشــانى: رهنان خ مطهرى خ سجاد دوم نبش کوچه 27 رنگ کارى خاکزاد 
2- مجتبى سهرابى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوى خانم مریم عسکرى 
با وکالت خانم فاطمه مظاهرى به طرفیت آقایان محمد خاکزاد رنانى و مجتبى سهرابى به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه 5 فقره چک بصورت تضامنى به انضمام مطلق خسارات اعم از خسارت تاخیر 
تادیه حق الوکاله وکیل هزینه دادرسى و غیره نظر به دادخواست تقدیمى بررسى اوراق و محتویات پرونده و 
صورتجلسه تنظیمى و اینکه خوانده ردیف اول در جلسه حضور دارد و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حضور بعمل نیاورده اســت وکیل خواهان مطالبه وجه پنج فقره چک بشرح دادخواست 
تقدیمى از خواندگان بصورت تضامنى مى نماید خوانده ردیف اول اظهار میدارد چک ها را قبول دارم که من 
صادر کردم لذا شورا با توجه به جمیع مستندات پرونده دعوى خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198- 515- 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى 
خواندگان نسبت به پرداخت وجه چکهاى شماره 3167  بمبلغ دو میلیون تومان و شماره 003173 بمبلغ دو 
میلیون و پانصد هزار تومان و چک شماره 3163 بمبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان و شماره 3170 بمبلغ دو 
میلیون تومان و شماره 3172 بمبلغ یک میلیون تومان که همگى عهده بانک ملى ایران مى باشد به انضمام 
پرداخت مبلغ 3/380/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چکها در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. راي صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان و نسبت به خوانده 
ردیف دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 31979 شعبه 

14 حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/10/848
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950880 شماره دادنامه: 1630- 85/9/29 مرجع رسیدگى شعبه 14 شوراى حل اختالف 
خواهان ناهید نکوئیان به نشانى اصفهان سه راه سیمین مجتمع تجارى آرش طبقه چهارم واحد 402 وکیل: 
فاطمه مظاهرى اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه هفتم واحد 908 خوانده علیرضا مهرابى به 
نشانى مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه سفته مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى ناهید نکوئیان با وکالت فاطمه مظاهرى بطرفیت 
علیرضا مهرابى بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه دارى کل 512811 (سرى 
/ ن) به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد  198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
یک میلیون و سیصد و چهل و پنج ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل بر مبناى 
تعرفه قانونى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/23 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن  بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم 

احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست روزپس از نقض مهلت واخواهى قابل 
نظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 31978 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو )/10/849
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 780/95 شــماره دادنامه: 1053- 1395/10/11 مرجع رســیدگى: شعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حجت اله ذبیحى به نشــانى: بزرگمهر خیابــان 22 بهمن خ عالمه امینى کوچه 
میثم پالك 2 با وکالت حمید قدرتى به نشانى: چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه سوم 
واحد 6، خواندگان: 1- عباس نجفى 2- مرتضى نجفى هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى حجت اله ذبیحى با وکالت آقاى حمید قدرتى بطرفیت عباس نجفى و مرتضى 
نجفى بخواسته مطالبه مبلغ 181/747/000 ریال وجه هفت فقره فاکتور و حواله حق العملکارى به همراه 
هزینه و خسارات دادرســى و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان با اســتناد به حواله هاى حق العملکارى 
شــماره 3451- 93/2/28 و 3477- 93/3/7 و 3519- 93/3/20 و 3482- 93/4/5 و 3483- 93/4/13 
و 3522- 93/4/18 و 3524- 93/4/30 مدعیست داراى شغل کشاورزى است و خواندگان جهت اجراى 
عملیات حق العملکارى محصوالت کشاورزى وى تحویل گرفته و بایســتى پس از فروش محصوالت و 
کســر حق العمل کارى مابقى وجه را به خواهان مى پرداخته که از پرداخت آن امتناع ورزیده فلذا تقاضاى 
محکومیت تضامنى نامبردگان را نموده است. از سوى دیگر خواندگان با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى 
از طریق نشــر آگهى و با وصف انتظار کافى در جلسه دادرســى حضور نیافته و دفاعى هم بعمل نیاورده اند 
لذا شــورا با توجه به حواله هاى ابرازى که تمامًا به امضاى خواندگان رسیده و تاکید شده است و خواندگان 
هیچگونه دفاعى در خصوص رد یا انکار و تکذیب آنها بعمل نیاورده اند و نظر به ســایر جهات منعکسه در 
حواله هاى صادره از ســوى خواندگان از جمله ســربرگ حواله ها و مشــخصات مندرج در حواله ها دعوى 
مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 220، 357، 359 قانون تجارت و مواد 198، 515، 
519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 181/747/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 4/750/000 ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (95/8/12) 
لغایت اجراى کامل حکم طبق شــاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر 
آگهى تا اجراى کامل حکم در حــق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابــى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس بمدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
اصفهان مى باشد. م الف: 31966 شــعبه 42 حقوقى حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/10/850
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 781/95 شــماره دادنامه: 1054- 1395/10/11 مرجع رســیدگى: شعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حجت اله ذبیحى به نشــانى: بزرگمهر خیابــان 22 بهمن خ عالمه امینى کوچه 
میثم پالك 2 با وکالت حمید قدرتى به نشانى: چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه سوم 
واحد 6، خواندگان: 1- عباس نجفى 2- مرتضى نجفى هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى حجت اله ذبیحى با وکالت آقاى حمید قدرتى بطرفیت عباس نجفى و مرتضى 
نجفى بخواسته مطالبه مبلغ 152/405/000 ریال وجه هشت فقره فاکتور و حواله حق العملکارى به همراه 
هزینه و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان با استناد به حواله هاى حق العملکارى شماره 
2415- 92/10/27 و  2419- 92/11/13 و 3199- 92/11/30 و 3475- 93/5/5 و 3474- 93/5/12 
و 3517- 93/5/28 و  2493- 93/6/8 و 3443- 93/2/14 مدعیســت داراى شــغل کشاورزى است و 
خواندگان جهت اجراى عملیات حق العملکارى محصوالت کشاورزى وى تحویل گرفته و بایستى پس از 
فروش محصوالت و کســر حق العمل کارى مابقى وجه را به خواهان مى پرداخته که از پرداخت آن امتناع 
ورزیده فلذا تقاضاى محکومیت تضامنى نامبردگان را نموده است. از سوى دیگر خواندگان با وصف ابالغ 
قانونى وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى و با وصف انتظار کافى در جلسه دادرسى حضور نیافته و دفاعى هم 
بعمل نیاورده اند لذا شورا با توجه به حواله هاى ابرازى که تماماً به امضاى خواندگان رسیده و تاکید شده است و 
خواندگان هیچگونه دفاعى در خصوص رد یا انکار و تکذیب آنها بعمل نیاورده اند و نظر به سایر جهات منعکسه 
در حواله هاى صادره از سوى خواندگان از جمله سربرگ حواله ها و مشــخصات مندرج در حواله ها دعوى 
مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 220، 357، 359 قانون تجارت و مواد 198، 515، 
519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 152/405/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ /4/010/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (95/8/12) 
لغایت اجراى کامل حکم طبق شــاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر 
آگهى تا اجراى کامل حکم در حق خواهان اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــعبه و ســپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
اصفهان مى باشد. م الف: 31965 شــعبه 42 حقوقى حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/10/851
ابالغ راى

کالس پرونده: 950652 شماره دادنامه: 1687- 95/10/8 مرجع رسیدگى شعبه 12 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان دانیال زمانى به نشــانى اصفهــان خ قائمیه ك فروردین ك بهشــت پالك 35 خوانده: 
محسن مرادکوهى به نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت خسارت وارده 
ناشى از تصادف به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شــورا در خصوص دعوى خواهان آقاى دانیال 
زمانى فرزند محمدرضا بطرفیت خوانده آقاى محســن مرادکوهى فرزند نجفقلى بخواســته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال بابت خسارات وارده ناشى از تصادف به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و مدارك پیوستى و نظریه کارشــناس تصادفات که وسیله نقلیه موتورى به شماره پالك 
8484/623 متعلق به خوانده را مقصر حادثه اعالم نموده و نظر به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگى 
مورخ 95/7/25 بشرح دادخواســت مطالبه وجه 26/100/000 ریال بابت خسارت وارده با توجه به نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى در تامین دلیل انجام شــده در شعبه 11 ج شوراى حل اختالف و حسب اینکه 

خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى در جلســه حضور نیافته و الیحه اى نیز ارسال ننموده لذا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى و 1 و 2 قانون 
مســئولیت مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26/100/000 ریال بابت اصل خواسته طبق 
نظریه کارشناســى پرداخت مبلغ 1/185/000 ریال بابت هزینه دادرســى و نشــر آگهى و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى در تامین دین و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 95/5/7 لغایت اجراى حکم وفق شــاخص بانک مرکزى در حق خواهــان صادر و اعالم مى گردد و 
در خصوص مازاد بر خواســته نظر به اینکه خواهان هیچگونه دلیل وى یا مدرکى جهت اثبات ادعاى خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره در قســمت محکومیت غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و ســپس ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى و 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 31961  شــعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/852
ابالغ راى

کالسه پرونده: 941580 شــماره دادنامه: 1075- 85/6/31 مرجع رسیدگى شعبه 8 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان منوچهر نصر اصفهانى به نشــانى اصفهان شــهرك صنعتى مبارکه فاز ســوم خ دهم 
خوانده علیرضا شــکیبا فرد به نشــانى مجهول المکان خواسته مطالبه گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت منوچهر نصر 
اصفهانى بطرفیت علیرضا شــکیبا فرد بخواســته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 405960- 94/7/25 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى 
در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى مســتندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به اســتناد مواد 198 و 519 و 522  قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 315 ، 310 ، 309 ، 
307 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و دو میلیون ریال به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت 835/000 ر یال به عنوان خسارت دادرســى و 120/000 ریال هزینه نشرآگهى 
به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/7/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص 
بانک مرکزى در حــق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه خواهد بود. م الف: 31957 شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان

 (مجتمع شماره دو )/10/853
ابالغ راى

کالس پرونــده: 950865 شــماره دادنامه: 1728- 95/10/11 مرجع رســیدگى شــوراى حل اختالف 
خواهان سید حمید طباطبایى پور به نشــانى اصفهان شــاهپور جدید خ امیرکبیر دفتر پیمانکارى نگهبان 
خوانده: اسماعیل مرادى به نشانى مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک با عنایت محتویات پرونده 
و نظریه مشــورتى اعضا شــورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شــورا حل اختالف در خصوص دعوى آقاى ســید حمید طباطبایى پور   بطرفیت  اســماعیل 
مرادى بخواســته مطالبه مبلغ صد و پانزده میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال وجه چک شــماره 474446 
به عهــده  بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونى بــا توجه به محتویات پرونــده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور

 نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابــراز و ارایه ننموده لــذا دعوى خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى مدنــى حکم بر محکومیت
 خوانده به پرداخت مبلغ صد و پانزده میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواســته و ســه میلیون 
و هفتصد و هشــتاد و چهار هزار و دویســت و پنجاه ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (95/5/20) تا تاریخ اجراى احکام 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صــادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 31954 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو )/10/854
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950770 شماره دادنامه: 9509976793801555- 85/9/31 مرجع رسیدگى شعبه 8 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان مرتضى صدیقى فرزند صادق به نشانى اصفهان سه راه سیمین خ سهروردى 
جنب رستوران شیرین نخل شرکت کیان پالست سپاهان خوانده سید حســن آقائى فرزند سید شریف به 
نشانى مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار تومان 2 فقره چک به 
شماره 234740 و 234734 بانک ملى به انضمام مطلق خسارات هزینه دادرسى و تاخیر تادیه  گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دادخواست 
مرتضى صدیقى بطرفیت سید حسن آقائى بخواسته مطالبه مبلغ 18/650/000 ریال وجه 2 فقره چک به 
شماره هاى 1-  234740- 94/5/30 ، 2- 234734 – 94/4/25 عهده بانک ملى ایران به انضمام خسارات 
دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى مستندات ابرازى خواهان ایراد و 
تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند 
علــى هــذا ضمــن ثابــت دانســتن دعــوى بــه اســتناد مــواد 198 و 519 و 522  قانــون آئیــن 
دادرســى مدنــى و مــواد 315 ، 310 ، 309 ، 307 ، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیــت خوانده 
بــه پرداخــت مبلــغ 18/650/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت 250//1/401 
ریال بــه عنوان خســارت دادرســى و هزینه نشــر آگهــى کــه مبلــغ 120/000 ریال بــه پرداخت 
خســارات تاخیــر و تادیــه از تاریخ سررســید چکهــا لغایت زمــان وصــول و ایصــال آن طبق نرخ 
شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه خواهد بود. م الف: 31904 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

 (مجتمع شماره دو )/860 /10
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ویسى: حس خاصى دارم
عبدا... ویسى در خصوص بازى تیمش در برابر استقالل 
خوزستان، گفت: همیشـه در برابر استقالل خوزستان 

حس خاصى دارم اما ما باید پیروز این دیدار باشیم.
سرمربى سپاهان افزود: امسال اتفاقات خوبى براى تیم 
استقالل خوزستان نیافتاد اما خوشحالم که مبلغى به این 
تیم داده شد تا آنها بتوانند وضعیت بهترى داشته باشند. 

ما ترسناك هستیم!
امـروز گسـترش فـوالد تبریـز در تهـران میهمـان 
پرسـپولیس اسـت. با توجه بـه آمادگى ایـن روزهاى 
پرسپولیس پیش بینى مى شود بازى سختى در انتظار 
تبریزى ها باشد اما سرپرست گسترش نظر دیگرى دارد. 
حسن آذرنیا در این باره گفته است: «نمى دانم چرا همه 
فکر مى کنند پرسپولیس ترسناك است. اتفاقاً به نظر 

من گسترش فوالد از همه تیم ها ترسناك تر است. »

هواداران پیکان در راهند؟!
در روزهاى اخیـر زمزمه هایى مبنى بر پیوسـتن یک 
بازیکن افغانسـتانى به تیم پیکان شـنیده شده است؛ 
اتفاقى که مى تواند بر افزایش تعداد تماشاگران این تیم 
تأثیر مستقیم داشته باشد. از صحبت هاى مجید جاللى 
اینچنین بر مى آید که براى باشـگاه پیـکان عالوه بر 
بحث فنى، حضور تماشاگران کشور همسایه نیز اهمیت 
دارد. پیکان بـازى هاى خانگـى خود را در ورزشـگاه 
شهداى شهر قدس برگزار مى کند و در حال حاضر از 
بازى هاى خانگى این تیم با طرح ها و جوایزى که در 

نظر گرفته شده نزدیک به هزار نفر بازدید مى کنند.
اخیراً « اویـس عزیزى» گلـر تیم ملى افغانسـتان به 
تمرینـات تیم نفت تهـران آمد و حضور او با اسـتقبال 
هـواداران کشـورش همراه شـد. «فیصل شایسـته» 
کاپیتـان تیـم ملـى افغانسـتان بازیکنـى اسـت کـه
 مورد نظر مجید جاللى براى اضافه شـدن به ترکیب 

پیکان است. .

غر زدن هاى رامین 
کار دستش داد

رامیـن رضاییـان بـاز هم بـراى رسـیدن بـه ترکیب 
پرسپولیس مشکل دارد!

رامیـن رضاییـان همچنان در پرسـپولیس مشـکل 
دارد. برانکو او را خیلـى نزدیک به کارلوس کى روش
مى داند و براى همین به سادگى با او کنار نیامده است. 
این بازیکن اگرچه در هر مسابقه اى که در زمین حضور 
داشته، براى تیمش مثبت بازى کرده است، باید آماده 
باشد که در ادامه فصل هم کمتر بازى کند.
 مشـکل جدید این اسـت که رامین در 
دوره آسـیب دیدگى در تمرینات از کم 
فرصت بازى داشـتن گالیه داشته و حاال رسانه 
هاى نزدیک به برانکو اعتقاد دارند براى این رفتارش 
باید آماده باشد هفته هاى بیشترى روى نیمکت باشد. 
برانکو که بـا کنار گذاشـتن اوکراینى هـا و آرام طبع، 
تیمش را خلـوت و لیسـت را خالى کرده،مـى خواهد 
یک دفاع عراقى هم بخرد و با این شرایط مجال بازى 

کردن براى رامین کم و کمتر مى شود.

مایلى، حامى برانکو
محمد مایلى کهن بعد از وقفه اى کوتاه دوباره سـراغ 
انتقادات همیشـگى اش از کارلوس کـى روش رفته 
اسـت. سـرمربى ملوان  درباره اینکـه او هم مثل کى 
روش عالقه خاصى به بیانیه نویسى داشته، گفت:«من 
کاپ را به کى روش دادم. یک بیانیه نوشتم و با همان 
بیانیه سرمربیگرى تیم ملى را رها کردم و آن را بوسیدم 
و کنار گذاشـتم و از تیم ملى کنار رفتم. ایشـان مدام 
بیانیه مى دهد و آب هم از آب تـکان نمى خورد. انگار 

هیچ مرجعى باالتر از او در فوتبال ما نیست.»
مایلى کهن که حاال رابطه خوبى با برانکو پیدا کرده از 
حضور احتمالى سرمربى پرسپولیس به جاى کى روش 
دفاع مى کند:«چه اشـکالى دارد برانکو سرمربى تیم 
ملى شود و جاى کى روش را بگیرد. او که مى گوید همه 
جا خواهان دارد و پول بهترى هم به او مى دهند. خب 
بگذارد برانکو جانشینش شود. کى روش سالى یک ماه 
در ایران حضـور دارد و 12 ماه حقوقـش را مى گیرد و 

جزو پنج مربى گران دنیا هم هست.»

تایم اوت

وزنه بردار فوق سنگین باشگاه ذوب آهن گفت: «امسال 
نمى توانم وزنه بزنم و درمان مصدومیتم در اولویت قرار 

دارد.»
حامد مجیدى افزود: «در حین مسابقات جام باشگاه هاى 
آســیا در قطر در دومین حرکت دوضرب وقتى که وزنه 
221 کیلوگرم را باالى سر مى بردم از ناحیه کتف دچار 
مصدومیت شدم. بعد از اینکه از مسابقات قطر بازگشتم 
طبق معایناتى که دکتر باقرى نایب رئیس فدراسیون و 
دکتر کیهانى پزشک معالجم داشــتند اعالم کردند که 
خوشبختانه به جراحى نیازى نیست ولى باید با فیزیوتراپى 
و تمرین، کتفم را که پارگى جزئى هم دارد درمان کنم. 

بنابراین امکان فعالیت حرفه اى در چند ماه آینده برایم 
وجود ندارد. »

مجیدى در خصوص شــرایط حاکم بر لیگ برتر وزنه 
بردارى گفت: «متأسفانه رقم قرارداد وزنه برداران حاضر 
در لیگ بسیار پایین و غیر قابل گفتن است و چند سالى 
است که این شــرایط حاکم بر لیگ است و هر سال که 
وزنه برداران امیدوار مى شوند شرایط بهتر شود متأسفانه 

بدتر از قبل مى شود.»
وى گفت: «امســال  من که یک وزنه بردار ســطح باال 
بودم نه تنها هیچ انتخابى به جز حضور در تیم ذوب آهن 

نداشتم بلکه در دقیقه 90 قرارداد امضا کردم.»

نتایج ضعیف تیم خونه به خونه در لیگ یک باعث شــده 
مســئوالن این باشــگاه تصمیم به برکنارى علیرضا 
مرزبان بگیرند و از این رو حمید استیلى به عنوان گزینه

 اصلى جانشــینى تیم مازندرانى به حساب مى آید. البته 
پیش تر از على کریمى خواســتند که به عنوان سرمربى 
در این تیم مشغول به کار شــود اما او هنوز در این زمینه 
تردید دارد. اگــر کریمى حاضر به پذیرش این ســمت 
نشود آن وقت شانس اســتیلى براى جانشینى مرزبان 
زیاد خواهد شد. اســتیلى در این باره مى گوید:  «اجازه 
بدهید تا موضوعى نهایى نشــده دربــاره اش صحبت 
نکنیــم. این تیــم بازیکنان خوبــى دارد و هــواداران 

بســیارى که خیلى از تیم هاى لیگ یــک و حتى لیگ 
برترى از آن محروم هســتند. امیدوارم در پایان فصل 
شــرایطى رقم بخــورد تا با صعــود این تیــم به لیگ

 برتر دل مردم استان مازندران و به خصوص شهر بابل 
شاد شود.» استیلى تصمیم دارد این بار با مطالعه بیشتر تیم 
جدیدش را انتخاب کند:  «من اخیراً دو پیشنهاد تیم هاى 
لیگ برترى را رد کردم و قصد دارم با چشــمانى باز تیم 
آینده خود را انتخاب کنم تا با مشکالت قبل مواجه نشوم. 
قرار است حبیب کاشانى نماینده شوراى شهر تهران براى 
صعود تیم فوتبال خونه به خونه به بابلى ها و هواداران این 

تیم کمک کند.»

استیلى 
به جاى مرزبان مى آید؟

حامد مجیدى: 
نمى توانم وزنه بزنم

 هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر  امروز( دوشــنبه) به 
پایان مى رسد، جایى که صدرنشین لیگ برتر، پرسپولیس 
به مصاف گسترش فوالد تبریز خواهد رفت و عبدا...ویسى 
سرمربى قهرمان فصل گذشته لیگ برتر با سپاهان راهى 

خوزستان مى شود تا با استقالل خوزستان روبه رو شود.
نگاهى داریم به دیدارهاى امروز هفته هجدهم:

استقالل خوزستان-سپاهان اصفهان
عبدا... ویسى با سپاهان در دور رفت با استقالل خوزستان 
روبه رو شد که در اصفهان 3 بر یک تیم سابقش را شکست 
داد. این بار هم رویارویى این مربى جوان با تیمى که خودش 
فصل گذشته موفق شد آن را به قهرمانى برساند، جذابیت 
دارد و چه بسا بازگشت به خوزستان این جذابیت را دوچندان 

مى کند.
هواداران استقالل خوزستان با ویسى خاطرات خوشى دارند 
اما شروع خاطرات تلخ این فصلشان با ویسى رقم خورد که 
در هفته سوم آبى پوشان خوزســتانى را متحمل شکست 
سختى کرد. سیداکبر پورموسوى و شاگردانش در نیم فصل 
اول به دلیل مشــکالت مالى روزهاى خوبى را پشت سر 
نگذاشتند، اما با شروع نیم فصل دوم و به دلیل در پیش بودن 

بازى هاى آسیایى سعى کردند روند خود را تغییر بدهند.
پیروزى هفته گذشته مقابل استقالل در تهران مى تواند آغاز 
خوبى براى بازگشت استقالل خوزستان به روزهاى خوب 
فصل قبل باشد و شاید این بار کام شیرین خوزستانى ها با 
ویسى ادامه پیدا کند تا خاطرات تلخ نیم فصل را فراموش 
کنند. البته ســپاهانى ها پس از پیروزى بــر نفت تهران 
انگیزه هاى باالیى دارند تا بردهاى خــود را ادامه دهند و 
بعید است به راحتى تن به شکست دهند. بازگشت ویسى 
به شهرى که توانست در آن قهرمانى به دست 

بیاورد، جالب است.

عبدا... ویسى در دیدار با پدیده به دلیل آنچه افت فشار نامیده 
شد در کنفرانس خبرى حاضر نشد. در دیدار با نفت تهران پس 
از گل دوم زردپوشان از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد. 
باید دید در این دیدار در افت فشار هت تریک مى کند یا خیر!

پدیده خراسان- نفت تهران
شکست نفت مقابل سپاهان در هفته گذشته باعث نخواهد 
شد که این تیم روند خوب نیم فصل اول را فراموش کند، 
اما حریف این هفته شــاگردان على دایى هم تیم دست و 
پا بسته اى نیست. پدیده در این فصل بازى هاى خوبى به 
نمایش گذاشت و شاید نتایج درخشــانى کسب نکرد اما 
حریف نزدیکى مقابل تیم هاى این فصل بوده است، تیمى 
که هفته گذشته هم در دربى مشهد به تساوى رسید و بدون 

بــا نفت رســیده شکست به بازى سخت 
در است، نفتى که در دور  رفــت 
پدیــده تهران 3 بر صفر از سد 
گذشته بود و شاگردان 

رضا مهاجرى به دنبال جبران این 
نتیجه هستند تا بلکه در نیم فصل دوم 

جایگاهشان بهتر شود.

ســایپا- 
سیاه جامگان 

مشهد
اینکــه ســایپا 

توانســت پس از 
مدت هــا ترمــز ذوب آهن را 

بکشد و مقابل این تیم دروازه اش را بسته 
نگه دارد، نکته مثبتى براى این تیم است، با این 

حال شاگردان حسین فرکى نمى توانند به تساوى هفته 
گذشته مقابل ذوب آهن دلخوش کنند، چون این تیم هنوز در 

رتبه هاى انتهایى جدول قرار دارد و براى اینکه در هفته هاى 
پایانى کارش سخت نشود و جزو گزینه هاى سقوط نباشد، 
باید تا مى تواند امتیاز جمع کند، به خصوص در دیدار این 

مقابل سیاه جامگان که یکى هفتــه 
از رقیبان مستقیم سایپا 
مى شود  محسوب 
و پیــروزى در این 
دیــدار مى توانــد 
رتبه نارنجى پوشان 

تهرانى را ارتقا بخشد.

ذوب آهن اصفهان-فوالد خوزستان
دو تیمــى کــه 
در ایــن فصل 
شباهت زیادى 
به هــم دارند، 

و  ذوب آهــن 
هســتند،  فوالد 

تیم هایى که با مربیان 
و بازیکنان جوان 

ع  و شر

خوبى نداشتند، اما رفته رفته توانستند خود را به رتبه هاى 
باالى جدول برســانند. اکنون ذوب آهن با 29 امتیاز رتبه 
سوم جدول را در اختیار دارد و فوالد 23 امتیازى هشتم است 

اما فاصله زیادى با تیم هاى باالدستى اش ندارد.
مسلمًا شکست سنگین فوالد مقابل پرسپولیس در هفته 
گذشته شوك بزرگى به این تیم وارد کرد و آنها پس از این 
شوك باید به مصاف یک تیم سرسخت دیگر بروند، تیمى 
که تنها شکست این فصل پرسپولیس را ثبت کرده و با این 
شرایط نمى تواند حریف چندان سهلى براى فوالد باشد، با 
این حال ذوب آهن دنبال حفظ جایگاه خود در رتبه ســوم 
جدول است تا اگر هفته اى پرسپولیس و تراکتورسازى دچار 
لغزش شدند، خودش را به آنها نزدیک تر کند. فوالد هم که 
خوب توانسته بود خودش را به باالى جدول برساند، براى 
اینکه دوباره به جمع باالنشین ها اضافه شود مجبور است 
در این بازى به پیروزى برسد. خواسته اى که در اصفهان 
و ورزشگاه فوالدشــهر در مقابل این ذوب آهن قدرتمند 

تقریباً محال است!

پرسپولیس-گسترش فوالد تبریز
با روندى که پرسپولیس پیش گرفته، کمتر تیمى مى تواند 
مقابل این تیم به پیروزى فکر کند و شــاید کسب حداقل 
امتیاز اولین هدف حریفان سرخپوشان تهرانى باشد، با این 
حال در فوتبال چیزى قابل پیش بینى نیست و همانطور که 
شاگردان برانکو فکر نمى کردند در هفته چهاردهم مقابل 
ذوب آهن شکست بخورند، این امکان وجود دارد آنها مقابل 

هر تیمى شکست دیگرى متحمل شوند.
فعًال که این روزها به کام بازیکنان پرســپولیس است و 
آنها پس از پیروزى پرگل 3 بر صفر مقابل فوالد در اهواز، 
پرانرژى و پرروحیه هســتند، فاصله شان با تراکتورسازى 
را هم به حد مطلوبى رســانده اند که حتى با شکست هم 
خیالشان از حفظ شدن جایگاهشان راحت باشد اما قطعًا 
برانکو اجازه نمى دهد چنین روحیــه اى بین بازیکنانش 
به وجود بیاید. شــاید پس از پیروزى مقابل فوالد توقع از 
پرسپولیسى ها باال رفته اما از طرف دیگر شاید خود برانکو 
هم به تکرار نتیجه دیدار رفت مقابل گسترش فوالد راضى 
باشــد، پیروزى یک بر صفر و با حداقل گل تا پرسپولیس 
به قدرتــش در صدر جدول ادامه بدهــد و فاصله اش را با 

تراکتورسازى حفظ کند.
سرخپوشان پایتخت این روزها در دو جبهه با تبریزى ها در 
حال دوئل و پیکار هستند؛ از یک سو، تراکتورسازى رقیب 
اصلى شان براى قهرمانى در این فصل بیانیه صادر مى کند 
که بازى هاى دو تیم به صورت همزمان برگزار شــود و از 
سوى دیگر گســترش فوالد خودش را آماده مى کند تا با 
شکست احتمالى پرســپولیس به همشهرى اش 
کمک کرده باشــد، این موضوعى 
است که فراز کمالوند سرمربى 
گســترش فوالد 
به  هــم 

آن اشــاره کرده اســت و به صراحت اعالم 
کرده مى خواهد با شکســت پرسپولیس به 
کمک تراکتورســازى بیاید. با این شرایط به 
نظر مى رسد پرسپولیسى ها پیکارى دوجانبه 
در پیش دارند و در صورت کســب پیروزى 
مى توانند یــک قــدم دیگر بــه قهرمانى
 که هدف نهایى این فصل برانکو است، نزدیک 

شوند.

اتهام تالش براى رسیدن به نیمکت تیم ملى و جانشینى 
کى روش، بزرگ ترین نقطه ضعف برانکو در دعواى اخیر 
با کارلوس کى روش بوده است. اتهامى که برانکو، هر روز 
آن را تکذیب مى کند اما مــرور اخبارى که زمان تمدید 
قرارداد او در کشورش کرواسى منتشر مى شد، واقعیت 
دیگرى را نشــان مى دهد. اخبارى که به نظر مى رسید 
توســط برانکو و نزدیکانش به نشریات کرواسى رسیده 

و هیچوقت توسط سرمربى سرخپوشان تکذیب نشد.
ماه هاى ابتدایــى حضور برانکو در ایران، ســرمربى 
پرسپولیس رابطه خوبى با کارلوس کى روش داشت. 
برانکو به تمرین تیم ملى مى رفــت، از کى روش 
تمجید مى کرد و همزمان، آمار پرسپولیسى هاى 
تیم ملى بیشــتر مى شــد. جرقه اختالفات 
محبوب تریــن مربیان خارجــى ایران، 
بعد از اختالف اســدى و کى روش و 

مذاکرات پشت پرده دبیرکل فدراســیون با برانکو زده 
شد. مذاکراتى که همان زمان به پایان رسید اما قرارداد 
برانکو و پرسپولیس، نشــان مى دهد هنوز براى برانکو 

تمام نشده است.
فروردین امســال، پــس از تمدیــد قــرارداد برانکو 
با پرســپولیس، ســایت روزنامه نووتنى زاگرب دست 
به افشــاگرى مهمى زد و نوشــت در قرارداد برانکو و 
پرسپولیس، قید شــده که او هر زمان کى روش از ایران 
رفت مى تواند قراردادش را فسخ کند و روى نیمکت تیم 
ملى بنشیند. موضوعى که از طرف مدیران پرسپولیس 
یا برانکو تکذیب نشــد:  «مدیریت باشگاه پرسپولیس 
قبل از دربى حساس تهران پیشــنهاد تمدید قرارداد دو 
ســاله او را مطرح کرد اما در این قرارداد بندى قرار داده 
شــده بود که اگر تیم ملى ایران با ســرمربى فعلى خود 
کارلوس کى روش که سابقه دستیارى آلکس فرگوسن 

در منچســتریونایتد را دارد به مشکل خورد و تصمیم به 
جدایى گرفت برانکو ایوانکوویچ مشــکلى براى فسخ با 
پرسپولیس و قبول دوباره ســرمربیگرى تیم ملى ایران 

نداشته باشد.»
در آن زمان، این خبر زیاد جنجالى نشــد اما حاال پس از 
دو درگیرى اخیر کى روش و برانکو، معنى شــفاف ترى 
دارد. کى روش در مصاحبه هاى اخیرش، بارها روى این 
موضوع تأکید کرده که دلیل اصلى مشکالت او و برانکو، 
عالقه سرمربى پرسپولیس براى نشستن روى نیمکت 
تیم ملى است. ادعایى که خبر سایت نووتنى زاگرب و بند 
قرارداد برانکو و پرسپولیس، مى تواند سند تأیید آن باشد.

گروه ورزشى روزنامه نصف جهان در شماره فردا گزارش 
اختصاصى از یک جلسه را منتشر مى کند که مى تواند  
بیش از پیش  ادعاى کى روش براى عزم برانکو جهت 

رسیدن به نیمکت تیم ملى را ثابت کند.

 لعنت بر سلفى!
 گــروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیــدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هــاى 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.

■ واى بــر ما، در مســابقات فوتبال، ســلفى، در 
مراسم هاى تشــییع جنازه، سلفى، در تصادف ها و 
اتفاقات ناگوار، سلفى، در مواجهه با ستاره هاى ورزش 
و هنر، سلفى، در حادثه  آتش سوزى مجتمع پالسکو 

هم سلفى! واقعاً به کجا مى رویم؟ لعنت بر سلفى!

■ مطلبى جالب در یکى از کانال هاى تلگرامى خواندم: 
«بعد از مراسم پورحیدرى و بعد از حادثه پالسکو تهران 
که سلفى بگیران حسابى  آبروریزى راه انداختند همه 
ما نشان دادیم که براى خرید گوشى هاى  هوشمند 
ابتدا باید تست سالمت روان بدهیم و بعد گوشى هاى 

هوشمند و دوربین دار بخریم!»

■ اگر رئیس فدراسیون فوتبال آنطور که باید و شاید 
از سرمربى تیم ملى حمایت مى کرد و در قبال اتفاقات 
پیش آمده موضع قاطعــى در حمایت از کى روش 
و برنامه هاى از پیش تعیین شــده تیم ملى داشت، 
کارلوس کى روش مجبور نمى شد که براى دفاع از 
تیم ملى و مقابله با هجمه هایى که مى شود، بیانیه 
هاى مکرر صادر کند. ما هواداران فوتبال که حسابى 
از کى روش حمایت مى کنیم. امیدوارم فدراسیون 

فوتبال هم درست و حسابى از او پشتیبانى نمایند.

■ على کریمى اگر بخواهد  همچنــان در دینامو 
زاگرب بماند قطعاً فوتبال خود را به ســوى نابودى 
ســوق مى دهد. کامًال مشخص اســت که آنجا

آینده اى براى او متصور نیست. حداقل در حال حاضر 
و یکى دو فصل آینده نمــى تواند در ترکیب اصلى 
دینامو جایى براى خود دست و پا کند. بهتر است حتى 
اگر هم نمى خواهد به ایران بیاید و دوست دارد در 
اروپا بماند به یکى از تیم هاى متوسط کرواسى برود.

■ 2 خرید سپاهان در نقل و انتقاالت نیم فصل خوب 
بودند. جالل عبدى که البته باید در آینده در مورد او 
قضاوت کرد و مسعود حســن زاده  هم که در اولین 
دیدار براى سپاهانى ها گل کاشــت . این دو خرید 
ایده آل بودند ولى به نظر من کافى نبودند و ویسى 
هنوز به دو بازیکن دیگر براى تقویت و ترمیم تیمش 

احتیاج دارد.

■ به امید پیروزى ســپاهان و ذوب آهن در هفته 
هجدهم رقابت هاى لیگ برتر، ســپاهان با وجود 
ناکامى هایى که داشــت ولى به لطف لغزش سایر 
تیم ها در حال حاضر در رتبه چهارم جدول لیگ برتر 
است. ذوب آهن هم متأسفانه با تساوى در برابر سایپا  
فاصله  تقریباً زیادى تا صدر پیدا کرد و فرصت خوبى 

را از دست داد.  دو تیم در ادامه رقابت ها مراقب 
باشند تا دیگر امتیاز سوزى نکنند تا ببینیم در 

پایان فصل چه مى شود.

■ جدال هاى ایــن هفته تیم هاى اصفهانى 
دیدارهاى جالب توجهى اســت. ویسى به 

شــهرى مى رود که آنهــا را قهرمان 
کــرده  و خاطــرات خوبــى را در 

فصل گذشــته براى آنها رقم 
زده اســت. امیدواریــم که 

هــواداران خوزســتانى 
قدرشــناس باشــند و 
ضمن تشــویق ویسى، 
حرمت ســپاهان را در 

این شهر حفظ کنند. دیدار 
ذوب آهــن و فــوالد هم یک 

دربى بین دو تیم مطرح صنعتى محسوب 
مى شــود و قطعاً هــم مجتبى حســینى و هم 

نعیم ســعداوى انگیزه هاى باالیى بــراى برد در 
این دیدار دارند. امیــدوارم پیروزى هاى ذوب آهن 
که با تساوى برابر سایپا متوقف شده بود، بار دیگر 

آغاز شود.

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال صداى هواداران

هت تریک در افت فشار؟! 

منتظر افشاگرى نصف جهان در شماره فردا باشید

سایپا تهران                                                         سیاه جامگان 
ساعت  15  

استقالل خوزستان                    فوالد مبارکه سپاهان
 ساعت 14:45 

پدیده خراسان                                     نفت تهران ساعت
 ساعت 14:45  

 پرسپولیس                                       گسترش فوالد تبریز 
ساعت 16:45  

ذوب آهن اصفهان                                   فوالد خوزستان
ساعت  16:40 

برنامه مسابقات هفته هجدهم
دوشنبه 4 بهمن 95

اخیرا « اویـس
تمرینـات تیم
هـواداران کشـ
کاپیتـان تیـم
 مورد نظر مجی
پیکان است. .

غر
ک
رامیـن رضاییـ
پرسپولیس م
رامیـن رضایی
دارد. برانکو او
مى داند و براى
این بازیکن اگر
داشته، براىتی
باش

فرصت با
هاى نزدیک ب
باید آماده باشد
برانکو که بـا ک
تیمش را خلـو
یک دفاع عراق
کردنبراى رام

ید در این دیدار در افت فشار هت تریک مى کند یا خیر!

پدیده خراسان- نفت تهران
ت نفت مقابل سپاهان در هفته گذشته باعث نخواهد 
فراموش کند،  روند خوب نیم فصل اول را ه اینتیم
ریف این هفته شــاگردان على دایى هم تیم دست و 
ه اى نیست. پدیده در این فصل بازى هاى خوبى به 
ش گذاشت و شاید نتایج درخشــانى کسب نکرد اما 
ف نزدیکى مقابل تیم هاى این فصل بوده است، تیمى 
فته گذشته هم در دربى مشهد به تساوى رسید و بدون 

سخت  بــا نفت رســیدهت به بازى
دور در ، نفتى که در رفــت 

پدیــده 3ن 3 بر صفر از سد 
ته بود و شاگردان 

مهاجرى به دنبال جبراناین
ه هستند تا بلکه در نیم فصل دوم 

هشان بهترشود.

ســایپا- 
ه جامگان 

هد
ـه ســایپا 

ســت پس از 

مقابل سیاه جامگان که یکى هفتــه 
از رقیبان مستقیم سایپا 
مى شود  محسوب
این پیــروزى در و

دیــدار مى توانــد 
رتبه نارنجى پوشان 

رهرانى را ارتقا بخشد. ت

ذوب آهن اصفهان-فوالد خوزستان
دو تیمــى کــه 
در ایــن فصل 
شباهت زیادى 
به هــم دارند، 

و  ذوب آهــن 
هســتند،  فوالد 

تیم هایى که با مربیان 
و بازیکنان جوان

ع  و شر

اجازه نمى دهد چنین روحیــه اى بین بازیکنانش برانکو
به وجود بیاید. شــاید پس از پیروزى مقابل فوالد توقع از 
پرسپولیسى ها باال رفته اما از طرف دیگر شاید خود برانکو 
هم به تکرار نتیجه دیدار رفت مقابلگسترش فوالد راضى

باشــد، پیروزى یک بر صفر و با حداقل گل تا پرسپولیس 
به قدرتــش در صدر جدول ادامه بدهــد و فاصله اش را با 

تراکتورسازىحفظ کند.
سرخپوشان پایتخت این روزها در دو جبهه با تبریزى ها در 
حال دوئل و پیکار هستند؛ از یک سو، تراکتورسازى رقیب 
اصلى شان براى قهرمانى در این فصل بیانیه صادر مى کند 
که بازى هاى دو تیم به صورت همزمان برگزار شــود و از 
سوى دیگر گســترش فوالد خودش را آماده مى کند تا با 
شکست احتمالى پرســپولیس به همشهرى اش 
کمک کرده باشــد، این موضوعى 
است که فراز کمالوند سرمربى 
گســترش فوالد 
به  هــم 

آن اشــاره کرده اســت و به صراحت اعالم
ررکرده مى خواهد با شکســت پرسپولیس به 
کمک تراکتورســازى بیاید. با این شرایط به 
نظر مى رسد پرسپولیسى ها پیکارىدوجانبه 
در پیش دارند و در صورت کســب پیروزى 
مى توانند یــک قــدم دیگر بــه قهرمانى

 که هدف نهایى این فصل برانکو است، نزدیک 
شوند.

انگیزه هاى باالیى دارند تا بردهاى خــود را ادامه دهند و 
بعید است به راحتى تن به شکست دهند. بازگشت ویسى 
به شهرى که توانست در آن قهرمانى به دست 

بیاورد، جالب است.

مدت ه
بکشد
نگه دا
حال ش
گذشته

اتهام تالش براى رسیدن به نیمکت تیم ملى و جانشینى 
بزرگ ترین نقطه ضعف برانکو در دعواى اخیر کى روش،
با کارلوس کى روش بوده است. اتهامى که برانکو، هرروز

را تکذیب مى کند اما مــرور اخبارى که زمان تمدید  آن
قرارداد او در کشورش کرواسى منتشر مى شد، واقعیت 
دیگرى را نشــان مى دهد. اخبارى که به نظر مى رسید 
توســط برانکو و نزدیکانش به نشریات کرواسى رسیده 

و هیچوقت توسط سرمربى سرخپوشان تکذیب نشد.
ماه هاى ابتدایــى حضور برانکو در ایران، ســرمربى 
پرسپولیس رابطه خوبى با کارلوس کى روش داشت. 
مى رفــت، از کىروش ملى تیم برانکو به تمرین

تمجید مى کرد و همزمان، آمار پرسپولیسى هاى 
اختالفات  تیم ملى بیشــتر مى شــد. جرقه
محبوب تریــن مربیان خارجــى ایران، 
بعد از اختالف اســدى و کى روش و 

 رتبه چهارم جدول لیگ برتر 
سفانه با تساوى در برابر سایپا  
صدر پیدا کرد و فرصت خوبى 

ر ادامه رقابت ها مراقب
وزى نکنند تا ببینیم در

د.

فته تیم هاى اصفهانى
ى اســت. ویسى به 

نهــا را قهرمان 
خوبــى را در 

آنها رقم 
م که 

نى 
 و 
ى، 
ر 
یدار

 هم یک 
ح صنعتى محسوب 

م مجتبى حســینى و هم 
ه هاى باالیى بــراى برد در 
وارم پیروزى هاى ذوب آهن 
پا متوقف شده بود، بار دیگر 

منتظر

هــا ترمــز ذوب آهن را 
 و مقابل این تیم دروازه اشرا بسته 

ارد، نکته مثبتى براى این تیم است، با این 
شاگردان حسین فرکى نمى توانند به تساوى هفته 

ه مقابل ذوب آهن دلخوش کنند، چون این تیم هنوز در 

بند قرارداد برانکو براى جانشینى کى روش



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

شــما را بــه پنج چیــز ســفارش مــى کنم: کســى از شــما جــز به 
پــروردگار خود امیــدوار نباشــد و جــز از گناه خود نترســد و 
اگر از یکــى ســئوال کردنــد و نمــى دانــد، شــرم نکنــد و بگوید 
نمى دانم وکسى در آموختن آنچه نمى داند شرم نکند و بر شما باد به 
شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون 

موال على (ع)شکیبایى چونان بدن بى سر، ارزشى ندارد.

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت 
به فروش یک قطعه زمین با کاربرى تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده 
جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1395/11/11 به واحد مالى شهردارى مراجعه 
و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1395/11/11 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
مشخصات پالکهاى مورد مزایده: 

آگهى مزایدهآگهى مزایده

حسینعلى صادقى – شهردار دستگ رد

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شــماره 116 مورخ 95/8/28 
شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش تعداد یک 
واحد مغازه تجارى در حد سفت کارى شده به مساحت 32/50 متر مربع 
واقع در خیابان حافظ از طریق رعایت تشریفات مزایده موضوع ماده 13 
آئین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل 
مى آید از تاریخ 95/11/4 لغایت 95/11/11 جهت کسب اطالعات بیشتر 

به شه ردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده  مرحله سومآگهى مزایده  مرحله سوم

محمدرضا مجلسى -شهردار کوهپایه

شماره 
پالك

مساحت 
موقعیتمدركکاربرىمترمربع

121 50
واقع در طرح تفکیکى فاز 2 گذر 12 مترىعادىتجارىمترمربع 

«امسال در دهه فرخنده فجر بیش از دوهزار برنامه شامل: 
1600 برنامه در شهرستان ها و 400 برنامه در مرکز استان 
اجرایى مى شود، این در حالى است که در مدارس و مساجد 
به صورت جداگانه برنامه هاى ویژه دهه فجر در ســطح 

استان عملیاتى خواهد شد.»
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى و رئیس ستاد 
دهه فجر اســتان اصفهان با بیان ایــن مطلب در جمع 
خبرنگاران گفت: ستاد دهه فجر استان با 24 کمیته فعالیت 
خود را از اوایل دى ماه ســال جارى آغــاز کرد و تاکنون 
جلسات متعددى را علیرغم مشــکالت اقتصادى برگزار 
نموده و بیش از دوهزار برنامه به جــز برنامه هایى که در 
مدارس و مســاجد در دهه فجر اجرا مى شود را در سطح 

استان اصفهان به اجرا مى گذارد.
جعفر عسگرى به بایدها و نبایدهاى برنامه هاى دهه فجر 
اشــاره کرد و افزود: برنامه هاى دهه فجر باید عمومى، 
فراگیر و خالقانه و مبتنى بر سیاست هاى نظام و چشم انداز 
و همخوان با ارزش هاى اسالمى و برخوردار از جلوه هاى 
هنرى و موجب وفاق و وحدت ملى باشد و تریبون هاى دهه 

فجر نباید مورد بهره بردارى جناح هاى سیاسى قرار گیرد.
وى سپس به بخشــى از برنامه هایى که در دهه فجر در 
اصفهان اجرا خواهد شد پرداخت و گفت: در هفته استقبال 
که از پنجم تا دوازدهم بهمن اســت ما شاهد فضاسازى 
مــدارس و دیدار مســئوالن ســتاد دهه فجر اســتان و 
شهرستان ها با استاندار بوده و در این ایام آذین بندى سطح 
شهر و میادین اصلى شهر، دیدار با شخصیت ها و علماى 
استان، دیدار با حضرت آیت ا... مظاهرى رئیس حوزه علمیه 
اصفهان، اجراى آئین عطرافشــانى و گالب شویى مرقد 
مطهر امام راحل با حضور سازمان یافته جمعى از بسیجیان و

 خانواده هاى شهدا و ایثارگران شهرستان کاشان، افتتاحیه 
موزه عبرت ایران مخوف ترین شکنجه گاه رژیم منحوس 
پهلوى، یادواره سردار شهید سید محسن صفوى و مهندسین 

شهید استان و... خواهیم بود.
عســگرى از برگزارى گلبانگ انقــالب و نواختن زنگ 
نمادین انقالب اسالمى در یکى از مدارس شهر و مناطق 
اصفهان در 12 بهمن سال جارى خبر داد و گفت: در سى 
و هشتمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى و ایام ا... دهه 
فجر برگزارى مراسم سالروز ورود حضرت امام خمینى (ره) 
به میهن اسالمى همراه با ســخنرانى وزیر دادگسترى، 
جلسه بصیرت افزایى با موضوع انقالب اسالمى، برپایى 
خیمه هاى انقالب، برگزارى مسابقات ورزش دانش آموزى 
اســتان با حضور دو هزار دانش آموز دختر و پسر، برپایى 
نمایشگاه عکس انقالب اسالمى، اولین نکوداشت و تجلیل 
از خدمات انجمن هاى خیریه بهداشتى و درمانى استان 
اصفهان به مناسبت والدت باسعادت حضرت زینب(س)، 
برگزارى جشن پیروزى با حضور قشرهاى مختلف مردم 
و اجراى برنامه هاى شــاد و متنوع، تجلیل از پرستاران و 
مادران نمونه در سالروز تولد حضرت زینب (س)، همایش 

پیشگامان انقالب اسالمى، نشست تخصصى شعر انقالب، 
برگزارى محفل قرآنى با موضوع قرآن و انقالب، برپایى 
نمایشگاه دستاوردهاى انقالب اسالمى و سازمان هاى 
مردم نهاد، صبحگاه مشترك، بانگ تکبیر و نورافشانى در 
40 نقطه شهر، مراسم راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن، برپایى 
نمایشگاه محصوالت اقتصاد مقاومتى تولیدى عشایر و 
روستاییان، جشن انقالب با ســخنرانى شخصیت هاى

 مطرح سیاسى، تجلیل از پیشکسوتان فرهنگى مؤثر در 
انقالب اسالمى، حضور زنان توانمند و نخبه در جمع دانش 
آموزان و نقش آنان در پیروزى انقالب و توســعه پایدار 
کشور، اعزام مبلغین مذهبى و... بخشى از برنامه هاى دهه 
فجر سال جارى است.رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان 
مى گوید: انقالب اســالمى ثمره خون هزاران شــهید و 
ایثارگرى ها بوده و نعمت و امانتى در دست ماست که باید 
امانت دار خوبى براى آن باشــیم و آثار این انقالب که در 

جهان مشهود است باید تبیین و تحلیل گردد.

عسگرى با اشــاره به بخشى از دســتاوردهاى انقالب 
شکوهمند اسالمى گفت: انقالب اسالمى ایران بیدارى 
بشــریت و احیاى دین را به ارمغان داشت و والیت فقیه 

دستاورد مهم آنست.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: ما ایرانیان امروز باید بر خود ببالیم که در رأس نظام 
جمهورى اســالمى، فرهیخته اى چون رهبر انقالب را 

داریم.
وى امنیت در کشور را نعمتى بزرگ دانست و گفت: الزمه 
ماندگارى انقالب اسالمى، بصیرت است و اگر جامعه داراى 
روحیه انقالبى و بصیرت باشــد مى تواند از دستاوردهاى 
این انقالب حفاظت کند و اگر این روحیه نباشد یقیناً روند 

حرکت انقالب کند و حتى خدشه دار خواهد شد.
رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان با بیان اینکه امروز 
دشمنان با گستاخى سعى در زیر سئوال بردن دستاوردهاى 
انقالب را دارند گفت: باید دستاوردهاى انقالب اسالمى، 
هنرمندانه براى نسل جوان بازگو شده و به آنان انتقال داده 
شود.وى رتبه پانزدهم ایران در تولید علم در جهان، رتبه 
ششــم دنیا در زمینه کنترل بیمارى هاى غیرواگیر، رتبه 
هفتم تولید علم در حوزه فناورى نانو، رتبه نخست خاورمیانه 
در حیطه هاى داروشناسى و سم شناسى، مهندسى و علوم 
کشــاورزى، خودکفایى در ســاخت تجهیزات نظامى، 
یازدهمین عضو باشگاه فضایى جهان ، قرارگیرى نام 11 
دانشگاه کشور در فهرست دانشگاه هاى برتر جهان و... 
را بخش کوچکى از این دستاوردها برشمرد و تأکید کرد: 
بصیرت افزایى،  بیان دستاوردها و ایجاد امید و نشاط بیشتر، 
از رسالت هاى خطیر و سرنوشت سازى است که باید مورد 

توجه رسانه ها قرار گیرد.
عسگرى از رسانه ها نیز خواست نســبت به امانتدارى و 
انعکاس دستاوردهاى انقالب کوشیده و مردم را به حضور 
در صحنه و شرکت در مراسم راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن و 

انتخابات پیش رو ترغیب نمایند.

 رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان خبر داد 

2 هزار برنامه در دهه فجر اجرا مى شود
ساسان اکبرزاده

عنوان روزمناسبتایام هفتهتاریخردیف
انقالب اسالمى، امام خمینى (ره) والیت فقیه و رهبرى بازگشت امام خمینى (ره) به میه ن و آغاز دهه فجرسه شنبه 11395/11/12
انقالب اسالمى، مردم ساالرى دینى، مشارکت اجتماعى، عدالت و پیشرفت چهارشنبه 21395/11/13
انقالب اسالمى، ایمان، جهاد، شهادت روز فناورى فضایىپنج شنبه 31395/11/14
انقالب اسالمى، قرآن، رسالت زینبى و حکومت جهانى حضرت مهدى (عج)والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار جمعه 41395/11/15
انقالب اسالمى، منزلت زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگى ایرانى اسالمىشنبه 51395/11/16
انقالب اسالمى، جوانان، نهضت علمى و اقتصاد مقاومتىیک شنبه 61395/11/17
انقالب اسالمى، هویت دینى، ترویج معنویت، فرهنگ و تمدن اسالمىدوشنبه 71395/11/18
انقالب اسالمى، انقالبى گرى، آمادگى دفاعى، اقتدار و عزت اسالمى روز نیروى هوایى سه شنبه 81395/11/19
انقالب اسالمى، وحدت ملى، حمایت از جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم بین المللچهارشنبه 91395/11/20

انقالب اسالمى، الهام بخشى، استکبار ستیزى و مقابله با نفوذ دشمن پنج شنبه 101395/11/21
انقالب اسالمى، استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى پیروزى انقالب اسالمى ایران 1357 هجرى شمسى جمعه 111395/11/22

عناوین روزهاى دهه فجر انقالب اسالمى 1395
شعار دهه فجر: گفتمان انقالب اسالمى، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتى

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 888398 مورخ 95/9/18 سازمان 
برنامه و بودجه استان اصفهان در نظر دارد عملیات خط کشى طولى معابر سطح شهر 
شاهین شهر را با اعتبار اولیه 2/800/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/11/12 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
 (نوبت اول) (نوبت اول)

چاپ دوم

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

شهردارى دیزیچه در نظر دارد : بر اساس مصوبه شماره 673- 4 مورخ 95/09/07 شوراى اسالمى شهر 
نسبت به واگذارى اجاره سالن ورزشــى و زمین چمن مصنوعى محله وینیچه به شرح ذیل و با توجه 
به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى با شرایط مندرج در آگهى شماره 95/9269 مورخ 95/10/25 
از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا شــرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشــار این آگهى تا 
روز پنج شنبه مورخ 1395/11/07 به امور قراردادها شــهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را 
دریافت و به منظور شرکت در مزایده مبلغ 10,000,000 ریال را به عنوان ضمانت نامه به حساب سپرده 
0105664563008 شهردارى دیزیچه نزد بانک ملى و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد 
خود نمایند. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. و همچنین قیمت 
پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه مورخ 1395/11/11 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه 

نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 1) زمین چمن مصنوعى و ســالن ورزشــى (وینیچــه )،  با قیمــت پایه کارشناســى مجموعا

 (ماهیانه 14,000,000 ریال)

نوبت دوم        آگهى مزایده         آگهى مزایده 

 شهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچه
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   خبر آنالین | دادگاهى در هندوستان، «سلمان خان» را 
از اتهام حمل غیرقانونى سالح گرم تبرئه کرد.

این بازیگر در جریان ســفرى به جنگل در ســال 98 به شکار 
غیرمجاز دو گوزن سیاه و حمل غیرقانونى سالح گرم متهم شده 
بود. جامعه محلى «بیشنوى»  براى نخستین بار از سلمان خان به 
دادگاه شکایت کردند. گوزن ســیاه در آیین آنها مقدس شمرده 

مى شود.
سلمان خان سال 2006 در دادگاه اولیه به جرم شکار غیرقانونى 
به پنج سال زندان محکوم شده بود. سال پس از آن دادگاه عالى 
راجستان حکم حبس او را تعلیق کرد و سرانجام سال گذشته او را 
تبرئه کرد. دولت محلى در اعتراض به تبرئه سلمان خان به دادگاه 

عالى هندوستان شکایت کرده است.

  افکار| مردى در چین فرزند خردســال خود را فداى شــرط 
عجیب همسر خود کرد.

ماجراى فروش فرزند از اختالف نظر در زندگى مشترك یک زن و 
شوهر چینى شروع شد. این اختالف باعث شد زن شرط طالقش را 
خرید یک ماشین توسط شــوهرش تعیین کند. مرد چینى که براى 
خرید اتومبیل براى همسرش پول کافى را در اختیار نداشت به فکر 
تأمین پول افتاد اما راهى مناسب را انتخاب نکرد. مرد، نوزاد خود را 
در یک صبح ســرد در آغوش گرفت و براى فروش او راهى خیابان 
هاى شهر LinYi شد. خریدار که توســط نیروهاى پلیس دستگیر 
شــده مردى ملقب به «ژانگ» اســت که در زمینه قاچاق انسان 
فعالیت مى کند. پول دریافتى براى فروش نوزاد چپنى 80هزار یوان 

مشخص شده است.

یک زن اندونزیایى از یک بیمارى نادر رنج مى برد که    تسنیم|
بدن او را مثل یک تخته سفت و بى حرکت مى کند.

یک زن اندونزیایى از یک بیمارى نادر رنج مى برد که باعث مى شــود 
بدن او به معناى واقعى کلمه سفت و ســخت و بى حرکت مثل تخته 

چوب شود.
بر اســاس گزارش دیلى میل، این زن که با نام «ســوالمى» وى یاد 
مى شود از «اسپوندیلیت آنکیلوزان» شدید رنج مى برد که باعث مى شود 

بدن او کامًال سفت و سخت و کشیده شود.
وى طى ده سال گذشــته با مادر بزرگ 90 ساله خود زندگى مى کند و 

براى راه رفتن به یک چوب دستى تکیه مى کند.
«اسپوندیلیت آنکیلوزان» زمانى رخ مى دهد که ستون فقرات و مناطق 

دیگر بدن ملتهب شود.

حکم دادگاه براى 
بازیگر هندى

فروش فرزند براى 
خرید ماشین همسر

بیمارى نادر 
زن اندونزیایى 030201

چهل تکه

,,

موضوع از آنجا آغاز 
مى شود که دو ماه 
پیش در سى ام 
آبان ماه خبر مرگ 
دو دختر خردسال 
و تالش بى نتیجه 
نیروهاى امدادى 
براى نجات جان این 
دو کودك در صدر 
اخبار قرار مى گیرد. 
با توجه به مشکوك 
بودن مرگ این دو 
خواهر پرونده مرگ 
آنها بر روى میز 
پلیس و دستگاه 
قضائى قرار
 مى گیرد تا علت 
این موضوع مشخص 
شود

 پایش| 2 پسربچه در گیالن با ضربه هاى چاقوى 
نامادرى خود کشته شدند.

زن جوان براي صحنه ســازي، خانه را آتش زده بود اما 
مأموران با بررســی صحنه جرم به او مظنون شــده و 

دستگیرش کردند.
مدیر روابط عمومی دادگستري گیالن درباره قتل این دو 
کودك 2/5و هشت ساله که هفته گذشته رخ داده است، 
گفت: نامادري این کودکان پس از دستگیري منکر قتل 
شد اما پس انجام تحقیقات فنی اعتراف کرد و گفت براي 
اینکه وانمود کند مرگ بچه ها به دلیل آتش سوزي بوده، 

خانه را هم آتش زده است.

 متهم به قتل فرارى کــه روى باند فرودگاه از ســوى 
مسئوالن حراست شناســایى و بازداشت شده بود، پاى 
میز محاکمه رفت و از اولیاى دم درخواست بخشش کرد.

به گزارش شرق،یکســال قبل به مأمــوران پلیس خبر 
دادند مردى در خانه اش به قتل رسیده است. این خبر از 
سوى مرد موتورسوارى به پلیس داده شد. او گفت: «قرار 
بود براى مردى که از مشــتریانم بود 30  هزار دالر ببرم 
و به جایش ریال بگیرم. وقتى وارد خانه شدم، جوانى که 
مى گفت هم خانه "صمد" است در را باز کرد و گفت که 
صمد فعًال در خانه نیست و به زودى مى آید. من در خانه 
منتظر نشســته بودم و از آنجایى که صمــد با من قرار 
داشت، هم خانه اش نتوانست بگوید که او نیست اما خیلى 
اضطراب داشت و مرتب رفت وآمد مى کرد.به او مشکوك 
شدم، وقتى دنبالش رفتم تا ببینم چه اتفاقى افتاده، صمد 
را دیدم که روى تخت غرق در خون است. مرد جوان تا 
دید من متوجه این مسئله شده ام، سالحش را سمت من 
گرفت و گفت: "اگر نگذارى بروم، تو را مى کشــم." او 
دست و پاى من را بست و گفت: "من از کارى که کردم 
پشیمان هســتم، این یک اتفاق بود."   بعد هم 30  هزار 

دالر و وسایلش را برداشت و رفت.»
 پلیس نام «کاوه» را میان متهمــان تحت تعقیب قرار 
داد و بررســى هایش را براى روشن شدن دیگر ابعاد این 

پرونده آغاز کرد. کارآگاهان فهمیدند صمد، همســر و 
فرزند داشــته اما بنابر دالیل شــخصى تصمیم داشته 
مدتى را دور از خانواده اش زندگى کند و براى اینکه تنها 
نباشد، با مرد جوانى هم خانه شده است. یک ماه ونیم بعد 
مأموران حراست فرودگاه به پلیس اعالم کردند مردى را 
که تحت تعقیب بوده روى باند فرودگاه دستگیر کرده اند. 
آنها به کارآگاهان گزارش دادند که این مرد حتى از گیت 
فرودگاه نیز عبور کرده و هنگامى کــه روى باند بوده و 

قصد سوارشــدن به هواپیما را داشــته،  حراست متوجه 
تحت تعقیب بودن او شده و دستگیرش کرده است.  کاوه 
بالفاصله بعد از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: «من 
این اتهام را قبول دارم اما نمى خواستم عمداً قتلى مرتکب 

شوم و مرگ صمد یک اتفاق بود.»
 او گفت: «من با همسرم مشکل داشــتم و جداى از او 
زندگى مى کردم. وقتى که آگهى درخواست هم خانه را 
دیدم، با صمد تماس گرفتم و با هم به توافق رســیدیم 

و قرار شــد من به عنوان هم خانه او باشم. مشکلى هم با 
هم نداشتیم. تا اینکه روز حادثه من یک اسلحه شکارى 
خریده بودم و داشتم با آن بازى مى کردم و مى خواستم 
کارکردن با اسلحه شــکارى را یاد بگیرم که یک دفعه 
گلوله اى از آن شلیک شد و به صمد برخورد کرد. خیلى 
ترسیدم و وحشت کردم، نمى دانســتم باید چه کار کنم. 
بالفاصله جسد صمد را برداشتم و روى تخت گذاشتم. 
در همین حین زنگ در خانه به صدا درآمد، اول فکر کردم 
همسایه ها هستند که صداى گلوله را شنیده و آمده اند. 
گفتم در را باز نکنم مى روند اما کســى که پشت در بود 
دست بردار نبود و مرتب زنگ مى زد. در را بازکردم دیدم 
جوانى است که براى صمد دالر آورده است. سراغ او را 
گرفت، گفتم نیست اما باور نکرد و گفت با او قرار داشته 
است. وقتى که این اتفاق افتاد، من دیگر نمى دانستم باید 
چه کنم، اضطراب زیادى داشتم و همین هم باعث شد 
آن جوان شــک کند و دنبالم بیاید.»  متهم افزود: «من 
مهندسى هستم که زندگى آبرومندى داشتم و آدمکش 
نیستم، این یک اتفاق بود و من نمى خواستم چنین کارى 

بکنم.»
 با پایان جلســات بازجویــى و صدور کیفرخواســت، 
پرونده براى رســیدگى به دادگاه کیفرى استان تهران 

رفت. 

  فرارو| رئیس پلیس آگاهى اســتان فارس 
از دســتگیرى یک قاتل فرارى پس از 56 سال در 

شیراز خبر داد.
سرهنگ سیروس حیدرى گفت: قاتلى که در سال 
1339 فردى را در استان بوشــهر به قتل رسانده و 
متوارى شده بود، توســط مأموران پلیس در شیراز 

دستگیر شد.
وى توضیح داد: به دنبــال دریافت یک فقره نیابت 
قضائى از استان بوشهر مبنى بر اینکه فردى با هویت 
«ق- ن»، در ســال 1339 فردى به نام «م – ج» را 
در بوشهر به قتل رسانده و از آن تاریخ متوارى شده 
اســت و احتمال مى رود در  شــیراز سکونت داشته 
باشد، موضوع در دســتور کار پلیس آگاهى فارس 
قرار گرفت.سرهنگ حیدرى افزود: با انجام اقدامات 
پلیســى و اطالعاتى، مخفیگاه این قاتل فرارى در 
یکى از محله هاى شیراز شناســایى و با اخذ مجوز 
قضائى، این فرد دستگیر شد.وى گفت: بعد از طى 
مراحل تشکیل پرونده متهم براى رسیدگى به مراجع 

قضائى تحویل داده شد.

سپیده دم آخرین روز دى ماه سال جارى    ایرنا |
مادرى جوان بخاطر عذاب وجدان با مراجعه به کالنترى 

در شهر همدان، پرده از جنایتى هولناك برداشت.
مادر جــوان در محوطه خانه با تــرس و دلنگرانى نیم 
نگاهى به چاه گوشه باغچه حیاط مى اندازد و هق هق 
کنان خود را بر سر چاه مى رساند.  با ندامت سر بر درون 
چاه مى برد ولى از دردانه هایش «محدثه» هشت ساله و 
«لیدا» دو ساله دیگر خبرى نیست و آنها به جاى آغوش 

گرم مادر هم اینک در آغوش خاك آرام گرفته اند. 
مادر آخریــن وداع و درد دل هــا را با چــاه مى کند و 
مى رود تا شاید اندکى از عذاب وجدانى که بیش از 60 

روز گرفتارش شده است، بکاهد. 
مادر بدون توجه به اطراف و بــا تداعى خاطراتى که از 
کودکان خردسالش داشت پیچ و خم هاى چند کوچه را با 
پاهاى لرزان و بى رمق مى پیماید تا به یکباره خود را در 

برابر مقر پلیس مى بیند. 
دســتگیره در اتاق افســر نگهبان را با اضطراب پایین 
مى کشد و با گشــودن آن هراســان در حالى که ناى 
ایســتادن ندارد بر صندلى فلزى مقابــل پلیس تکیه 
مى زند و با صدایى رنجور و پشــیمان، پرده از جنایتى 

هولناك برمى دارد. 
موضوع از آنجا آغاز مى شود که دو ماه پیش در سى ام 
آبان ماه خبر مرگ دو دختر خردسال و تالش بى نتیجه 
نیروهاى امدادى براى نجات جان این دو کودك در صدر 

اخبار قرار مى گیرد. 
با توجه به مشــکوك بودن مرگ این دو خواهر پرونده 
مرگ آنها بــر روى میز پلیس و دســتگاه قضائى قرار

 مى گیرد تا علت این موضوع مشخص شود. 
رئیس پلیس آگاهى همدان گفت: یک زن 36 ساله روز 
پنج شنبه هفته گذشته بخاطر عذاب وجدان به کالنترى 
مراجعــه و در اظهاراتى تکان دهنده بــه قتل دو دختر 

خردسالش اعتراف کرد. 
ســرهنگ رضا زارعى یادآورى کرد: ساعت 17 و 35 
دقیقه سى ام آبان ماه سال جارى عوامل پلیس در جریان 
سقوط دو دختر خردسال در چاهى در منطقه حصار حاج 

شمسعلى شهر همدان قرار مى گیرند. 
وى اضافه کــرد: اظهارات گویاى ایــن بود که محدثه 
هشت ساله و لیدا کوچولو، این دو خواهر خردسال هنگام 
بازى در داخل حیاط منزل مسکونى به داخل چاه سقوط 

کرده اند. 
رئیس پلیس آگاهى همدان بیان کــرد: با وجود بیرون 
آوردن جسد این دو خواهر خردسال از درون چاه کمک 
امدادگران براى احیاى آنها نتیجه نداده و این دو خواهر 

جان خود را از دست دادند. 
سرهنگ زارعى افزود: بنا به اظهار این مادر، وى مبتال به 
بیمارى روانى بوده و هنگام انداختن دخترانش در داخل 

چاه تعادل روحى و روانى نداشته است. 
وى همچنین در زمینه نحوه مرگ این دو کودك توضیح 
داد که این مادر ابتدا یکى از دخترانش را به بهانه دیدن 
ماهى به کنار چاه برده و وى را در داخل چاه مى اندازد. 

رئیس پلیس آگاهى همدان بیــان کرد: پس از انداختن 
وى به داخل چاه، قاتل براى مدتى از کنار چاه دور شده و 
مجدداً پس از نزدیک شدن به چاه مى بیند هنوز فرزندش 

زنده است و در داخل چاه دست و پا مى زند. 
ســرهنگ زارعى بیان کرد: مقتول منتظــر مى ماند تا 

دخترش به طور کامل غرق شده و جان خود را از دست 
بدهد ســپس ســراغ دیگر دخترش که در بستر خواب 

بوده مى رود. 
وى اضافه کرد: این مادر ، طفــل کوچک خود را که در 
خواب ناز بوده به آغوش گرفته و با قساوت قلب از آغوش 
خود به قعر چاه مى اندازد و جان دادن کودك را در میان 

آب متالطم چاه به نظاره مى نشیند. 
وى بیان کرد: پس از اینکه این مــادر بى رحم از مرگ 
هر دو فرزندش مطمئن مى شود شروع به شیون و فریاد 
کرده و از دیگر افراد براى امدادرسانى کمک مى طلبد. 

مدیرعامل آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهر همدان 
پیش تر در گفتگو با ایرنا در زمینه امدادرســانى به این 

سانحه اظهار کرده بود که پس از دریافت گزارش سقوط 
دو خواهر در چاه عوامل آتش نشانى مستقر در ایستگاه 
12 و 18 در کمتر از چهــار دقیقه در محل حادثه حضور 

یافته و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند. 
محمدرضا بیاناتى افزود: ابتدا کودك حدود دو ساله که 
بر روى آب شناور بود توسط آتش نشانان از داخل چاه 
خارج شده و به مدت 15 دقیقه نیز عملیات نجات بر روى 

آن صورت گرفت. 
وى بیان کرد: با وجود تالش آتش نشــانان ولى عالئم 
حیاتى این کودك بازنگشت و کودك توسط اورژانس به 

بیمارستان منتقل شد.
بیاناتى ادامه داد: با پایان یافتن عملیات خارج کردن این 

کودك از داخل چاه، خانواده این کودك مدعى شــدند 
یکى دیگر از فرزندانشــان نیز مفقود شده که احتمال 

مى رود وى نیز در داخل چاه سقوط کرده باشد. 
وى افزود: تیم هاى آتش نشانى دوباره وارد چاه شده و 
کودك هشت ساله که به زیر آب رفته بود را از چاه خارج 
کرده و توسط خودروى آتش نشانى آن را به بیمارستان 

منتقل کردند.

فرمانده انتظامى شهرســتان جیرفــت گفت: طى 
یک عملیات هماهنگ باند چهار نفره اغفال مردان 
در فضاى مجازى جیرفت از توابع اســتان کرمان 
متالشى شد و سرشاخه اصلى باند به هالکت رسید.

به گزارش ایرنا، سرهنگ ماشاءا...مالیى در نشست 
خبرى افزود: 25 دى ماه سال جارى فردى با پلیس 
110 جیرفت تماس گرفت و یک مورد اخاذى را در 
روستاى قاســم آباد بلوك گزارش کرد. وى گفت: 
بالفاصله تیمى براى بررسى با شاکى به محل اعزام، 
کار تحقیقاتى انجام و در کمتر از سه ساعت سرکرده 

باند شناسایى شد.
سرهنگ مالیى بیان کرد: طى تحقیقات مشخص 
شد شاکى در فضاى مجازى با سرکرده باند که خود 
رابه عنوان خانم معرفى کرده، آشنا شده و سرکرده 
باند شــاکى را اغفال و چندین مرحله پول دریافت 
مى کند. فرمانــده انتظامى جیرفت افــزود: بعد از 
آشنایى هاى تلفنى اولیه، ســرکرده باند با صداى 
زنانه، شاکى را براى مالقات به روستاى قاسم آباد 
بلوك مى کشاند و به محض حضور شاکى با اسلحه 

او را متوقف مى کنند.
وى گفت: بعد از گروگانگیرى به شــاکى متعرض 
شــده و از آن پول اخاذى مى کنند، با پول کارت به 
کارت شده در کهنوج مواد مخدر خریدارى مى شود 
و شاکى را نیمه شــب 25 دى ماه سال جارى رها 
مى کنند که وى بالفاصله با پلیس 110 تماس برقرار 
مى کند. سرهنگ مالیى ادامه داد: مأموران پلیس 
با انجام فعالیت هاى اطالعاتى و با حکم قضائى به 
مخفیگاه متهم براى بازداشت وى وارد شدند که با 
تیراندازى شرور مسلح به سمت مأموران انتظامى، 
مأموران هم به سمت وى تیراندازى کردند و در این 

درگیرى شرور مسلح به هالکت رسید.
وى افزود: این شرور مسلح سابقه تیراندازى، اخالل 
در نظم و مشارکت در قتل را داشته است که با توجه 
به این سوابق محکوم به ده ســال حبس بوده و در 
مدت حبس خود به بهانه مرخصى متوارى مى شود.

سرهنگ مالیى ضمن تشــکر از همکارى دستگاه 
قضائى اظهار داشت: سه نفر دیگر اعضاى این باند 

دستگیر و تحویل مقامات قضائى شدند.
وى گفت: اعضــاى این باند در فضــاى مجازى با 
معرفى خود به نام هاى زنانه، مردان را اغفال و از آنها 

اخاذى و سوء استفاده مى کردند.

اعتراف تکان دهنده یک مادر در قتل دختران خردسالش
بانداغفال مردان در فضاى 

مجازى متالشى شد

قتل مرد هم خانه به دست مهندس جوان دستگیرى قاتل فرارى 
پس از 56 سال

نامادرى بعد از قتل 
2کودك،خانه را آتش زد
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

زندگى بدون تصویر، هرگز
Snapchat توجه زیادى به استارت آپ هایى نشان 
داده است که بر روى ســاخت ِدرون ها، دوربین هاى 
پوشیدنى و فناورى هاى مربوط به واقعیت مجازى و 

واقعیت افزوده کار مى کنند.
به عنوان مثــال این شــرکت کــه اکنون بــا نام
 Snap شناخته مى شود، مذاکراتى با شرکت سازنده 

ِدرون Lily Robotics   داشته است. 
از جملــه ایده هایــى که اســنپ دنبــال مى کند، 
ارائــه راهکارى اســت کــه کاربر مجبور نباشــد 
براى گرفتــن عکس ســلفى، دوربین را با دســت 

نگه دارد. 
Lily Robotics پهپــادى طراحى کرده اســت که 
کاربر مى توانــد آن را پرتــاب کند و پهپــاد به طور 
خــودکار وى را دنبــال کــرده و از او فیلمبردارى 

مى کند. 
چنین قابلیتى در برخــى کاربردها به خصوص ثبت 
تصاویر ورزشى نظیر موج سوارى یا اسنوبورد بسیار 

کارآمد خواهد بود.
اسنپ همچنین با شــرکت Narrative که در حوزه 
دوربین هاى پوشــیدنى فعالیت دارد مذاکراتى کرده 
اســت و طبق گزارش ها قصد خرید این شــرکت

 را دارد.
اسنپ در پى خریدهاى متنوعى در حوزه سخت افزار 
براى رســیدن به هدف جدیدش اســت: ســاخت 
دوربین هایى که به طور بى وقفه عکس و ویدیو ثبت 

کنند و روى شبکه اجتماعى بریزند.

اپلیکیشن ثبت تصاویر از 
راه دور در اندروید !

Self Camera HD (with Filters) Pro برنامــه اى 

کامل و کاربردى براى ثبت تصاویــر از راه دور و بدون 
دخالت دست و تنها با ســوت زدن مخصوص اندروید 
 Ouadban مى باشد که توسط شخص توسعه دهنده
Youssef همراه با پرداخت درون شبکه براى کاربران 

گوشى هاى اندرویدى منتشر شده است.به وسیله این 
برنامه هوشمند مى توانید بدون دخالت دست، تصاویرى 
با نهایت کیفیت را تنها با ســوت زدن به ثبت برسانید! 
این اپلیکیشن بى نظیر عالوه بر سیستم ثبت تصاویر 
از راه دور قابلیت برنامه اى نظیــر b612 را نیز در خود 
جاى داده است و مى توانید به صورت زنده همزمان از 
4 فیلتر مختلف براى ثبت و افزایش کیفیت تصاویر خود 
اســتفاده کنید! هر طور که بخواهید مى توانید سیستم 
صوتى را تنظیم کنید تا با اســتفاده از سوت و یا دست 
زدن تا فاصله 15 مترى عکسى سفلى و هیجان انگیز را 
از خود و دوستانتان بگیرید! در وهله اول تایمر معکوس و 
سپس فوکوس خودکار تمامى مشکالت عکاسى از راه 
دور را از بین برده و تصاویــرى با کیفیتى بى نظیر را در 
اختیار کاربران قرار مى دهد ؛ عالوه بر این دیگر نگران 
نور محیط نباشید، زیرا این دوربین کاربردى به راحتى 
تعادل نور سفید و نور تصاویر را بر اساس شرایط موجود 

تنظیم مى کند.

ویندوز 10 به کتابفروشى 
تبدیل مى شود

مایکروسافت در حال اعمال تغییراتى در    فارس|
فروشگاه آنالین ویندوز 10 موسوم به ویندوز استور است 

که خرید کتاب را هم از طریق آن ممکن مى کند.
پیش از این خرید برنامه هاى نرم افــزارى، بازى، فیلم 
ســینمایى و برنامه هاى تلویزیونى از این طریق ممکن 
بود و حاال مایکروسافت با فروش کتاب در ویندوز استور 
مى خواهد با آمازون و دیگر کتاب فروشى هاى آنالین 
رقابت کند. به همین منظور بخشــى خاص براى خرید 
کتاب در ویندوز استور ایجاد مى شــود و کاربران بعد از 
بررسى کتاب ها مى توانند آنها را خریدارى کنند. همچنین 
مرورگر Edge از EPUB کتاب ها پشتیبانى مى کند تا 
خرید آنها تسهیل شود. مایکروسافت سال ها قبل برنامه اى 
به نام Reader را براى خرید کتاب از طریق مرورگرهاى 
اینترنتى عرضه کرده بود که با ویندوز موبایل و رایانه هاى 

جیبى پاکت پى سى هم سازگار بود. 

فروشگاه اینترنتى دیجى اســتایل یکى از بزرگ ترین و جامع ترین مراکز آنالین عرضه پوشاك با کیفیت است. در 
دیجى استایل تمامى کاالهاى مرتبط با پوشش، با کیفیتى مطلوب و کم نظیر و با قیمتى مناسب ارائه مى شود. تیم 
دیجى اســتایل تمام تالش خود را کرده است تا محصوالتى را که به مشــتریان عرضه مى کند، عالوه بر تناسب با 
معیارهاى ایرانى و اسالمى، زیبایى و اصالت را هم به همراه داشته باشد. تمامى محصوالت این سایت از جمله پوشاك، 
زیورآالت و لوازم زیبایى و سالمت، در نهایت دقت و با تالش متخصصان تیم دیجى استایل انتخاب شده و در اختیار 
خریداران قرار گرفته اند. یکى از اهداف اصلى دیجى استایل در کنار برطرف کردن نیاز خرید سریع و مطمئن اینترنتى، 
معرفى و عرضه کاالهاى فاخر ایرانى با کیفیتى کم نظیر و طراحى به روز است. در کنار تمام محصوالت ایرانى شناخته 
شده و با کیفیت، سعى شده تا با نگاهى دقیق و موشکافانه به فرهنگ و سبک زندگى ایرانى و اسالمى، محصوالت 
شرکت هاى خارج از ایران هم در کنار تولیدات ایرانى قرار گیرند تا با مقایسه محصوالت داخلى و نمونه هاى مطرح 

جهانى، بتوانید بنا بر سلیقه خاص خود، تجربه اى به یاد ماندنى از خرید اینترنتى داشته باشید.
http://www.digistyle.com :وب آدرس

 Soccer Star 2016 World Legend بازى، محبوب و فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى ورزشــى و فوتبال از 
استودیوى بازیســازى Genera Games براى اندروید اســت که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده و از 
پرطرفدارترین بازى هاى فوتبال اندروید به شمار مى رود. در این بازى شما مى بایست با انجام فوتبال حرفه اى بر 

رقیبان خود برترى پیدا کرده و به اهدافتان برسید !
 شــما به عنوان یک بازیکن فوتبال باید مهارت هایتان را بهبود ببخشید و رقبا را شکست دهید تا در نهایت به ستاره 
فوتبال 2016 تبدیل شوید! در این راه هیجان انگیز باید قدرتمند و سریع باشید! این بازى فوتبال شگفت انگیز بوده و 
شما را به مدیریت حرفه اى در فوتبال تشویق میکند . شما براى پیشرفت نیازمند حامیان مالى مشهور هستید و عوامل 

و مربى هاى خوبى را باید به استخدام درآورید! 
براى خرید محصوالت لوکس و تبدیل شدن به یک الهام بخش فوتبالى در سراسر جهان نیازمند کسب درآمد خواهید 
بود! در Soccer Star 2016 World Legend براى پیشرفت مى بایست روابط خود را با طرفداران حفظ کرده و به 

هم تیمى هاى خود کمک کنید و تابع دستورات مربى باشید!

راهنماى خرید

برقــرارى تعــادل بین مشــخصات ســخت افزارى، 
امکانات و طراحــى ظاهرى معموال در گوشــى هاى 
باالرده  شــرکت هاى مختلف دیده مى شــود. شرکت 
«ایســوس» هم سعى کرده اســت که در گوشى هاى 
باالرده  خود این تعادل را به وجــود آورد تا خریداران با 
خیال راحت این ســرى از گوشــى ها را انتخاب کنند. 
گوشى «ایســوس زنفون 2 پالس دیالکس از سرى 
گوشى هاى باالرده  این شرکت است که در کنار ظاهرى 
زیبا و چشــم نواز، امکانات قابل قبولى را براى کاربران 
فراهم کرده است: ســخت افزارى قدرتمند؛ دو دوربین 
که مى توانند تصاویرى مطلوب ثبت کنند؛ نمایشگرى 
بزرگ که براى دیدن فیلم، وب گردى و بازى مناسب به 
نظر مى رسد؛ امکان استفاده از دو سیم کارت و اینترنت 
پرسرعت نسل چهارم. زنفون 2 را مى توان به نوعى یکى 
از گوشى هاى قدرتمند ایسوس دانست. استفاده از تراشه  
ساخت شرکت اینتل و 4 گیگابایت رم باعث مى شود تا 

این گوشى به راحتى از پس پردازش هاى سنگین برآید. 
Pow- پردازنده  مرکزى 4 هسته اى و پردازنده  گرافیکى

erVR G6430 براى بازى کردن هم مناسب هستند. در 

این گوشى مى توانید از دو سیم کارت و امکان اتصال به 
اینترنت نسل چهارم بهره ببرید؛ همچنین زنفون 2 در 
حدود 64 گیگابایت حافظه  داخلى دارد که مى توان آن 
را به کمک کارت حافظه  جانبى تا 128 گیگابایت دیگر 

افزایش داد.
اگر این مجموعه  سخت افزارى را در کنار نمایشگر 5.5 
اینچى زنفون 2 در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که 
این گوشى مى تواند گزینه  مناســبى براى بازى کردن 
باشد. نمایشگرى مجهز به فناورى IPS که تراکم 403 
پیکسل بر اینچ را نمایش مى دهد و عالوه بر بازى کردن 
مى تواند براى وب گردى، مطالعه و حتى دیدن فیلم هم 

مطلوب باشد.
دوربین هاى زنفون 2 با سنسورهاى 13 و 5 مگاپیکسلى، 

از مزیت هاى آن به شمار مى آیند. دوربین اصلى به فلشى 
از نوع LED دورنگ مجهز شــده است و ویدیوهایى با 
رزولوشن fullHD ضبط مى کند. براى سنسور دوربین 
ســلفى دریچه  دیافراگم f/2.0 در نظر گرفته  شده است 
تا نور بیشترى جذب کرده و درنتیجه تصاویر روشن ترى 
ثبت کند. از طرفى طراحى ظاهرى گوشى هم زیبا به نظر 
مى رسد. تراش هایى روى قاب پالستیکى پشت گوشى 
وجود دارند که نور را در زاویه  مختلف بازتابش مى کنند و 
جلوه  زیبا و چشم نوازى به قاب پشتى گوشى مى بخشند. 
وزن این گوشى با توجه به اندازه و جنسش، نسبتا زیاد و 
در حدود 170 گرم است و البته ضخامتى 11 میلى مترى 
دارد. از دیگر قابلیت هاى این گوشى مى توان به باترى 
آن با ظرفیت مطلوب 3000 میلى آمپر ساعت و اندروید 
اللى پاپ نسخه  5.0 با امکان به روزرسانى به جدید ترین 
نسخه اشاره کرد .قیمت این گوشى در حال حاضر حدود 

A 900000 تومان است.
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فروشگاه اینترنتى 
دیجى استایل

بازى ستاره فوتبال 
2016 اندروید 

 
از ویندوز 7 استفاده نکنید!

مایکروسافت چند وقتى اســت کاربران تجارى را 
تشــویق کرده اســت که به کارگیرى ویندوز 7 را 
متوقف سازند. این شرکت ادعا کرده است که ویندوز 
7 این پتانسیل را ندارد تا به نیازهاى امروزى کسب 

و کارها به شیوه درستى پاسخ دهد. 
مارکوس نیچه، رییس بخش ویندوز مایکروسافت 
در کشور آلمان گفته است: «دیگر این امکان وجود 
ندارد تا به نیازهاى امنیتــى روزافزون ویندوز 7 به 
درستى پاسخ داد. نیازهایى که چند وقتى است یک 
روند تصاعدى را تجربه کرده اند. ویندوز 7 بر اساس 
یک معمارى امنیتى منسوخ شده طراحى شده است. 
در آن مقطع زمانى بسیارى از مشتریان سنتى تازه به 
سمت یک سیستم عامل مدرن عزیمت کرده بودند، 
اما امروزه نیازهاى دنیاى کسب وکار کامال متفاوت 
از آن زمان است و بســیارى از زیرساخت ها کامال 

متحول شده اند. 
امروزه ویندوز 7 همــان وضعیتى را دارد که چندین 
سال قبل ویندوز اکس پى با آن روبرو بود. پیشنهاد 
ما این است که مشــتریان تجارى از ویندوز 10 که 
همسو با تحوالت روز دنیاى فناورى طراحى شده و 
از شاخص هاى امنیتى باالیى بهره مى برد، استفاده 

کنند.»
 مایکروسافت در حالى از کاربران درخواست کرده 
است به ســمت ویندوز 10 مهاجرت کنند که حتى 
مجوز مربوط به ویندوز 7 یا خانواده ویندوز 8 را دیگر 
در اختیار تولیدکنندگان تجهیزات ســخت افزارى 

قرار نمى دهد. 

گوگل مپ، جاى خالى پارك را 
نشان مى دهد 

   آى تى ایران| آگوســت ســال گذشته، 
آپدیتى به عنوان نســخه v9.34 beta گوگل مپ 
معرفى شــد که تنها تعداد اندکى از کاربران نسخه 
بتا، مى توانستند از قابلیت " پیدا کردن چاى پارك" 
اضافه شده به این نســخه بهره ببرند. اما حاال این 
قابلیت براى تعداد  بیشــترى از کاربران گوگل مپ 

قابل دسترسى شده است.
در این نسخه از نقشه، جاى پارك خالى براى کاربر، 
با یک P کوچک نشــان داده مى شــود و همچنین 
زمان تقریبى تا رسیدن به جاى پارك نیز نشان داده 
مى شود. میزان دسترسى به جاى پارك با 3 عبارت 
محدود، متوسط و آســان نمایش داده مى شود که 
گزینه "محدود" به صورت دایره قرمز رنگ نشــان 

داده مى شود.
هم زمان با شــروع رانندگى به سمت مقصد، کاربر 
مى تواند با گسترش مسیر در داخل نقشه، جاى پارك 

بیشترى را انتخاب کند.
طبق آزمایش، این نســخه از گوگل مپ، فعال فقط 
پارکینگ هــاى خالى در مکان هــاى عمومى مثل 
فروشگاه ها و فرودگاه ها و غیره را پشتیبانى مى کند.

کلیک

فناورانه

فناورى هاى فناورى هاى 
گمشده گمشده 

در حادثهدر حادثه 
پـالسـکوپـالسـکو
ماجراى ساختمان پالسکو از نظر بعد خبرى و حادثه اى، از 
نظر فداکارى و ایثار و شهامت آتش نشانان، از نظر گستردگى 
کار میدانى و اجرایى عملى و البته هم از نظر حضور لشــکر 
سلفى گیرها وســط حادثه، منحصربه فرد و یکى از حوادث 
عمیق، تاثیرگذار و متاســفانه غم انگیز ایران طى سال هاى 

اخیر خواهد بود.
در 48 ســاعت اخیر، هر ایرانى در هر کجاى کشــور و این 
جهان پهناور، حتى اگر یک بار در عمرش پا به ســاختمان 
پالسکو نگذاشته باشد یا از چهارراه استانبول رد نشده باشد، 
به طور لحظه اى پیگیر اخبار ساختمان پالسکو است و با مدد 
گزارش هاى صداوسیما، ســایت هاى خبرى و عکس ها و 
فیلم هاى منتشر شــده روى کانال هاى تلگرام و صفحات 
شبکه هاى اجتماعى مانند اینستاگرام؛ با چشمانى نمناك و 
چهره اى بهت زده و متاثر منتظر خبرى از آتش نشانان مفقود 
شده و پایان سرنوشت این فرشــتگان نجات است.در این 
یادداشت مى خواهیم درباره فناورى هاى گمشده در حادثه 

ساختمان پالسکو صحبت کنیم.
در تمام این 48 ساعت مدام از خودم مى پرسم «در قرن 21 
و سال 2017 میالدى زندگى مى کنیم؛ پس نقش و وظیفه و 
تاثیر فناورى در این حادثه کجاست؟» دنیاى فناورى براى هر 
قطعه اى از پازل حادثه ساختمان پالسکو، راه کار و استاندارد 
و ابزار و امکانات دارد. چرا فقط بیل هاى مکانیکى و نیروى 
انسانى وسط کار هســتند؟ پس این همه اختراع و توسعه و 
تحقیق که در دانشگاه هاى کشور و به دست دانشجویان و 
محققان صورت مى گیرد، به چه دردى مى خورد و اگر اینجا 
استفاده نشود؛ قرار است کجا شاهد اجرایى شدن و عملیاتى 

شدنش باشیم؟
در فاز اول، این همه گجت و تجهیزات هوشــمند ســاده و 
ارزان قیمت براى جلوگیرى از حریق و آتش سوزى یا اعالم 
اطفاى حریق و قطع سیستم هاى الکتریکى وارد بازار شده 
است. شاید با هزینه اى فقط چند ده میلیون تومانى مى شد این 
ساختمان قدیمى 54 ساله را نسبت به آتش سوزى ایمن کرد. 
انواع استارت آپ هاى یادگیرى ماشینى و هوش مصنوعى 
دارند روى محصوالتى کار مى کنند که یک حادثه و خطاى 

انسانى را از قبل گزارش و پیش بینى مى کنند. این محصوالت 
مى توانند تمام سیستم هاى یک ســاختمان مانند سیستم 
گازرسانى، شبکه برق رســانى، ژنراتورها و حتى استقامت 
اسکله و دیوارها را بررســى و پیش بینى کنند. به کارگیرى 
چنین محصوالتى در یک ســاختمان مانند پالسکو خیلى 

ساده و سریع و راحت است.
در فاز دوم، وقتى صبح زود گزارش آتش ســوزى مخابره 
مى شود و آتش نشانان به محل حادثه مى رسند و شروع به 
مهار آتش سوزى مى کنند، مى توان از انواع روبات ها و پهپادها 
براى گزارش گیرى از درون ساختمان استفاده کرد. هر ساله 
در نمایشــگاه و مســابقات روبات هاى دانشجویى، شاهد 
رونمایى از ده ها روبات مخصوص حادثه هاى طبیعى هستیم 
که مى توانند وارد ساختمان شوند و هر چیزى از گشتن براى 
یک موجود زنده تا خارج سازى اشیاى قیمتى و فیلم بردارى 
از وضعیت و ابعاد حادثــه را انجام دهند. تصور کنید فقط به 
جاى چند نفر از این آتش نشــانان عزیز فداکار، چند روبات 
زیر آوارهاى چند ده تنى گرفتار شده بودند. انواع دوربین هاى 
مادون قرمز براى مشاهده یک موجود زنده و انسان از وراى 
دیوارها و ساختمان ها وارد بازار شده است که مى توانست در 

این حادثه به کار گرفته شود.
در فاز ســوم، پس از فروپاشى ســاختمان پالسکو باز هم 
روبات هاى امدادگر و روبات هاى جســت وجوگر مى توانند 
وارد کارزار شوند و به دنبال اجساد یا انسان هاى زنده مانده 
زیر آوار بگردند. باز هم در اینجــا پهپادها مى توانند مدام بر 
باالى ســاختمان و جاهایى که در همان ساعت هاى اولیه 
وقوع حادثه، غیردسترس اســت، پرواز کنند و به تیم هاى 
مختلف گزارش هاى تصویرى و ویدیویى بدهند. در مراحلى 
از آواربردارى، شدت حرارت اجازه پیش روى نمى داد اما دنیاى 
فناورى براى چنین شرایطى دستگاه هاى خاص خودش را 
ساخته اســت که مى توانند گرماى چند صد درجه تحمل 
کنند. تا چندین ساعت پس از حادثه و شاید گذشت زمانى 
24 ساعته، تلفن هاى همراه و ثابت و آنتن هاى مخابراتى در 
محل حادثه قطع بودند. یکى از سرفصل هاى اصلى پدافند 
غیرعامل، نصب و راه اندازى ایستگاه هاى رادیویى سیار در 

محل چنین حادثه هایى است که بتواند به سرعت دسترسى 
به تجهیزات ارتباطى و اینترنت را فراهم کند.

در فاز چهارم، خبرهاى شایعه و ضد و نقیض زیادى در این 
فاصله بحرانى 48 ساعته روى سایت ها و شبکه هاى مختلف 
خبرى مخابره شده است و حتى دقیق ترین خبرگزارى ها و 
سایت هاى خبرى آنالین دچار خطا شدند و آمار و ارقام اشتباه 
اعالم کردند. ستاد بحران کشور مى توانست یک تیم رسانه اى 
مجهز در محل حادثه مستقر کند و به سرعت با راه اندازى یک 
سایت و کانال تلگرام و ابزارهاى ارتباطى دیگر، دقیق ترین و 
موثق ترین اخبار کنترل شده و الزم براى مردم را انتشار و در 
اختیار دیگر رسانه ها قرار دهد. اکنون، شاهدیم که هر سایت 
و رسانه و خبرگزارى و شبکه هاى مختلف صداوسیما، به طور 
جداگانه عکاس و فیلم بردار و خبرنگار به محل حادثه اعزام 
کردند که ناگفته مشخص است زیر دست و پاى امدادگران 
و بیل هاى مکانیکى و ماشــین هاى ســنگین آواربردارى 
چه مى کنند. شاید اگر یک منبع موثق و دقیق اخبار حادثه 
ساختمان پالسکو را در اختیار دیگر رسانه ها مى گذاشت، از 
درد و اندوه و نگرانى بسیارى از خانواده هاى آتش نشان کاسته 
مى شد و نیازى به سرازیر شدن مادران، همسران، فرزندان 
و دیگر اعضاى خانواده به سوى چهارراه استانبول تهران و 
ساعت ها در خیابان ها اطراف سرگردان شدن براى گرفتن 

یک خط خبر سالمتى عزیزانشان نبود.
دنیاى فناورى بــراى حادثه هایى مانند حادثه ســاختمان 
پالسکو راه کارها و محصوالت مختلفى دارد و در هر فاز کار 
از پیشگیرى تا هنگام وقوع و پس از آن مى توان با ابزارهاى 
ماشینى به جنگ آتش و بتن و آهن رفت و از به خطر انداختن 
جان انسان ها و وارد آمدن خسارت ها و ضررهاى مالى بسیار 
گزاف جلوگیرى کرد. باید روبات ها و دیگر تجهیزات هوشمند 
ساختمانى و مخصوص حوادث بحرانى را باور کنیم و شرایطى 
براى به کارگیرى و استفاده از آن ها در بخش هاى مختلف 
ایران عزیزمان فراهم سازیم تا در هنگام وقوع حادثه هایى 
مانند حادثه ساختمان پالسکو با امکانات و تجهیزات مدرن تر 

و کامل تر وارد عرصه امدادرسانى و مدیریت بحران شویم.
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالع وقت دادرسى به مجهول المکان در پرونده کالسه 952437 ح/3 شعبه 3 دادگاه حقوقى نجف آباد آقاى 
اسماعیل عیدى وندى فرزند راهدار موضوع شــکایت خانم فریبا عیدى وندى مبنى بر طالق نظر به اینکه 
خوانده در آدرس اعالمى شناخته نشده و مجهول المکان مى باشد لذا حسب دستور رئیس محترم وفق ماده 
115 قانون آیین دادرسى، مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و آگهى مى شود 
و بدین وسیله به متهم ابالغ میگردد در مورخه 95/12/14 ساعت 9 صبح جهت رسیدگى در شعبه 3 نجف آباد 
حاضر گردد. بدیهى اســت عدم حضور بالوجه و یا عدم ارســال الیحه دفاعیه در وقت مقرر مانع از اتخاذ 
تصمیم مقتضى نخواهد بود. م الف: 3137 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/1235

مزایده
شماره: 940134- 95/10/26  پیرو مزایده مورخه 95/9/13 در پرونده کالسه 940134 اجرایى و به موجب 
دادنامه 940434 صادره از شعبه 14 اصفهان نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى احمد قاسمى میرآبادى 
محکوم اســت به پرداخت  1/706/425/045 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 85321252  ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب آقاى 
مهندس معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. تمامت ششدانگ یکباب مغازه قطعه 8 بخش 11 ثبتى 
اصفهان واقع در ویالشهر خ آزادگان بعد از بلوار شهید و داراى سوابق ثبتى 1001/5  و داراى زیربناى حدود 
123/10 متر مربع و ساختمان با سقف قطعات پیش ساخته ثبتى و داراى انشعابات آب برق و گاز که بارزش 
2/215/800/000 ریال تعیین گردید. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 
95/11/26 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنًا خریدار ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال مورد نظر بازدید 

بعمل آورد.م الف:3171  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد /10/1236
مزایده

شماره: 940230-95/10/26 بموجب دستور فروش شــماره 0400- 940 ملک موضوع قرارداد مورخه 
79/2/4 بنا به درخواست حاجت نامدارى بطرفیت ســایرین روح انگیز- پریسا -مهرانگیز- امیر- همت 
همگى نامدارى و طوبى سازنده و حجت نامدارى حکم به فروش یکباب منزل مسکونى واقع در یزدانشهر 
بلوار مطهرى نگارستان 17 بینابین 17 و 18 کدپســتى 53696 – 85199 فاقد سوابق ثبتى داراى عرصه 
حدود 90 متر و 136 متر مربع اعیانى که طبق برآورد کارشناس رســمى دادگسترى اصفهان جناب آقاى 
حیدر بارزش 950/000/000 ریال ارزیابــى و تعیین گردیده.  که با توجه به مراتــب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و به میزان 
محکوم به و در تاریخ 95/11/26 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد.برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنًا خریدار ظرف پنج روز 
قبل ازمزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:3170  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان 

نجف آباد/10/1237
حصر وراثت

محمد امینى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 662 به شرح دادخواست به کالسه 139/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه عمو على اکبرى نجف آبادى 
بشناسنامه 15943 در تاریخ 1395/4/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد امینى نجف آبادى ش.ش 662 ، 2-  ابراهیم امینى نجف آبادى ش.ش 660 
(فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3165 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1238
حصر وراثت

سکینه نادى بابادگانى داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 140/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عزیزاله سوارى جمالوئى بشناسنامه 848 در 
تاریخ 1395/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
زهرا سوارى جمالوى به ش.ش 1891 ، 2-  اکرم سوارى جمالوئ ى به ش.ش 982 ، 3- لیال سوارى جمالوئى 
به ش.ش 749 ، 4- سهیال ســوارى جمالوئى به ش.ش 6363 ، 5- نجمه ســوارى جمالوئى به ش.ملى 
1080105204 ، 6- مرضیه سوارى جمالوئى به ش.ش 253 ، 7- خداداد سوارى جمالوئى به ش.ش 76 ، 
8- شهرام سوارى جمالوئى به ش.ملى 1080011250 ، 9- فضل اله سوارى به ش.ش 7 ، 10- بهرام فرزان 
منش ش.ش 1509 ، 11- بى بى جان ســوارى ش.ش 30  (فرزندان متوفى) 12- سکینه نادى بابادگانى 
ش.ش 4 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3172 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1240
حصر وراثت

جواد عظیما نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 5-000920-108 به شرح دادخواست به کالسه 125/95 
ش ح10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى عظیما 
نجف آبادى بشناسنامه 589 در تاریخ 1395/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:  1- مجید عظیما نجف آبادى ش.ش 2527 ، 2- امیر عظیما نجف آبادى به 
ش.ش 3786 ، 3- جواد عظیما نجف آبادى به ش.ش   5- 000920- 108  (پســران متوفى) 4- نجمه 
عظیما نجف آبادى ش.ش 535 ، 5- سعیده عظیما نجف آبادى ش.ش 3173 (دختران متوفى) 6- عزت 
بیگم حســینى کاکلکى ش.ش 1002 ،(همســر متوفى) ، 7- طاهره بدیهى نجف آبادى ش.ش 20216 
(مادر متوفى) 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: 3112 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/10/1241
حصر وراثت

سعیده رستم نیا داراي شناسنامه شماره 3248 به شرح دادخواست به کالسه 141/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدکریم رستم نیا بشناسنامه 51 در تاریخ 
1395/4/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- حمید 
رستم نیا ش.ش 3157 ، 2- سعید رستم نیا ش.ش 7764 ، 3- ســعیده رستم نیا ش.ش 3248 (فرزندان 
متوفى) 4- کبرى کاریزى ش.ش 836 (همسر متوفى) 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: 3173 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1242 /10
حصر وراثت

آزاده خاکى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به کالسه 142/95 ش 10 ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى رستم نیا بشناسنامه 
927 در تاریخ 1395/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- سپهر رستم نیا ش.ش 0- 223666 – 361   ، 2- سجاد رستم نیا ش.ش 4-149940-361 (پسران 
متوفى) 3- زهرا رستم نیا ش.ش 6-399872-361 (دختران متوفى) 4- آزاده خاکى نجف آبادى به ش.ش 
191 (همسر متوفى) 5- کبرى کاریزى ش.ش 836 (مادر متوفى) 6- محمد کریم رستم نیا ش.ش 51 (پدر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3174 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1243
حصر وراثت

زهرا توکلى حاجى آبادى داراي شناســنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالســه 136/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طلعت خانم پاینده نجف آبادى 
بشناسنامه 647 در تاریخ 1395/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1- مرتضى توکلى ش.ش 11 ، 2- عباس توکلى ش.ش 27 ، 3- محمود توکلى ش.ش 
88 ، 4- فاطمه توکلى ش.ش 28 ، 5- زهرا توکلى حاجى آبادى ش.ش 8  (فرزندان متوفى) 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: 3168 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1244
حصر وراثت

صفرعلى اله یارى نوگورانى داراي شناسنامه شماره 2248 به شرح دادخواست به کالسه 132/95 ش ح10  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاه بیگم زاهد صادقى 
بشناسنامه 9 در تاریخ 95/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- صفرعلى اله یارى نوگورانى ش.ش 2248 ، 2-  مظاهر اله یارى نوگورانى ش.ش 1058 ، 
3- مسیب اله یارى نوگورانى ش.ش 1057 ، 4- صفرعلى اله یارى نوگورانى ش.ش 54 (پسران متوفى) 5- 
صدیقه اله یارى نوگورانى ش.ش 1056 ، 6- عصمت اله یارى نوگورانى ش.ش 2249 ، 7- عفت اله یارى 
نوگورانى ش.ش 1681 (دختران متوفى) 8- مظفر اله یارى نوگورانى ش.ش 744  (همسر متوفى) 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: 3148 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1245 /10

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973730200906 شــماره پرونده: 9509983730200601 شماره بایگانى شعبه: 
950602 و ش ح 523/94- 362/94 خواهان: خانم مهناز نوروزپور فرزند صفرعلى به نشانى اصفهان نجف 
آباد ویالشهر خ ولیعصر ك اشــرفى اصفهانى پ 88 خواندگان: 1- آقاى امیر باستانى به نشانى اصفهان 
نجف آباد خ قدس مرکزى باالتر از تقاطع خ احمد منتظرى کد پســتى 85976- 85186 ، 2- آقاى ناصر 
خلیلیان 3- آقاى علیرضا محمدى همگى به نشانى خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارات دادرسى 3- مطالبه وجه چک (اعتراض ب راى شورا ) راى دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهى 
خانم مهناز نوروزپور به طرفیت آقایان 1- امیرباســتانى 2- ناصر خلیلــى (خلیلیان ) 3- علیرضا محمدى 
نسبت به دادنامه شماره 47 و 48 در کالسه 362/94 صادره از شــعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد 
دادگاه با بررســى محتویات پرونده  اعتراض را در خصوص مجلوب ثالث (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) 
آقاى خلیلى وارد دانســته لذا با توجه به اظهارات شــهود و پرینت مبالغ واریزى به حساب نامبرده و اظهار 
آقاى باستانى در جلسه واخواهى که مبلغ سه میلیون تومان بابت قفسه هاى خریدارى شده به حساب آقاى 
خلیلى واریز شده است لذا به اســتناد ماده 358 از قانون آئین دادرســى مدنى ضمن تایید دادنامه صادره و 
عدم ورود اعتراض نســبت به تجدیدنظر خوانده ردیف سوم در خصوص تجدیدنظر خوانده ردیف دوم نظر 
به مراتب معنونه نامبرده را به پرداخت ســى میلیون ریال در حق معترض به اســتناد مــاده 198 از قانون 
مارالذکر به انضمام هزینه دادرســى در حق تجدیدنظر خواه محکوم مى نمایــد. راى صادره در خصوص 
تجدیدنظر خوانده ردیف اول و سوم قطعى است اما در خصوص تجدیدنظر خوانده ردیف دوم غیابى است. 

م الف:3183  قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/1246 
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003000521/2 شــماره بایگانی پرونده: 9500079 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802133000026 بدین وسیله به آقاى قربان سرلک چیوا فرزند محمدعلى مقیم: نجف آباد شهر 
آزادگان فاز ســه جنب باغ که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت نقص و عدم شناسایى آدرس تعیین شده 
ابالغ اجرائیه به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان به 
استناد سند اجاره شماره 161248 مورخ 82/2/20 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 56  اصفهان جهت 
خلع ید و تخلیه قطعه زمینى به مساحت پنج هزار مترمربع از اراضى ملى پالك 223/19 واقع در بخش 13 
ثبت اصفهان از توابع شهرستان فریدونشهر درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه 
به کالسه 9501034/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان و به کالسه 9500079 در واحد اجراى اسناد 
رسمى نجف آباد مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج مى گردد و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور 
که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به تخلیه و تحویل مورد اجاره به متعهدله 

اقدام نمائید در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م 
الف: 3179 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان نجف آباد/10/1247

ابالغ  اجراییه
شماره پرونده: 139404002003001214/2 شــماره بایگانی پرونده: 9500002 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802133000027 بدین وســیله به آقاى على بشیرى عادگانى فرزند حســین مقیم: نجف آباد 
حاجى آباد خیابان سپاهان خیابان پنجم پالك 1042 که برابر گواهى مأمور مربوطه به علت عدم شناسایى 
آدرس تعیین شــده ابالغ اجرائیه به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان به استناد سند اجاره شماره 78772 مورخ 89/12/16 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 
60 اصفهان جهت خلع ید و تخلیه ده هزار مترمربع از اراضى ملى پالك شماره 127 فرعى مجزى شده از 37  
اصلى واقع در روستاى بافران موسوم به على آباد بخش 12 ثبت اصفهان از توابع شهرستان تیران و کرون 
درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9402523/1 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان و به کالسه 9500002 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع 
شما درج مى گردد و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده 
روز باید نســبت به تخلیه و تحویل مورد اجاره به متعهدله اقدام نمائید در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى علیه شــما جریان خواهد یافت. م الف: 3178 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان 

نجف آباد/10/1248
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 905/95 ش ح 3 - 1395/10/26 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: آقــاى مرتضى باقرى 
نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده آقاى حمید محمدى به شوراى 
حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 905/95  ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 95/12/17 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3185 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/1254
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113730401315 شــماره پرونده: 9509983730400810 شــماره بایگانى شعبه: 
950822 خواهان آقاى على هنرمند دادخواســتى بــه طرفیت خواندگان وحید حــاج لطفعلیان و آقا رضا 
ماندگارى بامکان به خواســته حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال ســند قطعى خودرو بنز به شماره 
انتظامى 88-189 د 97 و خســارات وارده تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع 
و به کالسه 950822ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/10 و ساعت 10 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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 و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3186 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1255 /10 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 157/95 ش ح/11- 1395/10/27 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: سجاد ظهیرى دادخواستى 
به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم سند رســمى و قطعى یکدستگاه 
موتورسیکلت به طرفیت خواندگان 1- اسماعیل خسروى فرزند ابراهیم 2- علیرضا پوراخوان فرزند محمود 
به شوراى حل اختالف شــعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 157/95 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/12/7 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خواندگان اخطار میگردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه 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: 3188 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1256
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113730401336 شــماره پرونده: 9509983730400650 شــماره بایگانى شعبه: 
950657 خواهان اصغر علیان دادخواستى به طرفیت خوانده مصطفى شادرو به خواسته مطالبه مبلغ چک به 
شماره 773350 بانک ملى و خسارات وارده تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 950657ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/15 و ساعت 8/5 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مصطفى شادرو 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 دا دگاه 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: 3189 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/1257 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731504789 شماره پرونده: 9509983731500816 شماره بایگانى شعبه: 
950828 خواهان مهدى موسى عرب نجف آبادى دادخواستى به طرفیت خوانده شرکت ماهرخ افق نوریبه 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع 
در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983731500816 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/21 
و ساعت 8:30 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 و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 3191  شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/1258 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730206881 شماره پرونده: 9509983730200876 شماره بایگانى شعبه: 
950882 خواهان  اداره آموزش و پرورش نجف آباد دادخواستى به طرفیت خواندگان اداره اوقاف نجف آباد 
موقوفه مالعبدالرحیم و ورثه سید ناصر بهنیا (کوشا- پریســا- بابک- پریا- سیاوش- سارا همگى بهنیا 
فرزندان سید ناصر) به خواســته اثبات واهى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
950882ح/2 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/12/10 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان کوشا- پریسا- بابک- داریوش- سیاوش- سارا همگى بهنیا فرزندان سید 
ناصر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور 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 و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 3145 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/10/1259 
حصر وراثت

فاطمه درعلى بنى داراي شناسنامه شماره 4610091917 به شرح دادخواست به کالسه 145/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى درعلى بنى بشناسنامه 
218 در تاریخ 1395/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- سمیه درعلى بنى ش.ش 6310 ، 2- جعفر درعلى بنى ش.ش 11 ، 3- فاطمه درعلى بنى ش.ملى 
4610091917 ، 4- على درعلى بنى ش.ملى 4610508001 (فرزندان متوفى) 5- فردوس سلیمى بنى 
ش.ش 71 (هسمس ر 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: 3187 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1260
حصر وراثت

على حسین قاسمى داراي شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 135/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان خاور قاســمى بشناســنامه 32 در تاریخ 
1393/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- 
فاطمه قاسمى ش.ش 15 ، 2-  داود قاسمى ش.ش 966 ، 3- معصومه قاسمى ش.ش 4744 ، 4- ابراهیم 
قاسمى ش.ش 6019 ، 5- زهرا قاسمى ش.ملى 1080124322 (فرزندان متوفى) 6-  على حسین قاسمى 
ش.ش 7 (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: 3144 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1261
اخطاریه

شماره: 419- 95/10/26  اخطارشونده: سعید وکیلى فرزند کاظم شــغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان 
مخاطب محترم بشما اخطار مى شود ظرف مدت سه روز از تاریخ رؤیت این اخطار در یکى از روزنامه هاى 
مربوطه جهت اجراى صیغه طالق وفق بایگانى 950643- 95/5/26 شعبه 3 نجف آباد به دفتر طالق 69 
نجف آباد واقع در نجف آباد خ امام پارکینگ میرداماد مراجعه نمایید بدیهى اســت عدم حضور وفق دستور 
است. 42639509 سردفتر طالق 69 نجف آباد و حســب حکم دادنامه بدون آدرس. م الف: 3176 سردفتر 

طالق 69 نجف آباد/10/1262
مزایده

در پرونده کالسه 1114/94 اجرایى و به موجب دادنامه 364/93 – 93/7/26 صادره از شعبه ششم  ویالشهر 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى حمید عباسى محکوم است به پرداخت ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرس و غیره در حق محکوم له و مبلغ ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت.ارزیابى از پالك ثبتى شماره B 635 636 فرعى از 
790 اصلى واقع در بخش 11 ثبت اصفهان به شماره ثبت 76981 و صفحه 63 و دفتر 310 و شماره چاپى 
87710 واقع در نجف آباد ویالشــهر ارزیابى با توجه به 9/3028  اداره ثبت اسناد و امالك که مساحت آن 
363/5 متر مربع مى باشد و مساحت تاالر بیش از مقدار فوقاست و با چند پالك اگر تجمیع گردیده و در حال 
حاضر قابل تفکیک از یکدیگر نیست و محل آن در گوشه شمال شرق تاالر است و محل مهمانان مى باشد 
و آشپزخانه و سایر در محل متصل به آن مى باشد و مشــخصات مستحدثات با سقف تیرچه و بلوك و کف 
سرامیک و بدنه هاى کاشى و چراغهاى برق که ظاهرا مشترکات از دیگر پالکها تامین مى گردد و با توجه 
به مساحت عرصه 363/5 متر مربع در صورتیکه با شهردارى ناحیه تسویه و مجوز احداث سالن را دریافت 
کرده باشــد از قرار مترمربعى 20/000/000 ریال جمعا 7/270/000/000 ریال ارزیابى و در صورتیکه با 
شهردارى تسویه کرده باشــد از قرار متر مربعى 17/000/000 ریال جمعا به مبلغ 6/179/500/000 ریال 
ارزیابى و محاسبه مى گردد. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/31 ساعت 10 صبح و در همان 
محل اجراى احکام به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا 
تکرار میگردد ضمنًا خریدار ظرف پنج روز قبل ازمزایــده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:3192  
اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف  دادگسترى شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1263

ابالغ راي
کالسه: 743/95 شماره دادنامه: 895- 95/10/25 تاریخ رسیدگى: 95/10/6 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى، خواهان: آقاى محمدعلى رضائى به وکالت از بانک انصار به نشــانى: اصفهان خ بزرگمهر ابتداى 
خ آراسته مجتمع تندیس سوم واحد 34 ، خواندگان: 1- زینب فرهادى بیرگانى به نشانی: مجهول المکان 
2- ابراهیم منجزى به نشانى: یزدانشهر خ 10 غربى پ 165 کدپ 8519614781 ، خواسته: مطالبه وجه 

سفته از متعهد اصلى و ضامن، با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راي می نماید. (راي شورا): در خصوص دادخواست آقاى محمدعلى رضائى به وکالت از بانک انصار به 
طرفیت 1- خانم زینب فرهادى بیرگانى 2- ابراهیم منجزى (ضامن) به خواسته مبلغ 150/000/000ریال 
به استناد سه فقره سفته به شــماره 101015،  101016 و 101017 هر ســه به تاریخ 95/7/1 به انضمام 
خسارات دادرسى؛ بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است، خواندگان به تعهد خویش مبنى بر پرداخت 
وجه سفته هاى مذکور اقدام ننموده اند و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا، در وقت مقرر 
حاضر نشده و خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر شده و ایراد و انکارى نسبت 
به مستندات ارایه شده توسط خواهان به عمل نیاورده اند و سفته ارائه شده بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان 
خواسته داللت داشته و نامبردگان دلیلى بر پرداخت دین و ســقوط تعهد خود ابراز نداشته اند، لذا دادگاه با 
استصحاب بقاى دین نسبت به خوانده و مستنداً به ماده 198 از قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 1301 قانون 
مدنى رأى بر محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواسته و نیز به استناد 
قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 2/300/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/27 که  محاسبه آن با اجراى احکام است در 
حق خواهان محکوم مى نماید. راي صادره (نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه و بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد) و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3177 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1264 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463737100010  شماره پرونده: 9509983737100799 شماره بایگانی شعبه: 
951464 بدینوسیله به شخص مجهول المکان آقاى محمد امید رحمت فرزند احمد که مشخصات بیشترى 
از وى در دسترس نمى باشــد ابالغ مى گردد به موجب محتویات پرونده کالسه 9509983737100799 
دادخواستى از طرف آقاى علیداد امیرحاجلو فرزند على نقى به خواسته مطالبه وجه چک به میزان دو میلیارد 
ریال در این شعبه تقدیم و حسب جرى تشریفات مقرر قانونى جهت رسیدگى و اداى توضیح به دادخواست 
تقدیمى در ساعت 10:00 صبح مورخ 1395/12/15 تعیین وقت شده است الزم است در موعد مقرر جهت 
رسیدگى در این شعبه واقع در دادگسترى شهرستان چادگان حاضر شود. بدیهى است عدم حضور مانع از ادامه 
تحقیقات و رسیدگى نبوده و تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. این آگهى جهت ابالغ قانونى وقت رسیدگى 
و ضمائم دادخواست به نامبرده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 96 شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان چادگان/10/1265
حصر وراثت

محمد صالحیان لنجى فرزند نجف قلى و به شماره شناســنامه / ملى 66 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1563  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجف 
قلى صالحیان لنجى فرزند عبداله به شماره شناســنامه/ملى 35 که در تاریخ 1395/10/22 بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل:  1- محمود صالحیان فرزند 
نجف قلى به شماره شناسنامه / ملى 25 نسبت به متوفى (فرزند) 2- محمد صالحیان لنجى فرزند نجف قلى 
به شماره شناسنامه / ملى 66 نسبت به متوفى (فرزند) 3- میترا صالحیان لنجى فرزند نجف قلى به شماره 
شناسنامه / ملى 272 نســبت به متوفى (فرزند) 4- احترام ابراهیمى فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 
/ ملى 4 نسبت به متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/689 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1449
حصر وراثت

حسین صالحیان لنجى فرزند نوروز داراى شماره شناسنامه 102 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1549  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروزصالحى 
لنجى فرزند رضا به شناسنامه شماره 11 که در تاریخ 1395/8/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: حسین صالحى لنجى فرزند نوروز 
شماره شناسنامه یا کدملى 102 نســبت به متوفى (فرزند) 2- کبرى عابدى لنجى فرزند قربانعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 9 نســبت به متوفى (همســر) 3- على صالحى لنجى فرزند نوروز شماره شناسنامه یا 
کدملى 1369 نسبت به متوفى (فرزند) 4- محســن صالحى لنجى فرزند نوروز شماره شناسنامه یا کدملى 
357 نسبت به متوفى (فرزند) 5- اسداله صالحى لنجى فرزند نوروز شماره شناسنامه یا کدملى 1281 نسبت 
به متوفى (فرزند) 6- احمدرضا صالحى لنجى فرزند نوروز شماره شناسنامه یا کدملى 1332 نسبت به متوفى 
(فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/688 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /10/1450
حصر وراثت

رسول کارگر فرزند علیرضا و به شماره شناســنامه / ملى 5410030540 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1529  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا 
کارگر مبارکه فرزند عزیزاله به شماره ملى 5419102110 در تاریخ 1395/7/8 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رســول کارگر فرزند علیرضا به شماره 
شناسنامه / ملى 5410030540 نسبت به متوفى (فرزند) 2- اکرم کارگر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
/ ملى 600 نسبت به متوفى (فرزند) 3- اشــرف احمدپور مبارکه فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه / ملى 
192 نسبت به متوفى (همسر) 4- خدیجه ایرانپور مبارکه فرزند حسن به شماره شناسنامه / ملى 59 نسبت به 
متوفى (مادر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/686 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/1451 /10
حصر وراثت

حسن الیقى فرزند ذوالفقار داراى شماره شناسنامه 344 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1528 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امنه الیقى پروزى فرزند 
حسین جان به شناسنامه شــماره 412 در تاریخ 1388/5/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حسن الیقى فرزند ذوالفقار شماره 
شناســنامه یا کدملى 344 نسبت به متوفى (همســر) 2- حسین الیقى فرزند حسن شــماره شناسنامه یا 
کدملى 5410338103 نســبت به متوفى (فرزند) 3- عارفه الیقى فرزند حسن شماره شناسنامه یا کدملى 
5410309022 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حســین جان الیقى پروزى فرزند خلیل شماره شناسنامه یا 
کدملى 1 نسبت به متوفى (پدر) 5- عالیه الیقى پروزى فرزند صیدال شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به 
متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/685 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1452
حصر وراثت

ســکینه احمدپور مبارکه فرزند عباس داراى شــماره شناسنامه 131 ملى بشــرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1528 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
اسماعیل احمدپور مبارکه فرزند اسداله به شناسنامه شــماره 55 در تاریخ 1395/10/2 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سکینه 
احمدپور مبارکه فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 131 نسبت به متوفى (همسر) 2- ابراهیم احمدپور 
مبارکه فرزند محمد اسماعیل شماره شناسنامه یا کدملى 1160032505 نسبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا 
احمدپور مبارکه فرزند محمد اسماعیل شماره شناسنامه یا کدملى 5410010655 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- فاطمه احمدپور مبارکه فرزند محمد اسماعیل شماره شناسنامه یا کدملى 1855 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- زکیه احمدپور مبارکه فرزند محمد اسماعیل شماره شناسنامه یا کدملى 5410106865 نسبت به متوفى 
(فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/690 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1453
حصر وراثت

جواد کیانى شیخ آبادى فرزند عباس و به شماره شناسنامه/ملى 39 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1561  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس کیانى 
شــیخ آبادى فرزند جواد به شناســنامه/ملى 136 که در تاریخ 1395/06/28 بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- یعقوب کیانى فرزند عباس شــماره 
شناسنامه یا کدملى 1592 نســبت به متوفى (فرزند) 2- ابراهیم کیانى شــیخ آبادى فرزند عباس شماره 
شناسنامه یا کدملى 61 نسبت به متوفى (فرزند) 3- رسول کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 
یا کدملى 781 نسبت به متوفى (فرزند) 4- هادى کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 
5410015061 نسبت به متوفى (فرزند) 5- رضا کیانى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 57 نسبت به 
متوفى (فرزند) 6- زمان کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 5410077407 نسبت به 
متوفى (فرزند) 7- مهدى کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 1160009171 نسبت 
به متوفى (فرزند) 8- جواد کیانى شــیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 39 نسبت به متوفى 
(فرزند) 9- مجید کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناســنامه یا کدملى 59 نسبت به متوفى (فرزند) 
10- اسماعیل کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى (فرزند) 11- 
رستم کیانى شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 46 نسبت به متوفى (فرزند) 12- زهرا کیانى 
شیخ آبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 266 نسبت به متوفى (فرزند) 13- هاجر کیانى شیخ آبادى 
فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 505 نسبت به متوفى (فرزند) 14- مهرى کیانى شیخ آبادى فرزند 
عباس شماره شناسنامه یا کدملى 270 نسبت به متوفى (فرزند) 15- فرحناز کیانى شیخ آبادى فرزند عباس 
شماره شناسنامه یا کدملى 52 نسبت به متوفى (فرزند) 16- رقیه حق شناس آدرمنابادى فرزند حسین شماره 
شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/687 
علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1454

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973641000171 شــماره پرونده: 9409983641900952 شماره بایگانى شعبه: 
940924 شاکى: خانم مرضیه ضیائى زردخشوئى فرزند شهرضا با وکالت خانم مریم کاظمى نجف آبادى 
فرزند یداله به نشانى زرین شهر خیابان کاشانى روبروى دادگسترى دفتر وکالت میثم مبشرى متهم: آقاى 
حسین رحیمى باباشیخعلى فرزند محمدعلى به نشــانى چمگردان بلوار شهدا کوچه صیاد شیرازى پ 43 
اتهام: افتراء گردش کار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حسین رحیمى باباشیخعلى فرزند محمدعلى دائر 
بر افتراء موضوع شکایت خانم مرضیه ضیایى زرد خشوئى با وکالت خانم مریم کاظمى دادگاه با عنایت به 
شکایت شاکى تحقیقات معموله و محتویات پرونده که در آن شاکى مدعى است متهم به وى تهمت ناموسى 
زده است توجها به کیفرخواست صادره نظر به دفاعیات متهم در محضر دادگاه مبنى بر اینکه شاکى همسر 
نامبرده بوده و از وى شکایت نموده و به موجب دادنامه ب شماره ى 9409973640901823 صادره از شعبه 
102 کیفرى 2 لنجان به اتهام جرم موضوع ادعاى شاکى محدود شده و دادنامه ى مذکور به موجب دادنامه 
ى شماره ى 95099703700105 شــعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عینا تاکید گردیده است از 
طرفى محتویات پرونده حکایت از این ندارد که متهم اقدام به نشــر منکر نموده باشد نهایتا بزه انتسابى را 
متوجه وى ندانسته به استناد ماده ى 4 قانون آیین دادرسى کیفرى راى برائت صادر مى نماید این راى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: شعبه 975 

شعبه 102 کیفرى 2  لنجان (102 جزایى سابق)/10/1455
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم بــه آقاى محمد جوى کالســه پرونده: 408/95 وقت رســیدگى: 
96/2/9 ســاعت 4/5 عصر خواهان: مریم ترکى خوانــده: محمد جوى فرزند ذبیح ا... خواســته: مطالبه 
نفقه خواهان دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت رســیدگى به شعبه 1 حقوقى ارجاع 
گردیده و وقت رســیدگى تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرســى مدنى مراتــب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشــار ایران 
آگهى مى شــود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مــدت ده روز به دبیرخانه شــورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رســیدگى حضور بهم رســاند. ضمنًا چنانچه بعداً ابالغى بوســیله آگهى الزم شــود در یک نوبت 
منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى اســت در صورت عدم حضور در جلسه شــورا غیابًا رسیدگى 
و تصمیــم مقتضى اتخاذ مــى نماید. م الف: 976 شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختــالف باغبادران

 (مجتمع شماره یک)/1456 /10
ابالغ اجراییه 

شماره: 1087/95 - 95/10/28  نظر به اینکه در پرونده کالســه 1087/95  اجراى احکام شوراهاى حل 
اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 575- 95/5/30 صادره از شعبه هشتم حقوقى محکوم 
علیه علیرضا حسینى چرمهینى محکوم به پرداخت مبلغ سى و ســه میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ هفتصد هزار ریال هزینه کارشناسى و مبلغ سى هزار ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه در 
تاریخ تنظیم دادخواست 91/1/20 لغایت زمان وصول در حق محکوم له حسین توانائى و پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان 
مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 977  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 

شهرستان لنجان/1457 /10
مزایده

شماره نامه: 9510113737200421 شــماره پرونده: 9409983650100421 شــماره بایگانى شعبه: 
950088  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات قانون 
اجراى احکام مدنى و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقاى شــهرام کریمى فرزند اکبر به پرداخت 
مهریه داراى اقالمى از جمله 1- تلویزیون ال اى دى سونى 48  اینچ یک دستگاه با قمیت 18/000/000 
ریال 2- زیرتلویزیون (میز چوبى سیاه رنگ) یک عدد با قیمت 2/500/000 ریال 3- سینماى خانگى چهار 
باند و ساب و یک باند کوچک با قیمت 8/000/000 ریال 4- فرش دوازده مترى طرح آینه با زمینه گردوئى 
با قیمت 10/000/000 ریال 5- تابلو فرش (طرح منظره) یک عدد با قیمت 1/000/000 ریال 6- بخارى 
مشــهد دوام قهوه اى یک عدد با قیمت 1/000/000 ریال 7- رختخواب (پتو دو عدد و بالش چهار عدد و 
ملحفه دو  عدد و متکا یک جفت) آنتن تلویزیون یک عدد و کابل تلویزیون رنگى 16 متر و سه راهى سه عدد 
و محافظ برق کابل دار دو عدد و فیش آنتن تلویزیون دو عدد جمعًا به مبلغ 2/000/000 ریال مى باشد را از 
طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 
1395/11/10 لغایت 1395/11/20 با همکارى کالنترى چادگان و محکوم له خانم نجمه نادى وســایل 
مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضورى که در تاریخ 1395/11/23 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى تشکیل مى شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگسترى واریز و مابقى را 
حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نماید قیمت پایه این اقالم براساس نظریه کارشناسى جمعًا 

42/500/000 ریال مى باشد. م الف: 94  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان چادگان/10/1465
ابالغ

شماره نامه: 9510113749201922 شــماره پرونده: 9409983749201298 شــماره بایگانى شعبه: 
941492 آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى متهم: کامران فرهادى 
فرزند کرامت نظر به اینکه در پرونده کالســه 941492 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم کامران فرهادى 
فرزند کرامت مى بایست جهت دفاع از اتهام انتسابى کالهبردارى در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده 
مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
دهاقان با داشتن اســتحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده 
تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى غیابى) اتخاذ خواهد نمود. م الف: 95/247 شعبه دادیارى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان دهاقان/10/1466
ابالغ

شماره نامه: 9510113749201924 شــماره پرونده: 9509983749200801 شــماره بایگانى شعبه: 
950893 آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى متهم: محسن نادعلى 
فرزند امراله نظر به اینکه در پرونده کالسه 941492 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم محسن نادعلى فرزند 
امراله مى بایست جهت دفاع از اتهام انتسابى مشارکت در حمل مواد مخدر در این شعبه حاضر گردند و آدرس 
نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در دادیارى دادسراى عمومى و 
انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ 
شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رســیدگى غیابى) اتخاذ خواهد نمود. م الف: 95/248 شعبه 

دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان دهاقان/10/1467
ابالغ

شماره نامه: 9510113749201941 شــماره پرونده: 9509983749200644 شــماره بایگانى شعبه: 
950724 آگهى ابالغ وقت رسیدگى وفق ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى متهم: بهزاد فخارى نظر به 
اینکه در پرونده کالسه 950724 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم بهزاد فخارى مى بایست جهت دفاع از 
اتهام انتسابى مشارکت در سرقت در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده 
که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در دادیارى دادســراى عمومى و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق 
وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم 
مقتضى (رسیدگى غیابى) اتخاذ خواهد نمود. م الف: 95/249 شــعبه دادیارى دادسراي عمومی و انقالب 

شهرستان دهاقان/10/1468
ابالغ

شــماره نامــه: 9510113749201976 شــماره پرونــده: 950998374920057 شــماره بایگانــى 
شــعبه: 950629 آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آئین دادرســى کیفرى متهم: امید 
رئیس بگلو فرزند خســرو نظر به اینکه در پرونده کالســه 950629 دادیارى دادســراى دهاقان، متهم 
امید رئیس بگلو فرزند خســرو مى بایســت جهت دفاع از اتهام انتســابى ســرقت در این شــعبه حاضر 
گردنــد و آدرس نامبــرده مجهول المکان اعالم گردیــده که ابالغ مى گــردد ظرف یک مــاه آینده در 
دادیارى دادســراى عمومى و انقالب دهاقان با داشــتن اســتحقاق وکیل در این پرونــده حاضر گردند 
در صورت عدم حضــور، احضاریه ابالغ شــده تلقــى مى گردد و دادســرا تصمیم مقتضى (رســیدگى 
غیابى) اتخاذ خواهد نمــود. م الف: 95/250 شــعبه دادیارى دادســراي عمومی و انقالب شهرســتان

 دهاقان/10/1474
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139404002127000070/1 شــماره بایگانی پرونده: 9400096 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000011 بدینوسیله به آقایان کاوس شاهین پو ر فرزند محمود به شماره شناسنامه 5 به 
شــماره ملى 5129815807 متولد 1340/04/15 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا میدان مرکزى خیابان ابوذر کوى شــهید صفى سمت راست درب اول و آقاى محمدحسن 
هاشمى فرزند شهباز به شماره شناسنامه 59 به شماره ملى 1209574780 متولد 1351/02/09 که طبق 
آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه ســاکن: شهرضا فتح آباد منزل شخصى که طبق اعالم اداره 
پست در آدرس هاى مذکور مورد شناســائى واقع نگردیده اند ابالغ میگردد؛ براساس قرارداد شماره 2724 
مورخ 1383/07/30 تنظیمى در بانک سپه شعبه انقالب شــهرضا آقاى کاوس شاهین پور به تعهد آقاى 
محمدحسن هاشمى وغیره مبلغ بیست و پنج میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال از تسهیالت بانک مذکور 
استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان (بستانکار 
پرونده) اجرائیه به مبلغ هشتاد و یک میلیون و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال بابت اصل 
طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/06/05 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیزده هزار و نهصد و 
بیست و شش ریال به آن اضافه میگردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانى 9400096 در واحد اجراى اسناد 
رسمى شهرضا در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 
1387 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شــما درج و منتشر میگردد و 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 650 یوسفیان مسئول 

واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/10/1482
ابالغ راي

کالسه پرونده: 564/95 شــماره دادنامه: 818- 95/9/20 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان:  خانم عصمت خارکن خوراسگانى به نشــانی: خ جى خ شهروند کوچه شادى بن بست 
جوان یک پالك 63 ، خوانده: آقاى عبدالحســن حق نظر به نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
 گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شــورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست خانم عصمت خارکن خوراســگانى به طرفیت آقاى عبدالحسن حق نظر بخواسته مطالبه مبلغ 
/39/000/000 ریال وجه 4 فقره سفته به شماره هاى 1) 0403505 و 2) 0403506 و 3) 0403504 و 4) 
0403507 عهده بانک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مســتندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوي و مســتندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت 
از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوي به استناد مواد 
198، 519 ، 522 قانون آییــن دادرس مدنی و مــواد 315،  310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /39/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1/970/000 
یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خســارت دادرســی به پرداخت خســارات تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 95/6/6 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزي در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد راي صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شــعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 32179 شــعبه 18 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/10/842
حصر وراثت

محمود زائرى امیرانى به شناسنامه شماره 14 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه درخواستى 
به شماره  271/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان فضل اله زائرى امیرانى به 
شناسنامه شماره 1 در تاریخ 84/10/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتنداز: 
1- صغرى زائرى امیرانى فرزند نصراله ش.ش 4 نســبت (زوجه) 2- حسن زائرى امیرانى فرزند فضل اله 
ش.ش 22 نسبت (فرزند) 3- محمدعلى زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 1 نسبت (فرزند) 4- طاهره 
زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 312 نســبت (فرزند) 5- منیره زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 
9 نســبت (فرزند) 6- اعظم زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 9 نسبت (فرزند) 7- بتول زائرى امیرانى 
فرزند فضل اله ش.ش 8 نســبت (فرزند) 8- فاطمه زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 7 نسبت (فرزند) 
9- حســین زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 1180027051 نسبت (فرزند) 10- زهرا زائرى امیرانى 
فرزند فضل اله ش.ش 6 نسبت (فرزند) 11- محمود زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 14 نسبت (فرزند). 
پس از تشریفات قانونى و انتشار سه نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه 
وصیت نامه سرى یا رسمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 
1525 سرانجام در تاریخ 95/7/17 در وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف زواره بتصدى امضاء 
کننده زیر تشــکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهى مى نماید که ورثه درگذشته منحصر به شخص یا 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگرى ندارد و دارائى آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

دیونیکه بر ترکه تعلق مى گیرد. م الف: 375 شعبه اول شوراى حل اختالف زواره/11/142
ابالغ راى

کالسه پرونده: 204/95 شــماره دادنامه: 418 – 95/9/15 مرجع رسیدگى شعبه 53 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان ســعید پاکدل فرزند على به نشــانى اصفهان خ هشت بهشــت شرقى ك ابن 
ســینا خوانده: جواد بابایى به نشانى مجهول المکان خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بانضمام 
مطلق خســارات قانونى اعم از هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه 2- صدور قرار تامین خواسته با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى ســعید پاکــدل فرزند على 
به طرفیت جواد بابایى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شــماره ى 865493 
عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ آگهى در جلســه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مســتندا به مواد 310 و 
313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 3/375/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشرآگهى 
120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (95/4/5) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صــادره غیابى و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قا بل اعتــراض در محاکم محترم عمومــى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 31036 شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه)/11/143
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  مهر | باراك اوباما در دور اول ریاســت جمهورى خود از در دوستى با روسیه وارد شد 
و حتى ماجراى «رى ست» از ســوى وزیران خارجه دو کشور به اجرا گذاشــته شد اما بروز 
رویدادهایى همچون بیدارى اسالمى، بحران ســوریه و درگیرى هاى اوکراین موجب شد تا 
مسکو و واشنگتن از هم فاصله بگیرند و در برخى از مواقع شــدت تنش ها میان دو کشور به 
حدى رسید که برخى از کارشناسان از آغاز مجدد جنگ سرد میان روسیه و آمریکا سخن گفتند.
از پیش از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى 2016 آمریکا، زمزمه هاى دخالت روسیه در این 
رویداد سیاسى شنیده شد و با نزدیک شدن به زمان برگزارى انتخابات این زمزمه شدت یافت. 
بعد از قطعى شدن پیروزى «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، نیز گزارش 

هاى متعددى درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منتشر شد.

تحریم هاى جدید و اخراج دیپلمات هاى روس از آمریکا
در پى وارد شدن این اتهامات به روســیه، اوباما دستور وضع تحریم هاى جدید علیه روسیه را 
بخاطر دخالت مقامات مسکو در انتخابات ریاست جمهورى 2016 صادر کرده و هشدار داد که 

واشنگتن اقدامات بیشترى را اتخاذ خواهد کرد.
اوباما در این باره تأکید کرد: «این اقدامات پس از هشــدارهاى مکرر خصوصى و علنى که به 
دولت روسیه داده ایم، انجام شده است و این اقدامات یک واکنش مناسب به تالش هایى است 
که با هدف ضربه زدن به منافع آمریکا و مغایر با معیارهاى بین المللى صورت گرفته است. البته 
این اقدامات همه پاسخ ما به فعالیت هاى تجاوزکارانه روسیه نبوده است. ما به اتخاذ اقدامات 
مناســب به موقع ادامه خواهیم داد، برخى از این اقدامات به صورت علنى اعالم نخواهد شد. 
گزارش دولت آمریکا درباره تالش هاى روســیه براى دخالت در انتخابات ریاست جمهورى 

2016 به زودى و طى روزهاى آینده به کنگره ارسال خواهد شد.»
باراك اوباما همچنین دســتور اخراج 35 دیپلمات روس را به اتهام جاسوسى صادر کرده و دو 
آژانس جاسوســى روســیه را نیز بخاطر دخالت در هک کردن گروه هاى سیاسى آمریکا در 

انتخابات 2016 تحریم کرد.
این تدابیر در روزهاى آخر ریاســت جمهورى اوباما اتخاذ شد و نشــانگر آن است که سطح 
روابط دو کشور به پایین ترین ســطح پس از جنگ جهانى دوم رســیده بود. اوباما قول داده 
بود که روســیه با تبعات منفى اقداماتش در انتخابات ریاست جمهورى 2016 روبه رو خواهد 
شد. مقام هاى آمریکایى به طور مستقیم والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرده 
اند که شخصًا دستور حمالت ســایبرى به گروه هاى سیاســى دموکرات در آمریکا را صادر 

کرده است.

واکنش ترامپ
دونالد ترامپ رئیس جمهورى آمریکا، در واکنش به وضع تحریم هاى جدید علیه روسیه از سوى 
اوباما، اعالم کرد آمریکا باید به سوى چیزهاى بهتر و بزرگ ترى حرکت کند و از دیدار هفته 
جارى خود با مقامات اطالعاتى کشورش براى آگاهى از آخرین اطالعات درباره روسیه خبر داد.
روزنامه «واشنگتن پست» نیز با اشاره به اینکه ترامپ ادعاى دخالت روسیه در انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا را رد مى کند، در این باره نوشت: ترامپ چند ساعت بعد از اینکه اوباما فرمان 
اجرایى اعمال تحریم هاى جدید علیه روسیه را صادر کرد در بیانیه اى گفت: «کنون زمان آن 
رسیده که کشور ما به سوى چیزهاى بهتر و بزرگ ترى حرکت کند. با این حال من بخاطر منافع 
کشورمان و مردم بزرگ آن، با مقامات عالیرتبه جامعه اطالعاتى دیدار خواهم کرد تا جدیدترین 

حقایق را در این باره جویا شوم.»
«کلیان کانوى» مشاور ارشد ترامپ، نیز مى گوید به اعتقاد وى برخى از اقدامات اوباما در قبال 
روسیه، نمادین به نظر مى رسد. کانوى در مصاحبه با سى ان ان در پاسخ به سئوالى درباره تحریم 

هاى آمریکا علیه روسیه گفت: «زمان حرکت روبه جلو فرا رسیده است. من در جریان گزارش 
ها در مورد اعمال تالفى جویانه برخى تحریم ها از ســوى دولت اوباما علیه روسیه قرار دارم، 
برخى از این تحریم ها تا حد زیادى نمادین به نظر مى رسد، ما باید همه گزارش هاى اطالعاتى 

در این زمینه را ببینیم.»
کانوى گفت: «تا زمانى که ترامپ نشست خود با مسئوالن اطالعاتى را برگزار کند من کماکان 
معتقدم که به جاى بحث درباره موضوع هک روس ها، زمان حرکت به سوى چیزهاى بزرگ تر 
و بهتر براى کشور است. این موضوع در حقیقت مربوط به رخنه در کمیته ملى دموکرات هاست 

که امنیت مناسبى ندارد و باعث شده تا برخى افراد قادر به هک اطالعات آن باشند.»
کانوى گفت همانطور که ما موافق دخالت دولت هاى خارجى در انتخابات و یا امور اطالعاتى 

نیستیم، با مداخله سازمان هاى اطالعاتى در انتخابات هم موافق نیستیم.

اقدامات نمایشى و مأموریت غیر ممکن
در همین رابطه برخى صاحبنظران تحریم هاى اخیر دولت اوباما علیه روسیه را اقدام اوباما براى 

دشوار کردن مأموریت دونالد ترامپ در مسیر بهبود روابط با مسکو مى دانند.
براى مثال «فراس مقصد» اســتاد دانشــگاه جورج واشــنگتن و مریلند در گفتگو با  شبکه 
تلویزیونى الجزیره گفــت: «تصمیم جدید در تحریم روســیه تصمیم ریاســت جمهورى 

ســابق آمریکاســت، چنین تصمیمى در آمریکا مى تواند با تصمیم ترامپ ملغى شــود 
یعنى ترامپ مى تواند با صدور فرمانى این تحریم ها را لغــو کند اما اوباما در آخرین 

روزهاى ریاستش سعى کرد با رایزنى کنگره، آن هم نه فقط نمایندگان دموکرات، 
بلکه حتى با  جمهوریخواهان ســنتى و با همکارى نهادهــاى اطالعاتى، چنین 
تحریم هایى را علیه روسیه تحمیل کند، در ادامه همین دو نهاد یعنى کنگره و 

نهادهاى اطالعاتى کار ترامپ را 
براى صدور فرمان جهت لغو 

چنین تحریم هایى دشوار 
خواهند کرد.»

«جان بولتون» نماینده 
اســبق آمریــکا در 
سازمان ملل متحد 
نیــز در واکنــش 
به ایــن تحوالت 
گفت: «مجموعه 
اقدامــات تنبیهى 

جدید علیه روســیه 
توســط دولت باراك 

اوباما رئیس جمهور سابق 
آمریکا احتمــاًال تأثیر چندانى 

نخواهد داشت.»
هر چند به نظر مى رسد که ترامپ با آغاز دوره 

ریاست جمهورى خود از در دوستى با روسیه وارد شود و اقدام 
به لغو برخى از اقدامات ضد روســى دولت اوباما کند اما با این حال روسیه 

دشمنان بزرگى همچون سناتور "لیندسى گراهام" و سناتور "جان مک کین" در 
سناى آمریکا دارد که دوستى ترامپ با پوتین بدون شک با واکنش هاى این افراد 

ضد روس مواجه خواهد شد.»

مأموریت سخت براى ترمیم روابط با روسیه

  تسنیم| وزارت خارجه روســیه تأکید کرد 
اقدامات نیروهاى تندرو در ونزوئــال که به تحریک 
کشورهاى غربى درصدد راه اندازى تظاهرات خیابانى 
خشونت آمیز هستند، مغایر با منافع این کشور بوده و 

مورد حمایت جامعه جهانى قرار نخواهد گرفت.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اى در تشریح اوضاع 
در کشــور ونزوئال، اعالم کرد که آنچه در این کشور 
آمریکاى التین در حال وقوع است، اجراى سناریوى 

«انقالب رنگین» است.
در بیانیه وزارت خارجه روســیه آمده است: «اوضاع 
داخلى در ونزوئال همچنان رو به وخامت است. جناح 
تندرو اردوگاه ضد دولتى که هدایت پارلمان ملى این 
کشور را در دســت دارد، اظهارات تند و تهاجمى خود 
را افزایش داده و خط مشــى "نافرمانى اجتماعى" را 
در پیش گرفته اســت. تظاهــرات مخالفت آمیز ضد 

دولتى براى روزهاى آینده برنامه ریزى شده که از قبل 
ســناریوى درگیرى با ارگان هاى انتظامى و تحریک 

مردم براى آن در نظر گرفته شده است.» 
دستگاه دیپلماسى روسیه یادآور شده است که متأسفانه 
چنین «سناریوى انقالب رنگینى» براى نخستین بار 
نیســت که به اجرا مى آید. اجراى آن و عواقب منفى 
که در پى آن رخ مى دهد، پیش از این طى چند ســال 
گذشــته در برخى از کشــورهاى جهان نیز مشاهده 

شده است.
وزارت امور خارجه روســیه تأکید کــرد که در چنین 
شرایطى الزم اســت تا گفتگوها بین دولت ونزوئال و 

مخالفان با توان مضاعفى ادامه پیدا کند.
در این بیانیه یادآورى شده است: «نیروهاى تحریک 
کننده بایــد بدانند که جامعه جهانــى از اقدامات آنها 
حمایت نخواهد کرد، چرا که این تصمیمات که سفارش 

شده کشورهاى غربى اســت برخالف قانون اساسى 
بوده و مردم ونزوئال هم مانند همه کشورهاى منطقه 
آمریکاى التین باید مشکالت، هرچند دشوار را، نه از 
طریق اعمال زور و راه اندازى اعتراضات خشونت آمیز، 
بلکه بر سر میز مذاکره و بر اساس منافع ملى و در جهت 
تقویت ثبات سیاســى داخلى و به طور کلى ثبات در 

منطقه، حل و فصل کنند.»  
وزارت خارجه در پایان تأکید کرده اســت که ارزیابى 
طرف روسى از ضرورت حل و فصل اوضاع بر اساس 
گفتگو بین دولت و مخالفان در ونزوئال، کامًال منطبق 
بر خواســت و افکارعمومى حاکم بر منطقه آمریکاى 
التین و در سراسر جهان اســت و انقالبیون تندرو در 
ونزوئال که هدفشان از بین بردن توافقات صلح شکننده 
در این کشور اســت، عمًال نخواهند توانست حمایت 

خاصى را به دست آوردند.

  ایسنا| «تساى اینگ ون» رئیس جمهورى تایوان در نامه اى به «پاپ فرانسیس» رهبر 
مسیحیان کاتولیک جهان گفت: تایوان آرزو دارد که عصر نوینى از صلح را با چین آغاز کند زیرا 

اقدام نظامى نمى تواند مشکالت موجود میان دو طرف را حل کند.
به نوشته این نامه، «برقرارى صلح نیازمند داشتن حسن نیت و انجام مذاکرات میان طرفین است. 
بر اساس تجربیاتم در طول زندگى سیاسى ام، به این نتیجه رسیده ام که هیچ اقدام نظامى نمى تواند 

مشکالت را حل کند.»
چین به شدت به تساى اینگ ون رئیس جمهورى تایوان بى اعتماد است، چون این زن به دنبال 

استقالل رسمى تایوان از چین است.
درحالى که دولت پکن این منطقه را «استانى نافرمان» مى داند که به دنبال استقالل و حکمرانى 
مستقل است «دونالد ترامپ»  رئیس جمهورى منتخب آمریکا نیز اوایل ماه جارى میالدى با گفتگو 
با رئیس جمهورى تایوان به شدت باعث خشم چین شده و نگرانى هایى را درباره نقض سیاست 

«چین واحد» به وجود آورده است.
تساى اینگ ون در جریان نشست خبرى آخر سال خود گفت که براى مذاکره با چین راهى وجود 

دارد و مسائلى وجود دارد که مى شود درباره آنها صحبت کرد.
وى بر حفظ صلح و ثبات در کشور متعهد شــده و اعالم کرد که حسن نیت تایوان نسبت به چین 
تغییر نکرده است. او ادامه داد:  تایوان هرگز تحت فشار قرار نمى گیرد. روابط میان چین و تایوان هم 
براى مردم تایوان و هم براى دولت یک چالش محسوب مى شود اما این مسئله را فراموش نکنید 

که تایوان یک «کشور مستقل» است.
روابط میان چین و تایوان از زمان روى کار آمدن تساى اینگ ون در ژانویه 2016 خدشه دار شده 

است اگرچه وى بر صلح با چین تأکید داشته است.

  مهر | هواپیمایى که قاضى پرونده اختالس شــمارى از سیاســتمداران برزیلى یکى از 
مسافران آن بود، به درون دریا سقوط کرد.

یک هواپیماى کوچک مســافربرى برزیل که یک قاضى دیوان عالى این کشور به نام «تئورى 
زاواسکى» از مسافران آن بود، در آب هاى مجاور سواحل ریودوژانیرو سقوط کرد.

شایان ذکر است که این قاضى برزیلى مسئولیت نظارت بر روند تحقیقات پیرامون پرونده جنجالى 
اختالس شمارى از سیاستمداران برزیلى را برعهده داشت.

طبق اظهارات منابع نیروى هوایى و هواپیمایى کشــورى برزیل، این هواپیماى کوچک پس از 
برخاســتن از باند فرودگاهى در شهر «ســائوپائولو»، در نزدیکى یک شهرك گردشگرى به نام 

«پاراتى» سقوط کرد.
نماینده مطبوعاتى دیوان عالى برزیل پیش تر اعالم کرده بود که نام قاضى زاواسکى در میان اسامى 

مسافران این پرواز قرار داشت اما سوار شدن وى به این هواپیما را تأیید نکرد.
این در حالى است که «فرانسیسکو پرهن زاواسکى» فرزند این قاضى برزیلى در صفحه فیسبوك 
خود تأیید کرد که قاضى زاواسکى سوار بر این هواپیما بود و خواهان دعا براى نجات معجزه آساى 

پدر خود شد.
گفتنى است که قاضى زاواسکى در حال بررسى دقیق اعترافات شمارى از مدیران اجرایى «گروه 
مهندس اُِدبرکت» بود که پیش بینى مى شود پاى صدها سیاستمدار برزیلى را به بزرگ ترین پرونده 

فساد در تاریخ این کشور باز کند.
 تحقیقات گسترده پیرامون دســتکم دو میلیارد دالر رشوه براى عقد قراردادهایى با شرکت هاى 
دولتى برزیل، تاکنون با طرح اتهاماتى علیه 200 تن و محکوم شــناخته شدن بیش از 80 مدیر 

اجرایى و سیاستمدار همراه بوده است.

  آریا|  به نظر مى آید پس از اینکه نخست وزیر انگلیس گفت روند برگزیت «کامل» خواهد بود، 
شمارش معکوس براى برگزارى رفراندوم دوم اســتقالل اسکاتلند از بریتانیا آغاز شده است. این در 

حالى است که اختالف نظر در میان اسکاتلندى ها همچنان زیاد است.
«نیکوال استورجن» وزیر اول اسکاتلند گفته است که رفراندوم دیگرى براى استقالل اسکاتلند بسیار 
محتمل است زیرا «ترزا مى» نخســت وزیر انگلیس اعالم کرد که با وجود مخالفت هایى از سوى 

اسکاتلند، مى خواهد کشور را از بازار اتحادیه اروپا خارج کند و روند برگزیت کامل است.
استورجن نیز به پارلمان اسکاتلند گفت: زمان براى دولت لندن در متقاعد کردن ما درباره برگزیت رو 
به پایان است، آنها باید به منافع ما نیز توجه کنند. اگر چنین اتفاقى نیافتد، اسکاتلند چاره اى ندارد جز 

اینکه به دنبال برگزارى رفراندوم دومى براى استقالل باشد.
«مایک راسل» نماینده وزیر اول اسکاتلند در جریان دیدار با «دیوید داویس» مسئول برگزیت گفت: 

زمان رو به اتمام است.
مردم اسکاتلند درسال  2014 با 55 درصد در مقابل 45 درصد رأى به ماندن در بریتانیا و عدم استقالل 

دادند. 
استورجن سال گذشته میالدى گفته بود که بسیارى از مردم اسکاتلند به دنبال ماندن در اتحادیه اروپا 
هستند و با اقدامات دولت لندن مخالف هســتند. وى همچنین پیشنهاد داد که اسکاتلند در صورت 

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در بازار واحد بماند و پیشنهاد برگزارى یک رفراندوم دوم را نیز داد.
البته مسئله مهم این است که بسیارى از مردم اسکاتلند گفته اند که ماندن در اتحادیه اروپا نظرشان را 

درباره استقالل از انگلیس تغییر نمى دهد.
براساس نظرسنجى صورت گرفته ماه گذشــته میالدى مشخص شد که 55 درصد از مردم مخالف 

استقالل و 45 درصد موافق آن هستند و این درصد همانى است که در 2014 بود.

اوالند نمى خواهد رئیس 
شوراى اروپا شود

  الف| معاون هاى رئیس جمهورى فرانسه 
گفتند که با تمام شدن دوران ریاست جمهورى، 
او به دنبال نامزدى براى پســت ریاست شوراى 

اروپایى نیست.
یکى از معاون هــاى «فرانســوا اوالند» رئیس 
جمهورى فرانسه در گفتگو با روزنامه «لوپاریزین» 
گفت که گزارش ها درباره تمایل رئیس جمهورى 
فرانسه براى جانشینى «دونالد تاسک»، به عنوان 

رئیس شوراى اروپایى نادرست است.
تاســک که پیش تر نخســت وزیر لهستان بود 
هنوز نگفته که مى خواهد پس از اتمام نخستین 
دوران 30 ماهه ریاســتش بر شــوراى اروپایى 
در 31 مى 2017 باز هم در این ســمت بماند یا 

خیر.
بسیارى از دیپلمات ها در اتحادیه اروپا و مقام هاى 
دولتى در این اتحادیه گفته اند که گفتگویى براى 
انتخاب احتمالى اوالند 62 ساله براى پست شوراى 
اروپایى نشده و یکى از اعضاى این شورا گفته که 

این صحبت ها فقط شایعاتى احمقانه است.
اوالند روابط خوبى با «آنگال مرکل» صدراعظم 
محافظه کار آلمان دارد و قدرت هاى مؤســس 
اتحادیه اروپــا برلین و پاریــس مى خواهند 27 
کشور عضو شوراى اروپایى با یکدیگر همکارى 

کنند.
رئیس شــوراى اروپایى توســط رهبران و به 
صورت ایده آل به واســطه اتفــاق آراء آنها 

انتخاب مى شود.

کناره گیرى 
«یحیى جامع» از قدرت 

در گامبیا
 مشرق|  رئیس جمهور جدید 
گامبیا اعالم کرد، یحیى جامع، که از 
پذیرش شکست در انتخابات ریاست 
جمهورى ماه گذشــته خــوددارى 
مى کرد موافقت کرده است از قدرت 

کنار برود و این کشور را ترك کند.
«آداما بــارو» رئیس جمهور منتخب 
گامبیا با انتشــار پیامى در حساب توئیتر 
خود اعالم کرد: «"یحیى جامع"، که در انتخابات 
ریاست جمهورى شکست خورده است و نسبت به 
واگذارى عنوان خود اعتراض مى کند، از ســمت 

خود برکنار شده و کشور را ترك خواهد کرد.»
از ســوى دیگــر، مقام هاى دولتى ســنگال نیز 
تأکید کرده اند که جامع از ســمت خــود برکنار 
شده و وظیفه خود را به رهبر جدید واگذار خواهد 

کرد.
گفتنى اســت که کمیســیون جامعه اقتصادى 
کشورهاى غرب آفریقا «اکوواس» تصمیم گرفته 
بود که اگر یحیى جامع، وظیفه ریاست جمهورى 
را به آداما بارو واگذار نکند، در این کشور مداخله 
نظامى انجام دهد. به این ترتیب با تصمیم شوراى 
امنیت ســازمان ملل متحد، ارتش ســنگال به 
نمایندگى از ایــن کمیســیون از روز جمعه وارد 

خاك گامبیا شد.

سنا نخستین اعضاى کابینه 
ترامپ را تأیید کرد

   خبر آنالین | ســناى آمریکا نخستین 
اعضــاى هیئــت دولــت چهــل و پنجمیــن 
رئیس جمهورى این کشور از جمله وزیران دفاع 

و امنیت داخلى را تأیید کرد.
مجلس ســناى آمریکا، با تعییــن ژنرال «جیمز 
ماتیس» به عنــوان وزیر دفــاع و «جان کلى» 

به عنوان وزیر امنیت داخلى، موافقت کردند.
بدین ترتیــب ژنــرال بازنشســته ماتیس (66 
ســاله) و ژنرال بازنشســته جان کلى نخستین 
اعضاى دولــت «دونالد ترامپ» مى شــوند که 
ســاعاتى پس از ســوگند و تحلیــف او در مقام 
ریاســت جمهورى آمریکا کار خودشــان را آغاز

 کردند.
کلى، ژنرال بازنشســته نیــروى دریایى ارتش 
آمریکاســت. تمرکز بر مهاجــران، حفاظت از 
ریاست جمهورى، واکنش به ســوانح طبیعى و 
هماهنگى در مبارزه با تروریسم، از جمله اقدامات 
وزارتخانه اى خواهد بود که کلى هدایت آن را در 

دست گرفته است.
کابینه رئیس جمهــورى آمریکا از معــاون او و 
15 وزیر تشــکیل مى شــود؛ این وزارتخانه ها 
عبارت هســتند از  وزارت خارجــه، خزانه دارى، 
دفاع، امنیت داخلى، کشور، کشاورزى، بازرگانى، 
کار، بهداشــت و خدمات انســانى، مســکن و 
شهرسازى، حمل ونقل، انرژى، آموزش، وزارت 
امــور کهنه ســربازان و دادســتان کل ایاالت 

متحده.

نگاهى به اقدامات ضدروسى کاخ سفید در دوران ریاست جمهورى اوباما

 وقوع سناریوى «انقالب رنگین» در ونزوئال 

آرزوى  رئیس جمهور تایوان 
براى آغاز صلح با چین 

«پرونده اختالس برزیل» 
در دریا سقوط کرد

اسکاتلندى ها به دنبال 
رفراندوم دوم استقالل 

ه روسیه گفت: «زمان حرکت روبه جلو فرا رسیده است. من در جریان گزارش 
ل تالفى جویانه برخى تحریم ها از ســوى دولت اوباما علیه روسیه قرار دارم، 
ریم ها تا حد زیادى نمادین به نظر مى رسد، ما باید همه گزارش هاى اطالعاتى 

بینیم.»
ا زمانى که ترامپ نشست خود با مسئوالن اطالعاتى را برگزار کند من کماکان 
ى بحث درباره موضوع هک روس ها، زمان حرکت به سوى چیزهاى بزرگ تر 
ور است. این موضوع در حقیقت مربوط به رخنه در کمیته ملى دموکرات هاست 

ى ندارد و باعث شده تا برخى افراد قادر به هک اطالعات آن باشند.»
مانطور که ما موافق دخالت دولت هاى خارجى در انتخابات و یا امور اطالعاتى 

له سازمان هاى اطالعاتى در انتخابات هم موافق نیستیم.

 نمایشى و مأموریت غیر ممکن
 برخى صاحبنظران تحریم هاى اخیر دولت اوباما علیه روسیه را اقدام اوباما براى 

موریت دونالد ترامپ در مسیر بهبود روابط با مسکو مى دانند.
س مقصد» اســتاد دانشــگاه جورج واشــنگتن و مریلند در گفتگو با  شبکه
ىىورورىرىرىرىرىرى یره گفــت: «تصمیم جدید در تحریم روســیه تصمیم ریاســت جمه

دـووددد ســت، چنین تصمیمى در آمریکا مى تواند با تصمیم ترامپ ملغى شـ
ى تواند با صدور فرمانى این تحریم ها را لغــو کند اما اوباما در آخرین 

ش سعى کرد با رایزنى کنگره، آن هم نه فقط نمایندگان دموکرات، 
مهوریخواهان ســنتى و با همکارى نهادهــاى اطالعاتى، چنین 
 علیه روسیه تحمیل کند، در ادامه همین دو نهاد یعنى کنگره و 

عاتى کار ترامپ را 
مان جهت لغو 

ایى دشوار 

 نماینده 
ـکا در 
متحد 
ـش 
الت 
عه 
هى 

ســیه 
 باراك 

مهور سابق 
ًال تأثیر چندانى 

«
مى رسد که ترامپ با آغاز دوره 

ى خود از در دوستى با روسیه وارد شود و اقدام
قدامات ضد روســى دولت اوباما کند اما با این حال روسیه 

"جان مک کین" در  " و سناتور "لیندسى گراهام" " همچون سناتور
رد که دوستى ترامپ با پوتین بدون شک با واکنش هاى این افراد 

ه خواهد شد.»

الف| معاونت براى ترمیم روابط با روسیه
ش گفتند که با تمام
او به دنبال نامزدى

اروپایى نیست.
یکى از معاون هــ
جمهورى فرانسهد
گفت که گزارش ه
فرانسه براى جانش
رئیس شوراى اروپ
تاســک که پیش
هنوز نگفته که مى
دوران 30 ماهه ری
7 مى 2017 در 31

خیر.
بسیارى از دیپلمات
دولتىدر این اتحا
انتخاب احتمالى او
اروپایى نشده و یک
این صحبت ها فقط
اوالند روابط خوبى
محافظه کار آلمان
اتحادیه اروپــا بر

کشور عضو شوراى
کنند.

رئیس شــوراى
صورت ایده آل
انتخاب مى ش

«یحی

مش
گامبیا

پذیرش
جمهو
مى کر
کنار بر
«آداما
گامبیا با ان
خود اعالم کرد: «
ریاست جمهورىش
واگذارى عنوان خ
خود برکنار شده و
از ســوى دیگــر
تأکید کرده اند که


